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JE Zanin 

Bankorp Cultural 

Opus Promoções

Paulo Amaral 0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli tem 
a alegria de marcar a data principal dos seus cinqüenta anos, dia 
27 de julho de 2004, com a abertura de uma exposição em 
homenagem ao seu patrono e fundador, o artista Ado Malagoli. Há 
cinco décadas, Malagoli, então professor da Escola de Belas 
Artes, onde teve a coragem de revolucionar procedimentos didá
ticos em prol do rigor do aprendizado pictórico, percebeu a lacuna 
institucional do sistema cultural rio-grandense. Ao contrário de 
estados como São Paulo e Rio de Janeiro, não havia um Museu 
capaz de sintetizar a excelência da experiência artística, servin
do de elo para o exercício da memória e de uma nova sensibili
dade ao olhar.

JP. Zanin, Bankorp Cultural e Opus Promoções apresen
tam, através do projeto Ado Malagoli - Tradição e 
Modernidade, um conceito diferenciado e inovador na condução 
e produção cultural, no estado e no país, através de uma soma de 
esforços que resultam em uma especial qualidade nos projetos 
relacionados às Artes Plásticas e Visuais.

Com papéis bem definidos e complementares, atuando 
em absoluta sinergia, a JP. Zanin origina e elabora a concepção 
e articulação dos projetos, complementados por especializados 
trabalhos de divulgação e captação de recursos realizados pela 
Bankorp Cultural, que são fechados com a larga experiência de 
proponência e administração da Opus Promoções. Esta soma de 
esforços permite que cada integrante deste grupo trabalhe focado 
na sua especialidade e, conseqüentemente, possa potencializar 
ao máximo as ações necessárias ao sucesso dos projetos con
duzidos, bem como gerar diferenciais específicos em cada proje
to, para patrocinadores, entidades, equipe de produção, artistas e 
demais participantes destas tão importantes iniciativas de resgate 
e valorização cultural que solidificam nossa memória regional e 
nacional.

Diretor do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli

Assim nasceu o MARGS, primeiramente apenas no es
forço burocrático do papel, depois na sede provisória do foyer 
centenário do Theatro São Pedro, até conquistar, em 1978, o 
prédio definitivo na Praça da Alfândega. Em 50 anos de existên
cia, consolidou o perfil já prenunciado pelo fundador, o de guardião 
principal da história da arte no Rio Grande do Sul, não apenas de 
suas obras mestras, mas também de outros documentos que 
ajudam a iluminá-las. Atuante na agenda cultural, o MARGS que, 
numa justa homenagem, carrega o nome de seu fundador, percor
rerá outros tantos centenários como um dos vértices principais do 
nosso circuito criativo.

Queremos com esta exposição exibir um recorte da obra 
pictórica de Ado Malagoli, que durante alguns anos ficou em 
segundo plano a fim de que o homem público se dedicasse ao 
esforço de construir um museu. Sabemos que esta mostra come
morativa é, sobretudo, uma homenagem à cultura do Rio Grande 
do Sul, a todos nós, funcionários, artistas, curadores, produtores 
e público que, no último meio século, participamos do cotidiano 
difícil e prazenteiro deste sonho.

76
Estamos focados em viabilizar e amplificar os verdadei

ros benefícios do Marketing Cultural, trabalhando em projetos 
responsáveis e socialmente valiosos, assim como já ocorre 
amplamente, por exemplo, na Europa, onde o resgate de impor
tantes acervos, obras e histórias refletem benefícios a todos os 
integrantes relacionados à cadeia de valor, e principalmente à 
sociedade como um todo, que tem democratizado o acesso aos 
bens culturais e preservado a sua história e valores, assim como 
os investidores que podem cumprir um efetivo papel de respon
sabilidade social e usufruir de um inovador e eficaz canal de 
marketing, como ferramenta de mídia para a divulgação de ima
gem das empresas e ampliação de negócios junto às comunida
des onde são elaborados estes projetos.
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ADO MALAGOLI, ARTE E CIVILIZAÇÃO NO MUSEU
O Museu celebra beleza e memória, constitui patrimônio, 

projeta valores e educa. A civilização deve muito a esta institui
ção maravilhosa, que amplia nossa dimensão cultural e assegura 
a sobrevivência de nossas melhores realizações. Nos Museus, 
encontramos um contraponto de harmonia e perenidade, de inte
ligência e beleza, que nos resgata da pressa quotidiana, estabiliza 
os sentidos e eleva a mente. Conhecendo obras e artefatos 
significativos, percebemos a grandeza da humanidade, seus so
nhos, possibilidades e realizações. Percebemos os sentimentos 
e idéias que, criados por artistas e inventores, tornam-se nossos, 
um patrimônio público onde encontramos uma parcela de nossa 
identidade.

Francisco Marshall
Coordenador geral

A obra de Ado Malagoli transcende o destino comum de 
arte-criadores; imbuído de ambições e propósitos nobres, Malagoli 
foi também um infatigável homem público, capaz de desencadear 
iniciativas como este Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que 
é hoje o mais importante do estado e um dos mais respeitáveis 
do Brasil. Ado Malagoli foi capaz também de iluminar gerações 
com sua arte e sabedoria; muitos discípulos são-lhe gratos, como 
o somos todos os que, alcançados por sua obra, nesta efeméride, 
reconhecemos valor e comemoramos.

É por esta relevância cultural de Ado Malagoli que este 
projeto não é apenas uma exposição com obras do pintor e 
professor, mas sobretudo o momento de se afirmar o mérito de 
uma trajetória, destacando os valores com os quais criaram-se 
destinos, ampliaram-se horizontes, educou-se e se educa o Rio 
Grande. Com a Exposição, este Catálogo e o Projeto Educaci
onal, que compõem e difundem os conteúdos deste evento, afir
mamos decididamente o caráter exemplar da personalidade de 
Ado Malagoli e de sua obra, e esperamos que as novas gera
ções aí encontrem, além da beleza e da inteligência, também a 
inspiração e a motivação para agir em prol da civilização, sem 
nunca economizar esforço ou imaginação.

■ *
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AdoMalagoli
Tradição e 

Modernismo
Blanca Brites e José Augusto Avancini

“A dor é a única verdade 

que o homem arrancou da 

provação humana”.
(A Malagoli)

PRINCIPAIS FATOS DA VIDA DO PINTOR

A identificação com o sentimento trágico do humanismo, 
que permeia a vida e a obra de Ado Malagoli, é em parte conse- 
qüência de um acontecimento marcante de sua infância, quando 
seu pai foi assassinado por um antigo empregado de sua fazenda 
de café, no interior paulista. Aquela tragédia empobreceu a família, 
obrigando-a a transferir-se para a Capital, onde todos tiveram de 
trabalhar cedo, em busca de sobrevivência financeira.

Malagoli nasceu em 28 de abril de 1906, em Araraquara, 
estado de São Paulo, e lá viveu até a idade de oito anos; como 
fosse dos filhos mais jovens, pode estudar por mais tempo. Teve 
seu talento precoce revelado já em torno dos oito anos, quando, 
depois de assistir a um espetáculo de circo e animado por aquele 
mundo fascinante, desenhou na calçada de sua casa um aves
truz, provocando forte sensação na família e na vizinhança. Aos 
dezesseis anos, já trabalhava como ajudante de Francisco Rebo
lo, na decoração de casas ricas, na pintura de florões, guirlandas 
e pequenas cenas que decoravam as paredes das casas da alta 
classe média e dos ricos, no início do século XX.

No período inicial de sua carreira, entre 1922 e 1927, 
estudou na Escola Profissional Masculina e, mais tarde, no Liceu 
de Artes e Ofícios de São Paulo. Foi o momento em que também 
estreitou relações com Rebolo, Volpi e Mário Zanini, quapdo pôde 
desenvolver seu talento em contato com os artistas que encon
trou e no convívio animado com aquele grupo, os quais formari
am posteriormente, em 1935, o chamado Grupo Santa Helena, 
na praça da Sé, nome do edifício onde tinham um escritório-ateliê.

Essa rápida passagem da adolescência para a vida adul
ta sedimentou em Malagoli valores definitivos, como os senti
mentos cristãos de solidariedade, humildade, respeito pela tradi
ção, pela família e pelo amor ao trabalho. Suas repetidas e 
comoventes declarações de respeito e admiração pela mãe dão-
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mas sem sobressaltos. A condição de professor lhe oportunizou a aplicação, 
no ensino e no meio cultural porto-alegrense, dos conhecimentos adquiridos 
nas viagens de estudo feitas tanto ao exterior como ao interior do Brasil.

Uma coincidência a destacar é que Malagoli conheceu Xico Stockinger, 
no Rio de Janeiro, onde vizinhavam de ateliês. Conheceu também, naquela 
ocasião, outros gaúchos, antes mesmo de os dois passarem a viver em Porto 
Alegre. Naquela época, por volta de 1951, fez o Retrato de Yedda de 
Oliveira Stockinger (p. 98), esposa de Xico. O Rio, então Distrito Federal, 
abrigava uma conhecida boêmia no “Amarelinho” ou no bar “Gaúcho", pontos 
de convergência dos artistas que se iam à capital, onde era freqüente a 
presença de gaúchos. No Rio, Malagoli encontrara também Christina Balbão, 
que o visitava em seu ateliê.

Ao chegar a Porto Alegre, aos quarenta e seis anos, esse artista trazia 
em seu currículo a formação na ENBA, quatro prêmios de alto nível, mais a 
recente participação na I Bienal de São Paulo (1951). Além de sua vocação 
para a docência, tinha uma disposição para atuar no meio artístico da época. Já 
se destacava, então, como promotor cultural. Sua adaptação ao novo meio 
artístico se fez de imediato pela conjunção de várias situações favoráveis: 
primeiro, a cidade estava receptiva para novos impulsos no campo cultural; 
segundo, pelo dinamismo e desenvoltura desse artista tão experiente; e um 
terceiro ponto, somado aos anteriores, era sua condição de forasteiro, ainda 
não contagiado pelas querelas já tradicionais entre os artistas do IBA e os 
outros identificados como membros da Chico Lisboa (a Associação 
Riograndense de Artes Plásticas Antonio Francisco Lisboa), os quais, em sua 
maioria eram autodidatas.

Vale lembrar que os artistas mais provocativos, como Carlos Scliar e 
Iberê Camargo, já haviam partido para o Rio de Janeiro, e que Danúbio 
Gonçalves e Vasco Prado estavam engajados nas questões sociais do co
nhecido Clube de Gravura.

A chegada de Malagoli no IBA causou um ‘turbilhão’’, nas palavras de 
Alice Brueggemann:

“Hoje se diria que ele fundia nossa cuca. Malagoli estabeleceu o caos,
revolucionou a gente. Subverteram todos os conceitos, todos os mé-

No retorno ao Brasil, já sofreu as primeiras decepções. 
Quase nunca era chamado para fazer restauras; as autoridades 
responsáveis preferiam contratar estrangeiros, e as possibilida
des de viver do próprio ofício eram precárias; o mercado local era 
incipiente, e só nomes consagrados, como Portinari, tinham um 
público certo.

do país, como Sérgio 
Buarque de Holanda e 
Mário de Andrade. No 
plano internacional, o 
movimento parisiense 
do Retorno à Ordem 
trouxe influências con
sideráveis ao panora
ma artístico latino-ame
ricano, no qual encon
trou fértil terreno de acei
tação para um moder
nismo moderado, vin
culado à tradição ou 
carregado de crítica 
social, a exemplo dos 
pintores mexicanos.

A competência técnica foi um mote e um objetivo a ser alcançado pelos 
artistas em suas diversas expressões, como forma de afirmação profissional 
e social. A elevação social seria decorrência, ou melhor, um prêmio a esse 
desempenho. Tais idéias e sentimentos estavam no ar da Guanabara e do 
Brasil, quando Malagoli estudava na Escola e no. Núcleo, e identificavam-se 
à perfeição com os princípios éticos dos imigrantes.

Para sobreviver nesse período, Malagoli dedicou-se ao retoque de 
retratos - fotografia - eventualmente à crítica jornalística, como também à 
publicidade. Vivendo modestamente, foi persistindo em seu trabalho de pintor 
e aperfeiçoando-se, obtendo uma produção de obras de qualidade, muitas das 
quais premiadas entre 1934 e 1942. Submeteu-se ao processo chamado de 
escadinha, que exigia do jovem pintor escalar, passo a passo, os prêmios da 
Escola Nacional, até chegar ao mais elevado, que era o da viagem ao 
exterior. Malagoli subiu a escada degrau por degrau e arrebatou o prêmio 
máximo em 1942.

No ano seguinte, partiu para sua viagem de estudos no exterior. Em 
decorrência da II Guerra Mundial, não pôde ir para a Europa, destino natural, 
à época, de todo artista brasileiro. Três anos depois, retornou ao Brasil, já 
mestre consagrado, com sua primeira exposição individual em Nova Iorque, 
onde vendeu todos seus quadros.

Malagoli, além de pintor maduro, tornou-se também restaurador de 
pintura. Entregou-se com afinco às tarefas acadêmicas, alargando seus co
nhecimentos de História da Arte e das técnicas de restauro pictórico, nas 
universidades de Nova Iorque e Columbia. Lá, conviveu com outros brasilei
ros, Djanira e Edson Motta, seu amigo particular, e pôde conhecer grandes 
coleções americanas de arte ocidental, em Nova Iorque, Chicago e Califórnia. 
Essa vivência foi, sem dúvida, uma espécie de revelação a esses jovens 
artistas brasileiros, tão carentes de informações artísticas naquele momento 
em nosso país.

nos a medida de seu amor filial. Sua tese de cátedra foi dedicada 
a ela em 1957.

Nessa primeira etapa de sua existência, já estava com o 
caráter formado e com o firme propósito de assumir a vida de 
artista, com todas as restrições que isso implicava, naquela épo
ca de quase nenhuma possibilidade de sobrevivência fora do 
sistema acadêmico vigente. Outro valor que se consolidou e se 
confirmou para o resto de sua vida foi do apreço pelo conheci
mento do seu metiê, pelo estudo paciente e persistente e pela 
educação como forma de elevação espiritual e material.

Malagoli participou do universo afetivo e valorativo dos 
imigrantes italianos e dos anseios de melhoria social através do 
estudo e do trabalho. O apoio incondicional da mãe nos primeiros 
tempos reforçou-lhe o propósito inicial de dedicar-se à pintura e 
fazer dela carreira profissional. Para tanto, eram necessários uma 
sólida formação e muito trabalho diário. Apesar de sua bonomia e 
constante bom humor, Malagoli vivia quase como um monge; 
teve uma capacidade obsessiva na dedicação plena ao seu ideal 
e na realização de seus objetivos artísticos. Para alcançá-los, via 
como condição primordial o completo domínio das técnicas e 
procedimentos pictóricos consolidados pela tradição e de seu 
cruzamento com as novas soluções estético-formais propostas 
pelas vanguardas históricas.

Aos vinte e um anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, 
ingressando na Escola Nacional de Belas Artes, em 1927. A 
partir de então, fixou-se no Rio até sua mudança definitiva para 
Porto Alegre, em 1952. Esse segundo período de sua vida foi 
iniciado com sua entrada na velha Academia, já então denomina
da de Escola Nacional de Belas Artes - ENBA, complementando- 
lhe a formação, com alargamento de seus horizontes e oportuni
dades. A partir de 1931, fez parte do grupo fundador do Núcleo 
Bemardelli, mantendo-se até sua extinção, em 1942, como mem
bro ativo e dedicado do Núcleo, juntamente com Edson Motta, 
João José Rescalla e Bustamante Sá, entre outros artistas.

O Rio de Janeiro, centro cultural e político do país, possi
bilitava o aprendizado, o aperfeiçoamento cultural e o contato com 
os estrangeiros que nos traziam as novidades de fora. A absorção 
dessas inovações se fazia seletivamente, na medida das neces
sidades locais e na forma mais conveniente aos desafios a serem 
respondidos pelos nossos intelectuais. Nos anos 30 e 40, a 
questão central foi a da competência e do domínio técnico, num 
país que iniciava sua caminhada para a industrialização e encon
trava nesse discurso uma forma de redenção para o atraso naci-

De 1946 a 1952, Malagoli teve uma vida financeiramente 
instável, tentando trabalhar com grupos de alunos e em ateliês de 
amigos, onde repartiam as despesas. Buscou outras alternati
vas, como a de professor, lecionando na Associação Brasileira 
de Belas Artes - ABBA e na Associação Brasileira de Desenho- 
ABD, no Rio de Janeiro, e ainda em Juiz de Fora, Minas Gerais. 
Ainda naquele período, arrebatou o prêmio de viagem ao país do 
Salão Nacional de Belas Artes, pela obra Porquê?, em 1949, e 
cumpriu com zelo suas tarefas, visitando várias cidades do sul e 
do nordeste brasileiros. Foi quando conheceu outro ítalo-paulista, 
Ângelo Guido, já radicado em Porto Alegre, e professor do Insti
tuto de Belas Artes desde 1936, que o convidou para trabalhar 
nessa mesma instituição, em 1952.

No ano anterior, Malagoli já realizara uma exposição em 
Porto Alegre, com grande reconhecimento de público, mas sem 
nenhum retorno financeiro. Origens comuns, ideários comuns e 
objetivos comuns aproximaram esses dois artistas e o escultor e 
também professor Fernando Corona, crítico eventual de arte; Ado 
Malagoli, Ângelo Guido e Fernando Corona foram figuras funda
mentais para o estabelecimento do sistema das artes no Rio 
Grande do Sul.
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Com uma carreira de êxitos sucessivos, Malagoli tomou 
a decisão mais importante de sua vida profissional, a da mudança 
para Porto Alegre, à época, cidade provinciana e conservadora, 
que o acolheu bem. Afora a atividade docente, sua integração no 
panorama artístico gaúcho se fez de forma rápida e integral, pois, 
já em 1954, foi nomeado Diretor de Artes da Divisão de Cultura da 
Secretaria de Educação do Estado. Nesse cargo, propôs e rece
beu apoio para a fundação de um Museu de Arte, a exemplo do 
que se fizera há pouco em São Paulo e Rio de Janeiro. Em 27 de 
julho de 1954, foi criado o atual Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, que só iniciou suas atividades em 1957, provisoriamente, no 
Theatro São Pedro. Malagoli foi seu primeiro diretor, permanecen
do no cargo até 1959. Naquele mesmo ano, foi convidado pela 
direção do Instituto de Belas Artes para reorganizar a sua pinaco
teca e elaborar um plano de aquisição de obras para o acervo.

Deixar o Rio de Janeiro e os companheiros de formação 
do grupo Bemardelli e transferir-se para Porto Alegre foi mais uma 
atitude coerente na vida desse artista, que sempre batalhou na 
procura de seu espaço e que construiu seu caminho com labuta,

onal.
Esse fenômeno ocorreu no território das artes, onde o 

elogio da técnica estava presente em grandes críticos e ensaístas



assistência das professoras Alice Soares e Christina Balbão.
Toda a década de 50 foi de intensa atividade acadêmica e cultural para 

Malagoli. Em 1957, escreveu sua tese de Livre Docência, que lhe rendeu a 
cátedra de Pintura no ano seguinte. Entre 1957 e 1961, Porto Alegre passou 
por uma intensa agitação cultural. O Salão Panamericano de Artes Plásticas e 
a criação do Ateliê Livre da Prefeitura, após o exitoso curso de gravura 
ministrado por Iberê Camargo, sob o patrocínio da Prefeitura, em 1961, cons
tituíram-se nos eventos mais expressivos. Esse período foi marcado pelo 
debate político e social e por uma crescente politização da arte.

O campo cultural estava dividido entre cristãos e socialistas, estes 
quase sempre ateus. Era a polarização da guerra fria que atingia também a 
esfera cultural. Os professores do Instituto de Artes eram todos, liberais ou 
conservadores, muito respeitosos com a ordem vigente, e em nenhum deles 
se encontrava qualquer traço de rebeldia social ou política. A única rebeldia 
aceita, e mesmo assim de trânsito adverso, era a estética. Dentre seus 
professores de artes, foi Malagoli quem ousou mais, todavia, sem tomar 
partido no campo político, embora tenha sempre se colocado como um 
humanista extremamente sensível à dor humana.

Também ele permitiu aos alunos liberdades para seguirem seus própri
os caminhos artísticos, sem lhes impor qualquer diretiva que não fosse a do 
domínio técnico e da consciência de sua pintura. Logo sua popularidade e 
franca aceitação por parte dos alunos se consolidaram, em um relacionamento 
permeado de afetividade e de confiança. Seu exemplo pedagógico foi sua 
grande herança juntamente com sua obra.

Em 1961, Malagoli enfim viajou para a Europa, cumprindo o velho 
sonho de juventude de poder ver pessoalmente a obra de seus mestres 
queridos, como Rafael, Leonardo e os chamados pintores primitivos do século 
XV, modelos admirados por seus estilos e maneiras. Esse período se findou 
com a perda de seu colega Aldo Locatelli, falecido subitamente em 1962, ano 
que marcou a definitiva incorporação do Instituto de Belas Artes à Universida
de Federal do Rio Grande do Sul (então denominada URGS), passando a 
denominar-se Escola de Artes.

Os dez anos iniciais de Malagoli em Porto Ale
gre encerraram-se com essas intensas mudanças pes
soais e sociais. Daquele momento até sua aposentado
ria, em 1976, Malagoli entregou-se intensamente às ta
refas acadêmicas e à produção de sua arte. Na década 
de 60, dedicou-se mais às atividades de professor e de 
pintor. Em 1969, convidado a participar dos festivais de 
Ouro Preto, estabeleceu laços estreitos com os artistas 
locais, obtendo reconhecimento pela excelência de seu 
trabalho. Freqüentou vários festivais em Ouro Preto e, 
quando se aposentou compulsoriamente aos 70 anos, 
recebeu a visita de seus amigos e colegas mineiros, 
que vieram especialmente para as homenagens feitas 
por seus conterrâneos porto-alegrenses.

A partir de então, até as vésperas de sua morte, 
recebeu em ao menos quatro momentos a consagração 
por seu trabalho civilizatório e pela excelência de sua 
arte: em 1976, quando da comemoração de seus 70 
anos de idade; em 1982, em comemoração aos 60 de 
atividade artística; em 1982, quando recebeu o título de Doutor 
Honoris Causa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
e, em 1986, quando completou junto com o poeta Mário Quintana 
seus 80 anos de vida. Antes disso, em 1967, já havia sido 
diplomado como Cidadão Honorário de Porto Alegre.

Em 04 de novembro de 1994, faleceu em Porto Alegre. 
Sua vida é um exemplo de dedicação à arte e ao ensino, imantada 
por valores cristãos, como o sentido trágico da vida, a busca 
constante de aperfeiçoamento moral, por meio do trabalho intenso 
e cotidiano. A construção da beleza constitui-se como meta final 
deste esforço e também como a consolação e a orientação para 
uma vida mais nobre e elevada, moral e espiritualmente. Seu 
humanismo cristão o alimentou, o orientou e o consolou em sua 
longa trajetória de vida, dando-lhe a dimensão da fragilidade e da 
precariedade do homem e de suas desmedidas ambições.

todos, todas as teorias que tínhamos absorvido, que ti
nham nos imposto. A nós, amarradas à rigidez do Belas 
Artes, Malagoli trouxe a deformação, trouxe novas idéi
as. Ele foi uma espécie de furacão... Fui envolvida nesse 
turbilhão. Minha primeira reação foi agressiva. Tinha ga
nas de pegar as telas e quebrá-las na cabeça de Malagoli. 
Mas reagi positivamente, logo entendi o universo ilimita
do que ele abriu à minha arte” (Alice Brueggemann & 
Alice Soares, 1998, p. 9).
Assim, o furacão Malagoli marcou sua atuação no senti

do de criar uma aguda valorização profissional e de estimular a 
atualização dos conhecimentos artísticos, mais do que impor a 
difusão dos modelos modernistas do momento.

Malagoli trouxe, dessa forma, inovações metodológicas 
ao ensino da pintura e uma proposta pedagógica cuja finalidade 
era colocar em prática seus princípios orientadores. Isso ocorria 
por meio de provocantes questionamentos sobre a intenção dos 
trabalhos executados, o que era, para os alunos da época, um 
estímulo desafiador, ao qual não estavam habituados.

Essa ousadia didática pode ser ilustrada, por exemplo, 
no programa de ensino que ele fez para o estudo da figura huma
na, com aulas de modelo nu, experiência inédita, trazida do 
Núcleo Bernardelli, pela qual recebeu críticas de alguns colegas 
do IBA. Ou ainda pela liberdade expressiva, que incentivava em 
seus alunos. Para tanto, criou na década de 60 a cadeira de 
Aperfeiçoamento de Pintura, na qual os alunos poderiam exercer 
livremente sua criatividade.

É importante apresentar Ruth Mesquita Malagoli, esposa 
de Malagoli desde 1948 e que, sem dúvida, foi sempre sua 
grande incentivadora e admiradora em todos os campos de ação, 
agregando a lucidez crítica que ainda hoje a caracteriza. Foi ela 
que, com tenacidade e sem economizar energia, gestionou junto 
aos órgãos competentes para que fosse dado o nome do artista ao 
MARGS, o que ocorreu em 1997.

Para credenciar a criação do MARGS, foi realizada em 
1955 a I Exposição de Arte Brasileira Contemporânea na Galeria 
da Casa das Molduras, fato assim registrado por Carlos Scarinci, 
na Revista do Globo:

“A exposição que vinha sendo planejada desde há 
seis meses teve duplo objetivo: colocar o público 
riograndense em contato com o que se produz atual
mente nos grandes centros de atividade artística do 
país e estabelecer um intercâmbio mais intenso de 
artistas nacionais no estado do Rio Grande do Sul" 
(Revista do Globo, 17/09/1955, p. 58).
Para a realização desse evento, Malagoli contou com a
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1716 antes de tudo realizar uma boa formação profissional. Tinham como meta o 
equilíbrio entre a tradição e as propostas ousadas das vanguardas artísticas.

Nesse sentido, buscavam apoio num pensamento estético marcado 
pela moderação nos debates, que valorizava Cézanne e o movimento do 
Retorno à Ordem dos anos 20, com larga repercussão na Europa e nas 
Américas até a II Guerra Mundial. O autor e também pintor francês André 
Lhote destacou-se como defensor dessa posição. Exerceu larga influência na 
formação de artistas latino-americanos, que recebia em seu ateliê-escola, 
espaço de circulação de suas idéias a respeito da prática pictórica. Entre seus 
estudantes brasileiros a mais conhecida foi Tarsila do Amaral, entre outros. 
Nos anos 50, Lhote esteve no Brasil e na Argentina.

Esse conjunto de idéias baseava-se na tese da incorporação e fusão 
das contribuições das tradições ocidentais, mormente francesas, com as pro
postas vanguardistas, em particular com as trazidas pelo cubismo e pelo 
expressionismo. Dessa leitura eclética de fontes diversas resultou um estilo 
pictórico muitas vezes marcado pelo cubo-expressionismo, com tinturas clás
sicas, muito presente nas obras de Malagoli.

Lhote invocava uma genealogia artística que remontava a Ingres e 
mesmo a alguns pintores franceses do Renascimento, sem, contudo, jamais 
esquecer Cézanne e Seurat, seus grandes mestres contemporâneos. Esse 
traço está presente no pensamento de Malagoli, quando ele dizia ser um 
homem do passado, que não podia esquecer 2.000 anos de tradição.

Os anos do entre-guerras foram marcados por crises econômicas e 
sociais que resultaram, entre outros aspectos, no aparecimento dos regimes 
políticos totalitários, culturalmente conservadores, como foi o caso da Itália, 
Alemanha e URSS. A primeira serviu de modelo para vários tipos de regimes 
autoritários na Europa e na América Latina, como o Estado Novo de Salazar

MODERNISMO E TRADIÇÃO

A geração artística surgida nos anos 30 e 40 vai primar 
pela busca de uma sólida formação artesanal e do reconhecimen
to profissional de suas competências. Há, tanto nos críticos como 
nos artistas da época, o elogio do fazer em detrimento do interes
se pelas teorias artísticas. O centro principal de suas preocupa
ções era o da competência técnica. As questões teóricas ficavam 
num segundo plano; este grupo de artistas, exemplificados na 
atuação do Núcleo Bernardelli e do Grupo Santa Helena, queria



são transcendental do cristianismo.
Dentro desse caldo cultural, os artistas ocidentais oscilaram entre as 

duas propostas, como se elas fossem excludentes, e raros se aperceberam 
do fundo comum que as unia. Os brasileiros ficaram em geral atraídos pelas 
propostas do Estado Novo getulista, que apresentavam o novo homem brasi
leiro, produto da mestiçagem e herói do processo de construção da nacionali
dade, tão bem representado nas obras de Portinari.

Nos grupos artísticos brasileiros do período entre 1930 e 1950, vere
mos que a ênfase recairá na formação profissional e no domínio técnico do 
metiê. Malagoli, de origem social modesta, de cultura italiana e católica, fará 
companhia aos grupos dos chamados artistas operários. Esses artistas pro
curavam o apoio oficial para suas carreiras através da Escola Nacional de 
Belas Artes e dos Salões promovidos pelo Conselho Nacional de Belas Artes, 
na perspectiva de influir e alargar a política das premiações, lutando, assim, 
por um espaço para a produção chamada moderna.

Essa luta era fundamentalmente por um espaço profissional, isto é, 
pela possibilidade de sobrevivência financeira através do exercício da pintura, 
monopolizada pelos artistas acadêmicos que, com suas rígidas regras, impe
diam a ascensão desses jovens ao restrito campo e mercado das artes. Os 
então jovens artistas defendiam seus interesses, integrando-se à formação de 
associações e sindicatos de artistas plásticos, tanto no Rio quanto em São 
Paulo. Em Porto Alegre, ocorreu a instalação da Chico Lisboa, em 1938, 
sociedade com a qual Malagoli veio a se envolver intensamente, tendo sido 
seu presidente na gestão de 1959.

Contudo, como já assinalamos, as opções modernistas desses artis
tas tenderíam a ser moderadas, pois propostas radicais não seriam aceitas 
pelo meio social da época, tais como: a abstração, o dadaísmo e mesmo o 
surrealismo. Todos permaneceram fiéis à tradição figurativa. Além de suas 
afinidades culturais a essa tradição, abria-se a possibilidade de exercerem 
uma função político-educativa no meio social, independente de suas posições 
ideológicas de direita ou esquerda, uma vez que todos os movimentos políti
cos enalteciam o papel social da arte e elogiavam a reatualização do uso do

perfeito, tendo como base a função social da figuração para cumprir o programa 
de construção de um repertório imagético, de uso universal pela nação, cuja 
função era facilitar os processos de reconhecimento e identificação. O papel 
social da figuração permitia o entrelaçamento entre o plano ético e o estético. 
Mantinha-se assim a fidelidade à tradição, sem esquecer as inovações 
tecnológicas que o novo mundo da máquina trouxera para o vocabulário 
artístico.

muralismo como instrumento de educação das massas.
É nesse cenário que tanto conservadores como progres

sistas, católicos ou ateus viram no muralismo uma saída para os 
impasses da pintura no momento. O caso mexicano e a reativação 
da arte sacra católica a partir dos anos 20, influenciada pelo 
simbolismo na França e na Bélgica, assim como o uso que dele 
fizeram nazistas e comunistas, tornaram o muralismo uma solu
ção vista como ideal para os destinos da pintura. No Brasil, os 
melhores exemplos que tivemos estão na obra de Cândido 
Portinari, mas outros pintores como Di Cavalcanti foram tocados 
pela onda do muralismo e suas repercussões técnicas na pintura. 
Quase todos, em diferentes graus, foram afetados por essa reto
mada da pintura mural. Evidentemente, Malagoli não escapou a 
esses influxos, que aparecem eventualmente em sua linguagem 
formal.

As críticas que Mário de Andrade fez ao excesso de psicologismo da 
arte moderna e de seu sentido de pesquisa experimental tinham justamente a 
finalidade de disciplinar o artista na sua atuação social primeira, qual seja, a da 
criação do imaginário nacional. O artista era, ainda, encarado como um mora- 
lizador, um agente civilizador, um pedagogo e um missionário, em uma soci
edade inacabada a exigir um grande e coletivo esforço para sua realização 
plena.

Malagoli, produto e também agente dessa nova dimensão social do 
artista no Brasil, cumpriría exemplarmente essa função, a de ser um herói 
civilizador, quando veio para o Rio Grande do Sul em 1952.

A força do figurativismo nesse período deve-se também à 
larga repercussão de movimentos artísticos como a Nova Obje
tividade alemã e o Realismo Social americano. A prevalência do 
social sobre o psicológico foi uma constante na maior parte dos 
pintores brasileiros do período. Suas obras buscavam ser 
emblemáticas de vida para o cidadão comum, que se identificava 
com a criação dos tipos nacionais, tão marcante na obra de 
Portinari, por exemplo, ou mesmo de Percy Lau, com seu co
nhecido trabalho de ilustrações em Tipos e Aspectos do Brasil 
(IBGE, 1940, com numerosas reedições), essenciais à forma
ção de um imaginário contemporâneo da nacionalidade.

Nesse contexto social e político, imperava uma certa 
visão paternalista e autoritária que, ao estudar o folclore e tentar 
fixar o caráter brasileiro, almejava a educação do povo e sua 
elevação cultural. A obra de Malagoli não ficou infensa a essa 
influência; contudo, predomina nela a dimensão humanista cristã 
do artista, tema recorrente em sua obra. É desse período (entre 
1930 e 1950) que Malagoli traz em seus trabalhos a valorização 
do povo e do popular como fontes autênticas de cultura e inspira-
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em Portugal e o de Getulio Vargas no Brasil. Esse 
conservadorismo político e social, evidentemente, influenciou a 
produção artística; quando não suprimiu as correntes mais radi
cais como o abstracionismo e o dadaísmo, deu ênfase a uma
retomada da figuração, como no caso do Retorno à Ordem,
vinculado à tradição realista.

Sem dúvida, isso ocorreu como uma forma de controle 
da arte pelo Estado e de seu uso como propaganda política. 
Exemplos notórios dessa atitude foram a arte nazista e o realismo 
socialista. Ambos estavam imbuídos da construção de um novo 
homem e de uma nova sociedade. A primeira, tendo como base 
o pensamento médico-eugenista, de purificação racial, buscou no 
exemplo clássico o modelo para a construção de seu novo ho
mem ariano; a segunda enfatizava o novo homem socialista, 
produto de uma visão sociológica, moldada na idéia de luta de 
classes na qual o modelo clássico reaparecia recoberto portintu-

ção.
Sem dúvida, estava aí presente o desejo de inserir a 

cultura brasileira no panorama da cultura ocidental internacional. 
Os modernistas procuraram sempre encontrar o universal pelo 
mergulho no regional e no local, assim fixando o tipo nacional e 
nele identificando o quê de ocidental e, ao mesmo tempo, de 
específico seria aí revelado. Afirmação e integração eram os 
objetivos maiores do movimento modernista, que a ideologia 
autoritária do Estado Novo incorporou plenamente para o seu 
vasto projeto de modernização e inserção do Brasil no mundo 
capitalista.

ras políticas.
Tais atitudes mostravam seu conservadorismo, apelando 

para uma imagem de excelência calcada em modelos da tradição 
clássico-renascentista. O ideário do super-homem marcava as 
duas alternativas que se viam como excludentes, e cujo fundo 
comum as remetia a um pensamento pseudo-científico, de purifi
cação da humanidade. Os nazistas naturalizaram a questão, 
enquanto os comunistas a politizaram; ambos deformaram a idéia 
greco-cristã de aperfeiçoamento humano, retirando-lhe a dimen- Modernismo moderado e Nacionalismo formaram um par
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Análise temática
Os temas utilizados na pintura de Malagoli podem ser 

agrupados em dois conjuntos principais, a saber: a pintura não- 
narrativa (aquela que não tem como objetivo contar uma história), 
que inclui a pintura do nu, da paisagem e da natureza morta; e a 
pintura narrativa, que agrega a pintura do retrato (como registro de 
estados de alma) e a da figura (como registro dos dramas sociais 
e humanos). Podem ser também identificados outros dois grupos 
menores: a pintura de gênero, que fixa temas como procissões 
religiosas, as pequenas cidades e vilas no interior, num registro 
ingênuo muito similar ao realizado pela Família Artística Paulista e 
o pelo Grupo Santa Helena nos anos 30 e 40; e ainda um grupo 
eclético de obras, nas quais estão representados animais e alego
rias, entre outros temas.

Sua fidelidade ao figurativismo, como já mostramos, era 
fundamental para expressar sua visão de mundo, fundada no 
humanismo cristão e na admiração pela tradição artística. Na 
chamada pintura não-narrativa, Malagoli encontrou o caminho 
mais próximo a uma pintura pura, valendo-se de temas que 
permitissem a exclusiva emergência dos elementos plásticos.

O nu, a paisagem e a natureza morta cumpriram por 
excelência esse papel. Não ter que contar uma história libertava 
o artista para se entregar a uma pesquisa plástica mais livre e 
profunda. Esses três temas centrais da tradição ocidental permi
tiram sempre aos pintores mais indagadores o campo perfeito 
para a pesquisa plástica. O exemplo mais notório desse compor
tamento é encontrado em Cézanne, uma das figuras admiradas 
por Malagoli e sua geração. Muitas vezes Cézanne agrupava 
esses temas numa mesma obra, paisagem e natureza morta, nu 
e paisagem ou os três, a exemplo de outros grandes pintores do 
ocidente.

que nos falam da humanidade e da dignidade da figura humana. Suas paisa
gens remetem sempre ao locus amaenus da tradição clássica, oásis de paz e 
tranqüilidade, no qual retemperamos as forças para enfrentar as mazelas da 
vida e do mundo.

A natureza morta de Malagoli exalta o que a pintura tem de mais 
especifico, suas consonâncias formais e plásticas que complementariam esse 
mundo ideal de paz, equilíbrio e harmonia, já sugerido nas paisagens. São 
cenas despojadas e simples que nos falam da beleza essencial das formas.

Os dois grupos menores, pintura de gênero e temas variados, são 
tratados em diferentes registros formais, desde a pintura ingênua que nos lembra 
a dos seus companheiros dos anos 30 e 40, aproximando-se de um primitivismo 
à brasileira, até a suntuosidade formal de uma alegoria, como a que Malagoli fez 
em Homenagem a Gauguin (p. 153). Em todas essas obras, o artista mostra 
perfeito domínio técnico e apurado senso de composição. Sem dúvida, suas 
melhores realizações localizam-se nos primeiros grupos mencionados, onde 
fundiu com perfeição os ensinamentos da tradição com as inovações trazidas 
pelo modernismo, em especial, pelo cubismo e pelo expressionismo que, em 
diferentes graus, marcaram a sua pintura.

Na sua tese Técnica e Expressão, Malagoli discorre sobre pontos de 
identificação com uma estética da harmonia através da forma, cor, expressão e 
técnica, apoiada, sobretudo, na pintura a óleo. No decorrer de seu texto, ele 
apresenta o aparecimento da pintura a óleo, desde sua divulgação pela escola 
flamenga no final do século XV, até ser essa transposta e reconhecida na Itália, 
sobretudo, com a escola de Veneza. É clara sua admiração pelos artistas 
dessa escola. Diz ele:

“a empregar a cor de maneira mais real e completa, indo além de 
simples ornamento do quadro; a cor, aqui, entrou na organização geral 
de suas composições não apenas no sentido de tingir, mas, também, 
como estrutura plástica, de empastamento, criando certa diferença de 
matéria, de claro-escuro, cujos efeitos lisos ou pastosos traduzem certa 
beleza de contraste" (Malagoli, 1957, p. 67).
Essa citação revela como Malagoli permanecia fiel à função dos com

ponentes estruturais de um quadro, que deveriam se ajustar aos efeitos de luz 
e sombra, assim como à força expressiva da forma. Tal componente não 
estaria obrigatoriamente associado ao tema ou à narrativa. Malagoli reafirma 
que todos esses recursos estariam melhor identificados com a técnica da 
pintura a óleo. Embora reconhecesse o valor independente do desenho, e tendo 
deixado alguns legados de alto nível nesse domínio, era para a pintura a óleo 
que Malagoli se curvava em deferência.

Ilustrando melhor essas considerações, poderemos ver na análise de 
algumas obras selecionadas o resultado atingido pelo pintor na materialização 
de seu ideário plástico.
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Poderiamos dizer, concordando com outros críticos e his
toriadores, que essa seria a grande pintura do ocidente, 
complementada pelos temas que possibilitavam a narrativa, como 
o retrato, que nos dá conta dos estados de alma dos retratados e 
do próprio artista - o exemplo mais renomado é a autobiografia 
pictórica de Rembrandt, a figura humana focalizada em seus 
dramas.

É nesse tipo de pintura que Malagoli encontrou a oportu
nidade de expressar toda a sua simpatia e solidariedade com a 
tragédia humana, à qual sempre associou a dimensão religiosa, 
prefigurada na vida exemplar de Jesus. A recorrência do tema da 
Pietà em sua obra ilustra bem essa inclinação. Lembremos aqui 
Por quê?, quadro que lhe deu o prêmio de viagem no país em 
1949; trata-se de uma Pietà laica que denuncia os horrores da 
guerra. Seus críticos e comentadores sempre observaram que 
seus nus não são nada eróticos ou sensuais, são antes formas
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divisão da cena em partes, contrapondo-se à totalidade da composição. Nes
se trabalho, Malagoli desloca a Ponte de Pedra, referência histórica de Porto 
Alegre para uma paisagem campestre convencional inexistente. Essa asso
ciação fictícia dilata os limites do significado da obra.

As demais paisagens revelam uma luminosidade diurna e límpida, 
livre de intempéries dentro de uma natureza apolínea, à exceção da Paisa
gem noturna (p. 25).

A paisagem de Malagoli tem uma estrutura básica, ordenada com 
volumes simples, vegetação disciplinada e organizada por uma ordem invisí
vel, onde nada está fora de controle. Isso produz uma forma idílica de paraíso 
reencontrado, contrariando o cenário das paisagens urbanas, dominadas por 
desoladores casarios sombrios e semidestruídos.

As paisagens urbanas de Malagoli mostram casarios soturnos, agru
pados densamente, numa disposição geométrica ascendente, onde as facha
das sobressaem. Essas são como faces ou máscaras no espaço urbano de 
uma solidão visível, ausente de toda figura humana e de qualquer traço de

Malagoli, embora tenha sido um homem urbano, guar
dou na lembrança sua infância ao ar livre, junto à natureza, em 
uma fazenda do interior paulista. Talvez esse tenha sido um dos 
fatos que conduziu seus sonhos mais íntimos, e que o fez na 
maturidade adquirir um sítio em Viamão, chamado o Rancho do 
Beco, onde construiu seu ateliê, como compensação da infân
cia perdida.

É possível identificar, em algumas das paisagens aqui
expostas, interpretações diversificadas, tendo a liberdade formal 
como sua bússola, ainda que seus caminhos se conservem 
dentro das normas de um modernismo moderado, com o qual ele 
se identificava. Na sua maioria, a composição é organizada por 
uma perspectiva clássica, para que o observador tenha amplo 
domínio do que lhe é apresentado, dando ao mesmo tempo um 
afastamento, não só óptico, mas também de efeito emocional. 
Esse distanciamento é reforçado por, e também reforça, uma 
certa dose de isolamento presente nessas paisagens, concentra
das basicamente nos elementos da natureza: céu, água e vege
tação.

comunicação.
Essa temática foi elaborada após sua visita à Europa, em 1961, 

quando ainda era possível observar as conseqüências da guerra em muitas 
cidades, especialmente na Itália. Muitos de seus quadros representando 
casarios em ruínas podem lembrar ruínas históricas, com uso de elementos 
arquitetônicos em branco, particularmente arcos e colunas. Malagoli acredita
va que seus casarios eram seres vivos que continham o sofrimento e a dor da 
vida cotidiana e, como os homens, viviam, sofriam e morriam.

Esses casarios, para ele, guardavam-segredos de várias vidas. A 
eles adicionava feixes de luz, que se cruzavam vindos de várias direções, 
criando planos por veladuras que, por vezes, lembram em certo grau os 
recursos formais do cubo-expressionismo. Tais recursos foram largamente 
utilizados nos tratamentos das igrejas, o que criava uma cenografia que 
teatralizava o espaço, quase sempre sem a presença humana, como em 
Catedral Metropolitana (p. 61) e Igreja (p. 60).

Nessas obras, o uso do branco, como elemento unificador, parece 
indicar também uma certa atmosfera de mistério e intemporalidade, reforçando 
idéias associadas a imagens de tempo. Esse mesmo branco pode ser encon
trado em outras obras, como nos casarios, servindo-lhes de recurso estético 
para estabelecer unidade formal expressiva e da composição para enfatizar 
uma representação do tempo decorrido.

A associação de linhas, geralmente curvas e suaves, é 
direcionada por diagonais de pequeno impacto, essenciais à com
posição, e complementadas por um colorido naturalista, do qual 
se pode captar um certo estado de solidão, em um universo 
bucólico e sem presença humana ou animal.

Destacamos duas obras organizadas na vertical, Paisa
gem (p. 35) e Troncos (p. 34). Elas trazem, no primeiro plano, 
troncos e árvores que não são mostradas totalmente, pois estão 
cortadas visualmente no topo do quadro, fazendo o olhar seguir 
para fora dele, ocasionando a quebra da serenidade da composi
ção. Em algumas de suas paisagens, Malagoli adota uma com
posição bem peculiar, com a inversão do ponto de fuga, fazendo 
com que, por exemplo, duas árvores em primeiro plano abram 
duas diagonais opostas, que dirigem o olhar para as laterais do 
quadro, criando uma dinâmica singular. Dada a peculiaridade de 
seus traços, esse tipo de paisagem se diferencia das demais 
composições que conservam nosso olhar dentro da delimitação 
espacial do quadro convencional. Assim, Malagoli explora a 
paisagem como um universo único que por si só se basta.

Em alguns casos a paisagem também mostra formas 
arquitetônicas. Nessa linha diferencial está uma construção que 
lembra uma usina desativada, em vermelho, com uma chami
né, na qual o colorido é seu apelo predominante (A usina 
morta, p. 37).

26

Paisagem 
Óleo sobre tela 

46 x 60 cm
Em outra tela, a Ponte de Pedra (p. 38), em primeiro 

plano, o branco ocupa horizontalmente um quarto da tela, preen
chendo nosso olhar, que é ao mesmo tempo equilibrado pela

s/d

Coleção particular
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Paisagem 
Óleo sobre tela 

39 x 47 cm

Paisagem 
Óleo sobre tela 

36 x 55 cm
s/d s/d

Coleção Vera Schneider Coleção BetoZambonato
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Paisagem
Óleo sobre tela 

46 x 56 cm

Tropical
Óleo sobre tela 

61 x 53 cm
s/ds/d

Coleção particularAcervo MARGS
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33

Paisagem
Óleo sobre tela 

54 x 72 cm

Paisagem
Óleo sobre tela 

28 x 36 cm
s/ds/d

Coleção João Carlos Menna BarretoColeção Jorge Furtado
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PAISAGEM
4

35
30

34

Paisagem 
Óleo sobre tela 
30,5 x 20,8 cm

Troncos
Óleo sobre tela 

35 x 25 cm s/d
s/d

Coleção JP.Zanin
Acervo Fundação APLUB
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36

A torre
Óleo sobre tela 

38,5 x 25 cm

A usina morta
Óleo sobre tela

47,5 x 68 cm
1975

Coleção Família Geyer Coleção particular
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3( 38

Ponte de pedra
Óleo sobre tela 

54 x 65 cm

Coleção Élson Azambuja
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413( 40

Casario 
Óleo sobre tela 
46,5 x 33,5 cm

Cidade perdida
Óleo sobre tela 

120x93 cm
s/d

Coleção Angela Pettini Coleção particular
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42

Casario 
Óleo sobre tela 

33 x 23 cm

A Capela Branca
Óleo sobre tela 

74 x 60 cms/d s/d

Coleção Família Geyer Coleção Ricardo Vontobel
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3 45
44

f

Torre mutilada
Óleo sobre tela 

48 x 38 cm

Torre 
Óleo sobre tela 

53 x 38 cm
s/d s/d

Coleção particular Coleção particular
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3 47
46

t. n
■mi

Sobrado
Óleo sobre tela 

45 x 33 cm
Óleo sobre tela 

18x24 cm
s/d

Coleção José Alberto Junges Coleção Hieldis e José Antônio F. Martins
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48

Ruínas
Óleo sobre leia 

46 x 38 cm

Casario 
Óleo sobre tela 

84 x 79 cm
s/d

Acervo Fundação APLUB Coleção particular
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LCasa 
Óleo sobre tela 

55 x 71 cm

O Castelo 
Óleo sobre tela 

23 x 17 cm
1973 s/d

Coleção Milton Mattos Coleção JP. Zanin



CASARIOSCASARIOS

5352

Ruínas 
Óleo sobre tela 

49 x 59,5 cm

O solar do abandono
Óleo sobre tela 

45 x 54 cm
1975 s/d

Coleção particular Coleção particular
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54

Casario 
Óleo sobre tela 

52 x 63 cm

Morada da saudade
Óleo sobre tela 

25 x 35 cm
s/d s/d

Coleção Raquel T. Spritzer Acervo Fundação APLUB
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5756

Manchas
Óleo sobre tela 

88x114 cm

Casario 
Óleo sobre tela 

15x29 cm
s/d s/d

Coleção Família Geyer Coleção César Gavillon
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58 59
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Ouro Preto
Desenho 

21 x 31 cm

Capela 
Óleo sobre tela 

81 x 60 cm
1969 s/d

Coleção ítalo Qualisoni Acervo MARGS
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6160

Catedral Metropolitana 
Óleo sobre tela 

80 x 64,5 cm
Óleo sobre tela 

41 x 33 cm
s/d

Coleção ÉlsonAzambujaColeção José Alberto Junges
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65

Natureza morta
Óleo sobre tela 

65 x 81,5 cm
s/d

Coleção JP. Zanin



NATUREZA MORTA NATUREZA MORTA

Malagoli cultivou a pintura de natureza morta como gêne
ro que, por excelência, serve de exercício para o domínio técnico 
do artista, sem que isso tenha significado para ele uma 
hierarquização em seu fazer. Esse exercício ele realizou desde 
sua formação na Escola Nacional de Belas Artes-ENBA, onde 
era enfatizado o domínio pictórico da materialidade dos objetos 
representados.

consome (Natureza morta, p. 71), mostrando quão passageira é a chama da 
vida, a passagem do tempo, no caminho inexorável para a morte. Se esses 
elementos não nos são tão perceptíveis em um primeiro olhar, eles estão 
latentes em toda sua obra, pois a dor e a morte são temáticas centrais em sua 
concepção de mundo.

As obras selecionadas trazem basicamente duas linhas 
estruturais; a primeira, em que o conjunto de objetos - garrafas, 
frutas, panos colocados displicentemente sobre uma mesa ou 
suporte vertical - delimita um ambiente interno, do qual não se 
tem uma identificação precisa; a segunda refere-se à composição 
desses mesmos elementos, acrescida de um espaço externo, 
uma paisagem distante, que se avista através de uma janela, 
como na pintura renascentista (Natureza morta, p. 70). Essa 
última forma de composição aparece na década de setenta, quan
do o artista se permitiu transitar livremente por soluções que, por 
vezes, diferiram de sua maneira habitualmente reconhecida de 
trabalho.

66 Na grande maioria de suas naturezas mortas, o observa
dor tem total visão das formas, já que essas estão dispostas de 
maneira a que o olhar, por herança de Cézanne, se faça de cima 
para baixo, o que pode ser identificado em Natureza morta 
(p. 67) e Natureza morta (p. 69). A obra que realiza de maneira 
uniforme a espacialidade do quadro, é vista em Natureza morta 
(p. 65), cuja distribuição da cor, de maneira eqüitativa e com 
alegre luminosidade, dá predominância ao amarelo das frutas. As 
cores, ao fundo, do que seria uma parede, fazem contraponto, 
intensificando o colorido das frutas em primeiro plano. Assim 
como suas paisagens, essa natureza morta apresenta uma per
feita organização de seus elementos plásticos, produzindo um 
equilíbrio bem pensado e articulado para não criar conflitos for
mais desnecessários.

É em obras dessa temática que também se mostra o 
domínio técnico do mestre, resultante de um conhecimento não só 
no ato espontâneo e repetitivo de pintar, ou do domínio técnico, 
como ele já dizia aos seus alunos: “pintar não é simplesmente 
fazer um quadro, mas saber o significado da formas".

A natureza morta é por excelência um tema que tem o 
tempo como seu componente de maior força, e Malagoli o trata 
como atmosfera aprisionada, pairando no limite de duas 
temporalidades: a real e a metafísica. Mas são poucos os traba
lhos onde ele apresenta o simbolismo da vanitas, gênero popular 
no Renascimento e no Barroco, evocador da transitoriedade da 
vida e da futilidade do cultivo das vaidades. Esse simbolismo é 
identificado pela luz de uma vela ou de um lampião que se

67

Natureza morta 
Óleo sobre tela 

42 x 50 cm
1940

Coleção Vilma Barata Martins

i
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Natureza morta
Óleo sobre tela 

36 x 45 cm

Natureza morta
Óleo sobre tela 

28,5 x 36 cm
s/d

Coleção particularColeção particular



NATUREZA MORTA NATUREZA MORTA*

70 71

r

Natureza morta 
Óleo sobre tela 

75 x 48 cm

Natureza morta 
Óleo sobre tela 

20x15 cm
s/ds/d

Coleção Doris GrossmanColeção Itamara Duarte Stockinger
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i

Natureza morta
Óleo sobre tela 

27,5 x 22 cm

Natureza morta
Óleo sobre tela 

41 x 27 cm
s/d

Coleção José Alberto Junges Coleção João Carlos Menna Barreto
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74 75

Natureza morta
Óleo sobre tela 

60 x 50 cm

Natureza morta 
Óleo sobre tela 

80 x 64cm
1985

Coleção Sala de Arte de Porto Alegre Coleção Cylene Dallegrave
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76 77

Composição com garrafas
Óleo sobre tela 

46 x 38 cm

Natureza morta
Óleo sobre tela 

58 x 48 cm
s/d s/d

Coleção particular Coleção particular
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Nessa categoria, é possível acompanhar um Malagoli 
que vai da simplicidade de uma figura em primeiro plano, com a 
clássica paisagem ao fundo, como em Juventude (p. 82), até 
obras com forte tratamento expressionista, apresentando formas 
exageradas de mãos e pés, a nos lembrar uma afinidade com 
Portinari, como é o caso de A saudade viaja de trem (p. 86) e 
Mulher com seio descoberto (p. 92). O corpo feminino em sua 
pintura é, comumente, tratado como um tema que exige acuidade 
plástica. São desenhos e óleos que se ajustam a um olhar distan
ciado, sem direcioná-los para uma sensualidade voluptuosa.

Merece atenção o desenho de um nu masculino, estudo 
do início de carreira, onde a figura do inacabado corpo, largada no 
espaço, adensa-se pelo vigor do sombreado e pela expressividade 
do rosto (Nu, p. 84).

Obra de sua maturidade, Mariposas dos trópicos 
(p. 87), mostra uma jovem de costas, onde a nota de destaque é 
a própria disposição corporal, um tanto instável, que ele captou no 
momento de descontração da modelo se arrumando, prendendo o 
cabelo com uma fita branca. O que atrai de imediato a atenção do 
espectador são os planos de cor, num tratamento simplificado, 
delimitando o espaço.

Em todas essas figuras, há um distanciamento nostálgico 
do tempo presente, seja pela ambientação em um espaço indefi
nido, seja pelo tratamento simplificado das formas. O pintor bus
cava fixar a perenidade da beleza na pureza das formas presen
tes no corpo da mulher, dentro da melhor tradição ocidental. Uma 
característica salientada pela crítica é a ausência de erotismo em 
seus nus, que seriam, antes de tudo, a corporificação dos eleva
dos ideais humanistas da tradição.

8180:

Nu
Óleo sobre tela 

50 x 40 cm
s/d

Coleção particular
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82
83f

1

Nu feminino 
Óleo sobre tela 

61 x 50 cm

Juventude
Óleo sobre tela 

75 x 57 cm
s/d1942

Acervo MARGSAcervo Fundação APLUB
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84 85

■4

*

Nu feminino
Desenho, pastel seco 

19,7x31,6 cm
Desenhe

12x22 cm
1935

Coleção JP. ZaninColeção particular
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86 87

Mariposas dos trópicos
Óleo sobre tela 

102x72 cm
A saudade viaja de trem 

Óleo sobre tela 
100x82 cm 1975

1983

Coleção particularColeção João Carlos Menna Barretom

m
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J

NuNu
Óleo sobre tela 

60 x 40 cm
Óleo sobre tela 

70 x 50 cm
s/ds/d

Coleção particularColeção particular

J.
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r« » , /yVf

Sem título 
Desenho 

31,6x19,7 cm

Sem título
Desenho 

16x30 cm
1949

Coleção JP.Zanin Coleção particular
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P

NuMulher com seio descoberto
Óleo sobre tela 

50 x 30 cm
Óleo sobre tela 

34 x 25 cm
s/d

Coleção Aldo Dias RosaColeção Clarita Galbinski
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FIGURA HUMANA FIGURA HUMANA

Malagoli defendia princípios segundo os quais:
“o desejo de espiritualizar a forma, adicionando-lhe a cor, 
obedece, sem dúvida, à preocupação de uma expressão 
maior de vida, que sempre foi um dos propósitos essen
ciais da arte
Esse pensamento norteou de diferentes maneiras seus

trabalhos.
A figura do corpo feminino jovem é, por vezes, idealizada 

através de uma simplificação no estilo de Modigliani, como em 
Oriental (p. 103), onde está presente na blusa da modelo a 
mesma forma de losango da roupa do arlequim, forma esta que se 
presta ao trabalho facetado tão ao gosto do pintor. O arlequim é um 
tema recorrente que ilustrou vários momentos de sua obra.

Malagoli construiu seus tipos humanos muito influencia
do pelo expressionismo, o que recorda, por vezes, Segall, con
ferindo-lhes também uma carga de humanidade e sofrimento. 
Nessas imagens, fixa bem a dor em suas diversas intensidades, 
unindo-as numa atmosfera comum de melancolia, como o fez em 
Rosto feminino (p. 106) e Sem título (p. 110).

O retrato, dentro de uma linha realista de captar o caráter 
psicológico do modelo, foi outra categoria na qual o artista se 
mostrou com domínio técnico de absoluta primazia. Salientamos 
o Retrato de Ruth (p. 99), assim como o Retrato do pintor 
Raul Deveza (p. 100), que também está nesse mesmo patamar. 
Com os mesmos traços identificamos seu Auto retrato (p. 97).

I
I

96 97

vB
t-xm

i I
Auto retrato 

Óleo sobre tela 
50 x 40 cm

s/d

Coleção Clarita Galbinski
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98 99

■

Retrato de Ruth
Óleo sobre tela 

66 x 54 cm
Retrato de Yedda de Oliveira Stockinger

Óleo sobre tela 
54,5 x 44,5 cm 19481951

Acervo MARGSColeção Francisco Stockinger



k
FIGURA HUMANA FIGURA HUMANA

*

101100

Retrato 
Óleo sobre tela 

33 x 23 cm

Retrato do pintor Raul Deveza
Óleo sobre tela 

73 x 60 cm
s/d1949

Coleção Hieldis e José Antônio F. MartinsAcervo Pinacoteca Barão de Santo Ângelo IA-UFRGS
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Oriental 
Óleo sobre tela 

59 x 49 cm

Figura feminina 
Óleo sobre tela 

30 x 20 cm
s/ds/d

Coleção Garagem de ArteColeção Milton Mattos
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ir )

1(H
105

.•Vvifl

■ •

Homem
Desenho 

12x9 cm
ütografia

35 x 26 cm
1933

Coleção João Carlos Menna Barreto Coleção particular
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' x.»s

Rosto feminino
Óleo sobre tela 

45 x 30 cm

Cabeça
Óleo sobre tela

50 x 30 cm
s/d

Coleção Itamara Duarte Stockinger Coleção Ricardo Vontobel
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108 109

Cabeça Retrato 
Óleo sobre tela 

58 x 49 cm
Óleo sobre tela

35,5x27 cm
s/d s/d

Coleção José Alberto Junges Coleção Ney Mário Brasil do Amaral
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111
110

Rosto deformado
Óleo sobre leia 

50 x 30 cm
Sem título

Óleo sobre tela 
35 x 27 cm s/ds/d

Coleção Clarita GalbinskiColeção Itamara Duarte Stockinger
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112 113

Flautista 
Óleo sobre tela 

50 x 40 cm

Gato preto
Óleo sobre tela 

63 x 52 cm
s/d 1954

Coleção particular Acervo MARGS
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Malagoli demonstrou grande mestria também na execu
ção de quadros dos supostos retratos de Jesus (p. 118 e 119), 
como também no Retrato de Santo Ignácio de Loyola fp. 
141), que merece destaque. Em todos eles, usou de efeitos de luz 
para exaltar a expressão mística e distante, reforçando o caráter 
religioso das imagens. A geometrização dos rostos contribuiu 
para esse efeito não-realista, estabelecendo com isso um 
distanciamento para o espectador que, ao contemplar as ima
gens, se vê diante da presença do sagrado.

O máximo de tragicidade alcançado pelas obras de 
Malagoli está no conjunto das Estações do Calvário, a Via Crucis 
(p. 120 a 133), realizada na última etapa de sua vida. Conjunto 
que sintetizou as idéias do artista sobre a arte e a vida. Nele 
expressa a dimensão humana do Cristo, revelando a trajetória da 
dor e a almejada redenção do homem. Para Malagoli, como para 
todo o cristão, a vida de Jesus é a exemplar por excelência, 
servindo como referencial constante para a vida prática e cotidia
na. Ela é lembrança permanente, a nos orientar sempre. Nesse 
conjunto, usa o branco na vestimenta de Cristo, complementando- 
o com azuis, como recurso plástico para atenuar o espetáculo da 
dor, dando-lhe dimensão espiritualizada, acentuada por planos 
transparentes e geometrizados de luz.

Momento especial de comoção estética e afetiva está 
presente em Tudo está consumado (p. 134) e Cristo na cruz 
(p. 135). Na primeira, o desamparo de Jesus nos é apresentado 
de maneira inusitada, preso à cruz pelos cotovelos, o que deixa 
os braços caídos, acentuando ainda mais o sentimento de aban
dono. Toda a posição corporal de Jesus neste quadro é diferenci
ada da tradição, pois o pintor tratou o corpo, utilizando-se magis
tralmente da velha lei da frontalidade, pela qual as partes do corpo 
são representadas para serem evidenciadas na sua máxima 
extensão. O corpo, em primeiro plano, tem acentuada 
expressividade pelo exagero identificado nas mãos e no alonga
mento dos braços; a cor uniforme espatulada destaca-se da pai
sagem de fundo extremamente simplificada, com uma linha ondu
lada que delimita céu e terra a indicar a separação entre o sagrado 
eo profano.

tom trágico do quadro nos é dado em tom menor, como um apelo à meditação 
e à reflexão do que significa esse sacrifício. Essa estrutura lembra a admiração 
desse pintor pelos primitivos italianos que antecederam ao Renascimento. 
Destacamos a figura de Jesus estilizada, com a cabeça pendente e seus 
braços, num trapézio invertido, enfatizando a morte consumada.

No quadro Retirantes: o grito (p. 143), o pintor realiza a obra em que 
melhor testemunha a grande dor humana. Utilizando-se dos recursos técnicos 
e expressivos do cubo-expressionismo, fundiu a deformação das imagens 
com o uso econômico da cor, alcançando um resultado plástico, ao mesmo 
tempo sintético e de grande força expressiva.

Nas Pietàs que pintou, alcançou belos resultados expressivos. Em 
Pietà (p. 136) e Pietà (p. 137), o pintor fixa o ato dramático da mãe que acolhe 
em seu colo o corpo do filho morto, momento de máxima intensidade emocio
nal na imagética religiosa do Ocidente. Também nas produções que se pode 
denominar Pietàs laicas, encontramos o mesmo pathos, a nos lembrar constan
temente a dor e o sofrimento da vida. Em A queda (p. 117), o pintor utiliza 
a mesma estrutura formal das suas outras Pietàs, destacando o sentimento 
de luto.

A presença do acrobata morto em pleno espetáculo, e amparado por 
seus companheiros de trabalho como os palhaços e o arlequim, reporta-nos ao 
mesmo momento trágico da cena religiosa. O branco do corpo do acrobata e 
os losangos da vestimenta do arlequim são focos de luz a unificar a composi
ção, toda feita em cores baixas. A queda do acrobata ou trapezista, ator que 
representa a capacidade humana do domínio corporal e da precisão dos 
movimentos, qual máquina perfeita a superara gravidade, nega, com sua 
morte inesperada, a crença na superação quase sobre-humana dos limites 
que nos são impostos e nos recorda a presença consJante dos acasos e 
infortúnios.

117116

Nessa obra evidencia-se a presença dos pólos opostos que dirigem a 
vida, identificados pelas figuras do palhaço e do arlequim, portadores da alegria 
de viver. De um lado, um viver do riso, do espontâneo, da exploração do 
ridículo, em contraponto com a figura do acrobata, portador do desejo humano 
da superação, pelo perfeito domínio de seu corpo e da precisão matemática de 
seus gestos. Dualidade à qual todos estamos sujeitos e na qual nossas vidas 
se movem.

Na segunda composição, Cristo na cruz (p. 135), en
quadrada nas regras da tradição, as figuras estão dispostas em 
frontalidade. Essas sofrem uma geometrização acentuada, corro
borada pelo uso da cor em prismas e pela distribuição do branco 
como elemento de luz e ponto de apoio à estrutura triangular da 
composição. A colocação das mãos de Maria e João obedece a 
preceitos religiosos que expressam compaixão, espanto e apelo 
ao espectador, convidando-o a participar do momento sagrado, 
do sacrifício do Filho de Deus para a redenção dos homens. O

A queda
Óleo sobre leia 

114,2x162,1 cm
s/d

Coleção JP. Zanin
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118 119

Cabeça de Cristo 
Óleo sobre tela 

24 x 19 cm

Cabeça de Cristo 
Óleo sobre tela 

39 x 28 cm
s/d

Coleção José Alberto JungesAcervo Fundação APLUB
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120 121

>

Sem título (Jesus carrega a cruz) 
Óleo sobre tela 

38 x 45,5 cm

Sem titulo (Jesus é condenado à morte) 
Óleo sobre tela 

38 x 45,5 cm
s/ds/d

Coleção Élson AzambujaColeção Élson Azambuja
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122 123

Sem título (Jesus encontra Maria) 
Óleo sobre tela 

38 x 45,5 cm

Sem título (Jesus cai pela primeira vez) 
Óleo sobre tela 

38 x 45,5 cm
s/ds/d

Coleção Élson AzambujaColeção Élson Azambuja



TRAGÉDIA TRAGÉDIA

124 125

Sem título (Cireneu ajuda Jesus) 
Óleo sobre tela 

38 x 45,5 cm

Sem título (Verônica enxuga a face de Jesus) 
Óleo sobre tela 

38 x 45,5 cm
s/d s/d

Coleção Élson Azambuja Coleção Élson Azambuja



k
TRAGÉDIA TRAGÉDIA

J

127126

Sem título (Jesus consola as mulheres de Jerusalém) 
Óleo sobre tela 

38 x 45,5 cm

Sem titulo (Jesus cai pela segunda vez) 
Óleo sobre tela 

38 x 45,5 cm
s/ds/d

Coleção Élson AzambujaColeção Élson Azambuja



k
TRAGÉDIA TRAGÉDIA

128 129

Sem título (Jesus é despido) 
Óleo sobre tela 

38 x 45,5 cm

Sem título (Jesus cai pela terceira vez) 
Óleo sobre tela 

38 x 45,5 cm
s/ds/d

Coleção Élson AzambujaColeção Élson Azambuja



&
*

TRAGÉDIA TRAGÉDIA

*

131130

Sem título (Jesus morre na cruz)
Óleo sobre tela 

38 x 45,5 cm

Sem título (Jesus é pregado na cruz)
Óleo sobre tela 

38 x 45,5 cm
s/ds/d

Coleção Élson AzambujaColeção Élson Azambuja



TRAGÉDIATRAGÉDIA

»

133132

Sem título (Jesus é sepultado) 
Óleo sobre tela 

38 x 45,5 cm
Sem título (Pietà) 

Óleo sobre tela 
38 x 45,5 cm s/ds/d

Coleção Élson AzambujaColeção Élson Azambuja



*
TRAGÉDIATRAGÉDIA

i

135134

Cristo na cruz 
Óleo sobre tela 
91,4x73,3 cm

Tudo está consumado 
Óleo sobre tela 

100x82 cm
s/d1981

Coleção JP. ZaninColeção particular



TRAGÉDIA TRAGÉDIA
i

*

5

*

137136

'

Pietà 
Óleo sobre tela 

81 x 81 cm

Pietà 
Óleo sobre tela 

50 x 60 cm
s/ds/d

Coleção João Carlos Menna BarretoColeção José Alberto Junges



k

TRAGÉDIA TRAGÉDIA
/

138 139

Fuga para o Egito 
Óleo sobre tela 

17x28,5 cm

Santo
Óleo sobre tela 

52 x 40 cm
s/d 1957

Coleção ítalo Qualisoni Coleção Carlos J. Feldman



%

TRAGÉDIA TRAGÉDIA

140 141

i

São Francisco 
Óleo sobre tela 

61 x 45,5 cm

Cabeça de Santo Ignácio de Loyola
Óleo sobre tela 

45 x 37 cm
s/d 196[ ]

Coleção José Alberto Junges Acervo Fundação APLUB



k
TRAGÉDIATRAGÉDIA

à

143142

Retirantes: o grito 
Óleo sobre tela 

125,5x94,5 cm

Mãe e filho ■ Retirantes 
Óleo sobre tela 

70 x 50 cm
s/ds/d

Acervo MARGSColeção Aldo Dias Rosa



f

TRAGÉDIATRAGÉDIA
*

145144

Piedade
Óleo sobre tela 

50 x 70 cm

Estudo
Óleo sobre tela 

30 x 40 cm
s/ds/d

Coleção Carlos J. FeldmanColeção Carlos J. Feldman



TRAGÉDIA TRAGÉDIA

*

147146

-

0 palhaço
Óleo sobre tela 
44,6 x 36,5 cm

A Queda
Óleo sobre tela 

70 x 50 cm
s/ds/d

Coleção José Alberto JungesColeção particular



\

TRAGÉDIATRAGÉDIA
J

149148

Arlequim e o gato preto
Óleo sobre tela

Arlequim
Óleo sobre tela 

35 x 22 cm 61 x 49,5 cm
1956s/d

Acervo Pinacoteca Barão de Santo Ângelo IA-UFRGSColeção particular



Varia



VARIAVARIA

/

i

153152

i

r Homenagem a Gauguin
Óleo sobre tela 

55 x 44 cm

Estudo
Óleo sobre tela 

28 x 18 cm
s/ds/d

Coleção particularColeção Carlos J. Feldman



%
k

VARIA VARIA

J

f

i

154 155

.

0 Gaúcho
Óleo sobre tela 
36,5 x 44,5 cm

Gaúcho
Óleo sobre tela 

63 x 50 cm
s/d s/d

Coleção José Alberto Junges Coleção Hieldis e José Antônio F. Martins



VARIAVARIA á

157156

J

i

0 cavalo
Óleo sobre tela 

49 x 39 cm

Gato Preto
Xilogravura 
29 x 29 cm

s/d1977

Coleção Victor Douglas Nunez Jr.Coleção particular



VARIA

158

Sem título
Óleo sobre tela 

64 x 53 cm

Coleção particular



haveria incompatibilidade entre ser pintor moderno e respeitar a tradição, tendo- 
a como referência de base, num diálogo constante com as formas e propostas

adequada expressão. Podemos dizer que em seus grandes te
mas - o nu, a natureza morta, a paisagem ou a figura, o retrato ou 
a cena trágica -, essa busca do perfeito equilíbrio entre a técnica 
e a expressão sempre esteve presente.

Malagoli demonstrou, com sua obra e seu pensamento, 
uma perfeita coerência de atitude, mesmo quando a obra não 
conseguia atingir plenamente os objetivos a que se havia propos
to. Ele, entre outros importantes artistas de sua época, materializa 
a integração entre a tradição clássica e a modernidade nascente, 
entre o passado imemorial e as novidades do mundo técnico em 
desenvolvimento.

Sua obra procura ajustar as novidades trazidas ou causa
das pela nova sociedade industrial com os elementos considera
dos perenes da tradição clássica. Assim, passado e presente 
encontrariam uma síntese equilibrada e renovada, evitando, nas 
artes como na vida, os sobressaltos, as rupturas radicais e os 
retrocessos culturais. Por essa atitude moderada e de integração, 
Malagoli manteve-se fiel a sua visão humanista, sem descartar o 
passado nem rejeitar o presente.

A BUSCA DAS INVARIANTES PLÁSTICAS metria e sua relação com o pitagorismo platônico fundamentaram a idéia de 
substância ou alma dos seres e das formas. A explicação para a existência de 
um substrato permanente das obras de arte fundamentaria a sua perenidade ao 
longo dos séculos. Os elementos estruturantes das obras são homólogos aos 
fatores estruturadores da mente humana que, por sua vez, revelariam a pos
sibilidade de significados permanentes, portanto, eternos, nas obras de arte.

Assim, o mistério e a transcendência da arte encontrariam para Malagoli 
sua explicação nesse tipo de raciocínio. Desse pensamento poder-se-ia extra
ir a conseqüência lógica da perenidade e da eternidade da arte. Ao homem 
caberia descobrir a chave para a compreensão de todos os significados 
presentes na obra de arte. Esse caminho nobre lhe seria dado pela geometria, 
enquanto expressão da estrutura da psique humana, reveladora dos sentidos 
últimos das formas.

Esses debates encontraram uma outra explicação não mística, como 
a realizada por Mário Pedrosa em sua famosa tese de 1949, sobre o sentido 
afetivo da forma na arte, baseando-se nas descobertas da teoria da Gestalt, 
que permitiu aos artistas e aos teóricos encontrar uma solução espiritualista e 
outra materialista.

No caso de nosso pintor, esse, por sua já indicada formação católica 
e posterior opção espírita, optou pela explicação espiritualista que valorizava a 
dimensão misteriosa e transcendente da arte, em detrimento de sua base 
biológica, fundamento da explicação oposta. Nesse sentido, pode Malagoli 
integrar em harmonia sua herança cristã-humanista e as novas teorias 
explicativas, elaboradas por críticos e psicólogos, sobre a perenidade e 
exemplaridade das formas nas artes.

A tese Técnica e Expressão representaria a culminância de seu raci
ocínio sobre essa polêmica. O competente domínio técnico era condição 
indispensável para que o artista pudesse alcançar um grau elevado de expres
são plástica, constituindo-se a obra na síntese equilibrada entre o elemento 
objetivo, a técnica, e o elemento subjetivo, a expressão. A boa obra revelaria 
a harmonia entre os elementos sociais, representados pela técnica e a contri
buição pessoal do artista, representada pela boa expressão. Esse era o ideal 
de trabalho e marco de orientação para o pintor, ainda que nem sempre 
satisfatoriamente alcançado.

Malagoli muitas vezes reclamava que seus trabalhos não atingiam o 
ponto de equilíbrio com o qual sonhara, dizendo-se insatisfeito com os resulta
dos obtidos:

vanguardistas.Desde o final do século XIX, dá-se a discussão sobre a 
viabilidade da existência de uma gramática secreta das artes. 
Baudelaire e o simbolismo vão alardear a condição de uma 
intercambiabilidade das formas artísticas, assim como a da pos
sibilidade de uma chave interpretativa para os sentidos ocultos 
das formas. Assim, a idéia de uma camada aparente e de uma 
outra de significação profunda e verdadeira generalizou-se até, 
pelo menos, a II Guerra Mundial. Face à variedade contraditória 
dos movimentos modernos, muitos artistas afirmavam a necessi
dade de localizar e de conhecer os elementos permanentes e 
substanciais das formas artísticas. Tais elementos foram encon
trados nas estruturas arquiteturais das formas. Nesse período, 
voltou a cena com toda credibilidade o velho preceito platônico de 
que por atrás das aparências mutantes haveria sempre uma 
estrutura imutável, infensa ao tempo e a sua corrupção.

O apelo ao desenho e a composição, como base da 
gramática das formas, era ênfase fundamental nessa busca que 
se contrapunha à polêmica função da cor, ora vista como elemen
to dissolvente, ora como elemento estruturante da forma. A já 
centenária querela entre Delacroix e Ingres, isto é, entre a cor e o 
desenho, voltava com toda a força e arrebatava os espíritos. 
Esse debate só foi solucionado décadas depois por Matisse e 
Picasso. Principalmente pelo primeiro na sua magistral série dos 
Papéis Recortados, e em seguida pela arte abstrata, que comple
tou o caminho de autonomização da cor na pintura. Até a solução 
de Matisse, essa união indissolúvel, de desenho e cor na pintura, 
constituiu-se na celeuma central dos debates sobre a função e os 
meios da pintura.

O expressionismo trouxe uma importante contribuição a 
essa polêmica, afirmando-se pela deformação do desenho e pelo 
uso arbitrário da cor, com claros objetivos expressivos. A relação 
entre forma e expressão passa a ser o centro metamorfoseado 
das discussões. O apelo à psicologia, em especial a da Forma 
(Gestalt), fundamenta a busca das invariantes plásticas ou dos 
chamados elementos permanentes que a estruturam, o que mui
tos chamam de geometria implícita ou secreta das formas. A obra 
critica do pintor André Lhote, escrita em vários periódicos e livros, 
entre os anos 1910 e 1950, testemunha largamente essa questão.

A revalorização do pintor Puvis de Chavannes vem re
forçaras afirmativas de Lhote e de seu principal discípulo latino- 
americano, Júlio Eduardo Payró, destacando a importância do 
muralismo e das tradições clássicas na constituição dos movi
mentos modernos. Este último foi um dos autores em que Malagoli 
se baseou quando escreveu sua tese de Livre Docência. A geo-

Os limites desse vanguardismo foram dados pelo figurativismo e pela 
manutenção do caráter representativo das imagens, que direta ou indiretamen
te nos apresentavam valores como a beleza formal presente no mundo natural 
e humano ou a narrativa de algum feito exemplar. A vida de Jesus ou do artista 
circense se aproximariam pelos seus sofrimentos, almejando cada qual trazer 
paz, alegria e felicidade a uma humanidade sofrida.

Essa dimensão humana da pintura de Malagoli é estendida a todo o 
mundo dos objetos que o homem produz, convive ou toca. Conseqüência 
natural para o pintor é a humanização das casas. Para ele, elas crescem e 
envelhecem como seus moradores, guardando seus segredos, fixando suas
alegrias e tristezas e morrendo como eles.

Para Malagoli, o sofrimento na vida é constante, ele tem a função cristã 
de redimir nossas imperfeições e nos aproximar da presença divina, que se 
revelaria também pela solidariedade entre os homens. Essa é uma tarefa que 
a arte pode cumprir e auxiliar para alcançarmos mais rápido a comunhão com 
Deus. Para nosso pintor, o artista desdobrado em asceta, em monge, em 
profeta e em missionário levaria a boa nova da redenção e da salvação a todos 
os homens por meio de suas obras.

A aproximação e o convívio com a arte proporcionam um dos dois 
caminhos de elevação ao divino: se o primeiro é a própria prática religiosa, o 
segundo seria a prática e a fruição da arte. Logo Malagoli, abordaria a temática 
da Via Sacra, enquanto momento trágico por excelência do cristianismo, por 
sua significação de purificação, de libertação e de elevação do homem. A 
fixação do sofrimento de Jesus pelo pintor é uma propedêutica imaginária, à 
qual todo cristão deveria se submeter para alcançar um nível mais elevado de 
espiritualidade.

161
160

O MISTÉRIO E A ETERNIDADE DA ARTE

O entrelaçamento entre forma e expressão é o equivalen
te, para o artista, da união do corpo e da alma, entre o efêmero e 
o permanente, entre o histórico e o metafísico ou, ainda, se quiser
mos, a união da dimensão numinosa (a do sagrado) com o 
elemento histórico e mutável da vida.

Sempre houve em Malagoli, e em sua visão da vida e da 
arte, a constatação de um lugar ou espaço indizível, inexplicável 
da obra, que nos oferece múltiplas leituras que só a verdadeira 
obra de arte permite e estimula por seus elementos permanentes 
e pela possibilidade de atualização estética de seus temas.

O sentimento de mistério, que a arte provoca no artista e 
no espectador, está inexoravelmente associado à concepção 
ocidental mimética da arte, como duplo aperfeiçoado ou 
potencializado do real, direcionado e imantado pela dimensão 
ética da obra e da atividade artística. Nessa, o bem fazer do 
artista e o bem realizado são fundamentais para complementar a 
obra criativa divina, princípios estéticos abraçados por Malagoli.

A presença da contribuição pitogórico-platônica - a geo
metria como chave interpretativa da natureza em seus aspectos 
físicos e místicos - e seu cruzamento com o pensamento cristão 
oportunizaram a absorção de parte das propostas e achados 
modernistas com a tradição pictórica ocidental, baseada na 
mímesis, exercendo poder de atualização sobre essa mesma 
tradição. Portanto, para pintores e artistas como Malagoli, não

Os nus, as paisagens, as naturezas mortas, os retratos e as cenas 
religiosas ou de costume estão impregnadas da busca da beleza, da harmonia 
e do protesto. São ensinamentos reformadores do pintor que quer ensinar o 
caminho da salvação da humanidade pela contemplação da arte.

Para Malagoli, a sua arte tentou imperfeitamente seguir a lição dos 
mestres em nosso tempo, incorporando tudo de novo que ela trouxe e impôs, 
sem perder, contudo, sua dimensão universal, transcendente e, portanto, mis
teriosa. Sua obra busca e exalta o mistério da arte e do homem, sua eternidade
e a imagem do divino no humano.

“posso afirmar que me sinto feliz como indivíduo, pois realizo aquilo 
que me dá satisfação pessoal. Porém, como artista não me sinto 
satisfeito, pois resta disposição e força para realizar mais e melhor do 
que aquilo que venho realizando”(Correio do Povo, 15/10/67, s.p., 
entrevista a Paulo Condini; cf. depoimentos na Coleção de Recortes 
do Margs).
Contudo, nunca esmoreceu em sua busca de um perfeito equilíbrio 

entre a forma despojada, formulada dentro de uma estrutura geométrica muito 
clara, e o uso das variadas intensidades de cor que lhe proporcionavam a
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CRONOLOGIA DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS DE ADO MALAGOLI 1950 - Exposição “Mostra de Arte Moderna e Contemporânea”, na 
Galeria Da Vinci, RJ. Medalha de Prata no Salão Fluminense, RJ. Recebe o 
Diploma de Alto Mérito no Salão Municipal, RJ. Exposição individual na Casa 
das Molduras, em Porto Alegre, RS.

1951 - Leciona pintura na Associação Brasileira de Desenho, RJ. 
Recebe o Grande Prêmio Municipalidade do Rio de Janeiro, no Salão Munici
pal de Belas Artes. Recebe o prêmio Episcopado Brasileiro, no concurso da 
Sociedade Brasileira de Arte Cristã, RJ. Participa da 1o Bienal Internacional de 
São Paulo, SP.

1952 - Muda-se para Porto Alegre. Assume a cadeira de Pintura do 
Instituto de Belas Artes da URGS. Exposição “Um Século de Pintura Brasilei
ra", MNBA-RJ. Participa do 1o Salão Nacional de Arte Moderna, RJ.

1954-59 - Assume a Diretoria de Artes da Divisão da Cultura da Secre
taria de Educação e Cultura (RS). Diretor-Fundador do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, com sede no Theatro São Pedro. Participa do 1o Salão de 
Belas Artes da PUC-RJ.

1906 - A 28 de abril, nasce em Araraquara, SP. Vive na Fazenda do 
pai, em Matão, até 1913.

1914 - Muda-se com a mãe e os oito irmãos para a cidade de São
Paulo, SP.

1922 - Matricula-se no Curso de Artes Decorativas da Escola Profis
sional Masculina, São Paulo, SP, e, posteriormente, no Liceu de Artes e 
Ofícios de São Paulo, onde estuda pintura com o professor Enrique Vio.

1927 - Muda-se para o Rio de Janeiro onde, de 1927 a 1932, cursa a 
Escola Nacional de Belas Artes, da Universidade do Brasil, RJ.

1931 -42 - Participa da fundação do Núcleo Bernardelli, RJ - movimento 
de artistas e estudantes descontentes com o academicismo reinante na Escola 
Nacional de Belas Artes, RJ.

1931 - Participa do 1o Salão do Núcleo Bernardelli.
1934 - Participa do Salão Paulista de Belas Artes, São Paulo, SP. 

Participa do Salão Nacional de Belas Artes, RJ.
1935 - Participa do 4o Salão do Núcleo Bernardelli, na sede do grupo no 

porão da ENBA, RJ. Recebe menção honrosa no Salão Nacional de Belas 
Artes, RJ.

1955 - Participa do IV Salão Nacional de Arte Moderna, RJ. Exposi
ção individual “Pintura” na Galeria de Arte no RJ. Medalha de Prata, no Salão 
de Belas Artes do RS, Porto Alegre, RS. Organiza a 1a Exposição de Arte 
Brasileira Contemporânea do MARGS, na galeria Casa das Molduras, Porto 
Alegre, RS.
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1938 - Medalha de Bronze no Salão Nacional de Belas Artes, RJ, com 

o quadro “Numa casa de caboclo”.
1939 - Medalha de Prata no Salão Nacional de Belas Artes, RJ, com 

a obra “Nu". Participa de coletiva de artistas latino-americanos na Feira de 
Nova York, EUA.

1942 - Prêmio “Viagem ao estrangeiro" no Salão Nacional de Belas 
Artes, RJ, com a obra “Repouso”.

1943- 46 - Viaja para os Estados Unidos. Exposição coletiva de pinto
res brasileiros em Buenos Aires, Argentina.

1944 - Participa do Salão Nacional de Belas Artes, RJ.
1944- 46 - Acompanha cursos de História da Arte e Museologia e 

Restauração nas Universidades de Nova Iorque e de Columbia, e desenvolve 
atividades no Museu do Brooklin, ligado à NYU, EUA.

1946 - Exposição individual na Galeria Careen Gems - Nova Iorque, 
EUA. Retorna ao Brasil e se instala no Rio de Janeiro. Leciona em Juiz de 
Fora, MG. Professor da Associação Brasileira de Desenho, RJ. Mantém ateliê 
na Rua da Ouitanda, RJ, com Noêmia Mourão, Darei Valença Lins, Glauco 
Rodrigues e outros.

1947 - Expõe no Salão de Outono de Paris, França. Participa de 
coletiva de brasileiros na Galeria Muller em Buenos Aires.

1948 - Recebe medalha de prata no 14° Salão Paulista de Belas Artes, 
São Paulo, SP. Expõe no Salão do Palace Hotel, RJ. Prêmio Euclides da 
Cunha no Salão Fluminense de Belas Artes, RJ.

1949 - Prêmio Arnaldo Guinle, no Salão Municipal de Belas Artes, RJ. 
Prêmio de “Viagem no País”, no Salão Nacional de Belas Artes(RJ), com a 
obra “Por quê?”.

1956 - Menção Honrosa na Exposição Internacional promovida pela 
Guggenheim Foundation, com patrocínio da UNESCO - NY, EUA. Participa 
do 7° Salão do Instituto de Belas Artes, URGS. Integra a comissão que 
estabelece o plano de restauração do Teatro São Pedro, Porto Alegre, RS. 
Realiza mural alegórico sobre a história do Rio Grande do Sul, no Auditório da 
Faculdade de Direito da UFRGS.

1957 - Inauguração do MARGS, com sede no Foyer do Teatro São 
Pedro, Porto Alegre, RS. Defende Tese de Livre Docência ‘Técnica e Expres
são”, em concurso de títulos e provas para provimento da cátedra de Pintura do 
Instituto de Belas Artes, Porto Alegre, RS. Integra Comissão Examinadora do 
Concurso para Livre Docência da Cadeira de Composição Decorativa da 
Faculdade de Arquitetura - URGS. Participa do Salão de Outono de Paris, 
França. Prêmio Aquisição no Salão Paulista.

1958 - Assume em caráter efetivo a Cadeira de Pintura do Instituto de
Belas Artes - URGS, Porto Alegre, RS. Participa do 1° Salão Pan-Americano 
de Arte, Porto Alegre, RS.

1959 - Deixa a direção do MARGS. Exposição coletiva de pinturas e 
gravuras do MARGS no Teatro São Pedro, Porto Alegre, RS.

1960 - Exposição individual na galeria Casa das Molduras, Porto 
Alegre, RS. 10 Prêmio no XV Salão Municipal de Belas Artes de Belo Horizon
te, MG.

1961 - Viagem à Europa.
1962 - Assume interinamente a cadeira de Arte Decorativa no Instituto 

de Belas Artes - URGS, Porto Alegre, RS. 1° Prêmio de Pintura no XVII 
Salão Municipal de Belo Horizonte, MG. Integra a Comissão Examinadora



-v

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:
Amaral, José Luiz do. Ado Malagoli-60anos de pintura. Porto Alegre: 

Galeria Tina Presser e Cambona Centro de Artes. 1982.
Cassou, Jean. Panorama das Artes Plásticas Contemporâneas. Lis

boa: Edições Estúdios Cor Ltda. 1962.
Daoun, Ana Maria. Tipos e Aspectos do Brasil: Imagens e Imagem do 

Brasil por meio da Iconografia de PercyLau. In: Rosendahl, Z. e Corrêa, R. L. 
(org.) Paisagem, Imaginário e Espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. (Tipos 
e Aspectos do Brasil do IBGE, série iniciada na Revista Brasileira de Geografia 
em 1939, teve 10 edições em separatas e livros, a última foi de 1970/ 75) 

Kem, Maria Lúcia Bastos. A pintura modernista no Rio Grande do Sul: 
tradição e inovação. Estudos Ibero-Americanos, XI(2)-85,1985.

Kern, Maria Lúcia Bastos. Les origenes de Ia peinture moderniste au 
Rio Grande do Sul. Paris: Université de Paris 1,1981.

Lemoine, Serge. From Puvis de Chawannes to Matisse and Picasso. 
Toward Modern Alt Londres: Thames & Hudson, 2002.

Lothe, André. Les Invariants Plastiques. Paris: Ed. Hermann, 1967. 
Malagoli, Ado. Técnica e Expressão. Considerações. Tese de Livre 

Docência apresentada e defendida junto ao Instituto de Belas Artes em 1957. 
Porto Alegre.

1989 - Mostra de 40 trabalhos do período de 1930-50 no Espaço Cultu
ral Banco Francês Brasileiro, Porto Alegre, RS. Exposição coletiva ‘Trinta e 
Três Maneiras de Ver o Mundo”, na Galeria Ranulpho, em São Paulo. Mostra 
Arte Sul 89. Coletiva com 60 artistas em comemoração aos 35 anos do 
MARGS; junto ao I Encontro Latino-Americano de Artes Plásticas.

1990 - Exposição e homenagem ao artista na Galeria Alencastro Gui
marães, Porto Alegre, RS. Exposição “Frutas, Flores e Cores”, na Galeria 
Ranulpho em São Paulo, SP. Exposição individual em homenagem ao artista 
na Galeria Bernini, Rio de Janeiro.

1991 - Inauguração do Espaço Ado Malagoli no MARGS, Porto Alegre,

Exposição Coletiva “Arte Gaúcha Agora”, na Oficina de Arte, Porto Alegre, 
RS. Recebe o título de “Gaúcho Honorário”, concedido pela RBS, Porto 
Alegre, RS. Exposição coletiva “A Linguagem das Formas", na Galeria Kikito 
de Gramado, em conjunto com a Oficina de Arte de Porto Alegre, RS. Exposi
ção “Professores de Ontem e Hoje”, comemorativa ao 69° Aniversário de 
Instituto de Artes da UFRGS.

do Concurso para provimento efetivo da cadeira de Conservação, Restaura
ção e Técnicas de Pintura da Escola de Belas Artes da Universidade Federal 
de Pernambuco. Participa do 9o Salão de Artes Plásticas do Instituto de Belas 
Artes - URGS. Participa do 11° Salão Nacional de Arte Moderna, RJ.

1963 - Integra o Conselho Universitário da URGS. Exposição Coleti
va na Galeria Macunaíma, RJ. Medalha de Bronze no Salão Paulista de Arte 
Moderna, SP. Exposição na Galeria Domus de Porto Alegre, RS.

1964 - Integra a Comissão para o Reconhecimento do Curso de Licen
ciatura em Desenho e Plásticas do Instituto de Belas Artes de Novo Hamburgo,

1979 - Exposição individual na Galeria de Arte da Associação Leopoldina 
Juvenil, Porto Alegre, RS. Exposição coletiva na Galeria Delphus, Porto 
Alegre, RS.

1980 - Membro do Conselho Estadual da Cultura, RS.
1981 - Exposição Individual na Galeria Arte na Gávea, RJ. Exposição 

coletiva na Cambona Centro de Arte, Porto Alegre, RS. Exposição “Obras dos 
ex-professores” com obras do acervo do Instituto de Artes da UFRGS.

1982 - Exposição Ado Malagoli “60 Anos de Pintura" - “Retrospectiva” 
Galeria Tina Presser, Porto Alegre, RS. Exposição “Ado Malagoli, 60 Anos de 
Pintura” - “Trabalho Atual” na Cambona Centro de Arte, Porto Alegre, RS. 
Exposição Ado Malagoli “60 Anos de Pintura”; Exposição de documentos no 
MARGS, Porto Alegre, RS. Exposição coletiva na Galeria Foto Arte, Porto 
Alegre, RS. Lançamento do livro “O artesão de sonhos”, de José Luis do 
Amaral Neto, sobre o artista. Exposição Núcleo Bernardelli:arte brasileira nos 
anos 30 e 40, Acervo Galeria de Arte, RJ.

1983 - Exposição “Do Passado ao Presente: as artes plásticas no Rio 
Grande do Sul”, na Cambona Centro de Arte, Porto Alegre, RS.

1984 - Exposição Individual na Galeria Singular de Porto Alegre, RS. 
Exposição “O melhor da arte gaúcha”, na Associação dos Empregados da 
Eletrosul, Florianópolis, SC. Recebe diploma de Mérito Cultural, concedido 
pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, RS. Exposição da obra “Via Sacra”, 
na Cambona Centro de Arte, Porto Alegre, RS. Exposição coletiva na Funda
ção Bienal de São Paulo, “Tradição e Ruptura: síntese de arte e cultura brasi
leiras”, SP.

RS.
RS.1965 - Exposição Individual na Galeria Espaço, Porto Alegre, RS. 

Exposição Individual na Galeria Oca do Rio de Janeiro e de São Paulo.
1966 - Exposição Individual na Galeria Leopoldina, Porto Alegre, RS. 

Exposição Pinturas na Galeria Oca, RJ.
1967- Exposição Individual na Galeria Leopoldina, Porto Alegre, RS.
1969 - Convidado a integrar o corpo docente do 3o Festival de Inverno 

de Ouro Preto, MG. Exposição Coletiva no Paço das Artes - Secretaria de 
Cultura de SP. Participa do I Panorama de Arte Brasileira Atual, MAM-SP.

1970 - Integra o corpo docente no 4o Festival de Inverno de Ouro Preto/ 
MG. Integra a Comissão Especial do I Salão de Artes Visuais da UFRGS. 
Participa do II Panorama de Arte Brasileira Atual, MAM-SP. Exposição na 
Galeria Azulão, SP.

1971 - Exposição na Esphera Galeria de Arte, Porto Alegre, RS. Eleito 
Coordenador da Comissão de Carreira de Artes Plásticas na UFRGS. Integra 
o corpo docente do 5o Festival de Inverno de Ouro Preto, MG.

1972 - Integra o Conselho de Coordenação de Ensino e da Pesquisa da 
UFRGS. Integra a Comissão Verificadora para Reconhecimento do Curso de 
Licenciatura em Desenho e Plástica do Instituto de Ciências e Letras da Funda
ção Educacional Miguel Mofarrej, Currinhos, SP. Integra a Comissão 
Verificadora para Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Desenho e 
Plástica da Escola de Belas Artes Dona Ana Trapaga Simões, Pelotas, RS.

1973 - Convidado a integrar o corpo docente do 7o Festival de Inverno 
de Ouro Preto, MG. Participa do V Panorama de Arte Atual Brasileira, no 
MAM/SP.

1992 - Mostra retrospectiva dos Salões realizados entre 1938-64 pela 
Associação Chico Lisboa, Porto Alegre. Projeto Calendário, obras de Ado 
Malagoli e Vasco Prado no Salão Nobre do MARGS, Porto Alegre, RS.

1993 - Exposição de pinturas e desenhos no Center Park Hotel, Porto 
Alegre, RS. Exposição de Ado Malagoli e Harold Brody na Galeria Alencastro 
Guimarães, Porto Alegre, RS.

1994 - Exposição “Homenagem a Malagoli”, na APLUB, Porto Alegre, 
RS. Obras expostas na Bienal Brasil Século XX, na Fundação Bienal, São 
Paulo, SP. Exposição “De Libindo a Malagoli: as Artes Visuais na Universida
de”, no Museu Universitário da UFRGS, Porto Alegre, RS. Falece a 04 de 
novembro, em Porto Alegre, RS.

1996 - Exposição em Homenagem a Ado Malagoli, incluindo obras do 
artista, marcando os 42 anos da fundação do MARGS. Homenageado pela 
Secretaria Estadual da Cultura e pela AAMARGS com uma placa de Bronze.

1997 - 0 Museu de Arte passa a se chamar Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli.

1998 - Obra na exposição “Instituto de Artes 90 anos: Acervo”, com 
obras do acervo do Instituto de Artes, na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, 
UFRGS, Porto Alegre, RS.

2000 - Mostra itinerante do Acervo do MARGS em Caxias do Sul, 
Pelotas, Passo Fundo e Santa Maria, RS.

2002 - Pinturas e Desenhos de Ado Malagoli e poemas de Mário 
Quintana. Garagem de Arte, Porto Alegre, RS. Obras na exposição “Artistas 
Professores”, na inauguração do novo Museu da UFRGS, com acervo da 
Pinacoteca Barão do Santo Ângelo IA-UFRGS, Porto Alegre, RS.
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Rio de Janeiro: Edições Pinakotheke, 1982.
More, Cristina Barth (coord) e Veeck, Marisa (prod.). Catálogo da 

Exposição Aiice Brueggemann & Alice Soares. Porto Alegre: Galeria de Arte 
Mosaico. 1998.

Núcleo de Pesquisa e Documentação do MARGS. Coleção de Recor
tes sobre Ado Malagoli. Porto Alegre, RS, MARGS.

Pieta, Marilene Burtet. A modernidade da pintura no Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 1995.

Pontual, Roberto. Entre dois séculos. Arte Brasileira do século XX na 
Coleção Gilberto Chateaubriand. Rio de Janeiro: Edições JB. 1987.

Vários autores. Malagoli visto por Quintana. Rio de Janeiro: Léo 
Christiano. Ed Ltda. 1985.

Zanini, Walter. História Geral da Arte no Brasil. Vol. 2. São Paulo: 
Instituto Walter Moreira Salles - Fundação Djalma Guimarães, 1983.

1985 - Exposição “Retrospectiva Ado Malagoli”, no MASP, SP. Lan
çamento do livro “Malagoli visto por Quintana”, editado por Léo Christiano, RJ. 
Espaço Cultural Crefisul, SP, e no Hotel Glória, RJ. Expõe no Espaço Cultural 
Crefisul, 35 quadros acompanhados de poemas de Mário Quintana.

1986 - Exposição “Arte Sacra”, na Cambona Centro de Arte, Porto 
Alegre, RS. Exposição “Malagoli 80", no MARGS e na Galeria Singular, Porto 
Alegre, RS. Vídeo sobre Ado Malagoli “O Silêncio do Tempo”. Projeto conjunto 
do MARGS e Vídeo Puc. Vídeo lançado na exposição “Malagoli 80”. Livro 
“Malagoli visto por Quintana”, lançamento na exposição “Malagoli 80”. Rece
be a Comenda Simões Lopes Neto, a mais alta distinção conferida pelo Estado 
do Rio Grande do Sul no campo das Artes Plásticas. Exposição no Shopping 
Cassino Atlântico, RJ. Exposição coletiva ‘Tempo de Madureza”, na Galeria 
Ranulpho em SP. Exposição individual, Agência de Arte, Porto Alegre, RS. 
Exposição individual, Galeria Villa Bernini, RJ.

1988 - Exposição coletiva na Galeria de Arte da Caixa Econômica 
Federal, Porto Alegre, RS.

1974 - Exposição na Galeria de Arte AMI, Belo Horizonte, MG. Integra 
o corpo docente do 8o Festival de Inverno de Ouro Preto, MG. Membro do Júri 
do 2o Salão Global de Inverno, Belo Horizonte, MG.

1975 - Integra a Comissão Verificadora para Reconhecimento do Curso 
de Educação Artística da Universidade Católica de Campinas, SP. Inicia 
restauração de obras do acervo do MARGS. Participa da Exposição “Arte 
Gaúcha/74”, em Brasília, DF.

1976 - Assume a Direção do Instituto de Artes da UFRGS, deixando o 
cargo no mesmo ano. Exposição coletiva “A Figura Humana", Galeria do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil, Porto Alegre, RS. Exposição individual na 
Galeria Guignard, Porto Alegre, RS.

1977 - Integra o Júri do Salão de Arte Jovem de Porto Alegre, RS.

Fontes: Dossiê Malagoli (artigos de jornais, convites e catálogos reu
nidos pelo Centro de Documentação do MARGS); arquivo família Malagoli; 
Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais, SP; acervo do Museu Hipólito 
José da Costa, Porto Alegre, RS.
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Edson Motta, João José Rescalla, Bustamante Sá, and other artists, until its 
closure in 1942.

Rio de Janeiro, the cultural and political centre of the country, offered 
leaming, cultural development, and contact with foreigners bringing news from 
abroad. These innovations were absorbed selectively according local needs 
and in the form most appropriate to the challenges faced by our intellectuals. In 
a country that was starting on its path towards industrialization in the 1930s and 
40s, the central question was ability and technical skill, and this discourse was 
a form of release from national underdevelopment.

In the field of the arts this occurred with the praise of technique featured 
in the work of the country’s major critics and essayists such as Sérgio Buarque 
de Holanda and Mário de Andrade. At the international levei, the Parisian Retum 
to Order movement had considerable influence in Latin American, where it found 
fertile soil for acceptance by a moderated modernism, linked to tradition, or 
loaded with social criticism, as in the case of Mexican painters.

Technical ability was a motto and an objective to be attained by artists in 
their various works, as a kind of professional and social statement. Social 
improvement, orbetter, a prize would resultfrom this performance. Such ideas 
and sentiments were in the air of Guanabara and in Brazil when Malagoli studied

PRINCIPAL FACTS IN THE PAINTER’S LIFE

The identification with the tragic sentiment of humanism that permeated 
the life and work of Ado Malagoli results from an important event in his childhood 
when his father was murdered by an employee on his coffee farm in the interior 
of the State of São Paulo. This tragedy impoverished the family, forcing it to 
move to the city in search of financial survival, where each family member had 
to work early in life.

Malagoli was bom on April 281906 in Araraquara, in the State of São 
Paulo, where he lived until the age of eight; being a younger child, he was able 
to study for longer. His early talent appeared at about the age of eight when he 
saw a circus and, animated by that fascinating world, he drew an ostrich on the 
pavement of his house, causing quite a stir in his family and in the neighbourhood. 
By the age of he was working as an assistant to Francisco Rebolo, decorating 
wealthy houses, painting ceiling roses, garlands and little scenes to decorate the 
homes of the rich and upper middle class at the start of the 20,h century.

During this early period of his career, between 1922 and 1927, he 
studied at the Escola Profissional Masculina, and later at the São Paulo Liceu de 
Artes e Ofícios. This was also the period when he developed relationships with 
Rebolo, Volpi and Mário Zanini, when he could develop his talent in contact with 
the artists he met and in the animated company of this group who later formed the 
Grupo Santa Helena, in the Praça da Sé in 1935, named after the building where 
they had an office/studio.

During this rapid journey from adolescence to adulthood the definitive 
values of Christian feelings of solidarity, humility, respect for tradition, for family, 
and the love of work were Consolidated in Malagoli. His repeated and moving 
declarations of respect and admiration for his mother show us the depth of his 
filial love. His professional thesis was dedicated to her in 1957.

At this early stage of his life, his character was already formed, with the 
firm intention of assuming the life of an artist, with all the restrictions that implied 
at the time and almost no possibility of survival outside the established academic 
system. Another value that developed and would remain for the rest of his life 
was appreciation of knowledge of his metier, of patient and persistent study and 
education as a form of spiritual and material improvement.

Malagoli was part of the affectionate and caring world of Italian immigrants 
and of desire for social improvement through study and work. The early 
unconditional support of his mother reinforced his initial intention of devoting 
himself to painting and making it a professional. This required solid training and 
a good deal of daily work. Despite his friendliness and constant good humour, 
Malagoli lived almost as a monk; he was obsessive in his total dedication to the 
ideal and realization of his artistic objectives. To achieve them he believed that 
total mastery of pictorial techniques and practices was essential, Consolidated 
by tradition and its encounter with the new aesthetic-formal Solutions proposed 
by the historical avant-gardes.

At the age of twenty-one he moved to Rio de Janeiro, entering the 
Escola Nacional de Belas Artes, in 1927. He remained in Rio until his permanent 
move to Porto Alegre in 1952. This second period of his life started with his 
admission to the old Academy, by then called the Escola Nacional de Belas 
Artes/ENBA, completing his training with a broadening of horizons and 
opportunities. From 1931, he was part of the founding group of the Núcleo 
Bernardelli, remaining there as an active and dedicated member, together with

7; .
at the Escola and the Núcleo, and were identified with perfection and with the 
ethical principais of the immigrants.

To eam a living during this period Malagoli worted retouching photographic 
portraits, and later in journalistic criticism and advertising. Living modestly, he 
continued working as a painter and improving his work, resulting in an output of 
quality works, many of which won awards between 1934 and 1942. He 
underwent a process called escadinha (ladder) which involved the painter 
winning each Escola National award in tum until arriving at the highest which 
was a foreign study bursary. Malagoli climbed the ladder step by step and won 
the top prize in 1942.

The next year he left on his journey to study abroad. He could not go to 
Europe, the natural destination of all Brazilian artists at the time, due to the 
second World War. He returned to Brazil three years later a recognized master 
with his first one-person exhibition in New York at which he had sold all his 
paintings.

167

In addition to becoming a mature painter Malagoli also became a painting 
restorer. He applied himself diligently to academic study, broadening his 
knowledge of Art History and the techniques of picture restoration at New York 
and Columbia universities. He made contact with other Brazilians, Djanira and 
Edson Motta, his personal friend, and was able to became familiar with the 
major American collections of western art in New York, Chicago and Califórnia. 
This familiarity was doubtless a kind of revelation to these young Brazilian artists 
who were so lacking artistic information in their own country at that time.

Returning to Brazil he soon experienced the first disappointments. He 
was almost never called on to do restoration; the authorities responsible preferred 
to contract foreigners, and the possibilities of living from his own trade were 
precarious; the local market was just being bom, and only famous names like 
Portinari had a definite public.

From 1946 to 1952, Malagoli led a financially unstable life, trying to work 
with groups of students in the studios of friends, where expenses were shared. 
He looked for other alternatives such as working as a lecturer at the Associação 
Brasileira de Belas Artes/ABBA and the Associação Brasileira de Desenho/



MODERNISM AND TRADITIONAlegre went through intense cultural activity, the most important events of which 
were the Pan-American Art Salon, and the creation of the Ateliê Livre da 
Prefeitura, after the successful printmaking course run by Iberê Camargo 
sponsored by the City Council in 1961. This period is characterised by political 
and social debate and a growing politicisation of art.

The cultural arena was divided into Christians and socialists, the latter 
almost always atheists. The polarisation of the cold waralso reached the cultural 
sphere. Whether liberal or conservative, the lecturers at the Instituto de Artes 
were all very respectful of the established order, and not one showed any trace 
of social or political rebellion. The only accepted rebellion, and even then not 
fully, was aesthetical. Among the arts lecturers, Malagoli was the boldest, 
without however entering the political field, despite having always been positioned 
as a humanist extremely sensitive to human pain.

He also grave his students freedom to follow their own artistic paths, 
without imposing any directive on them otherthan technical ability and awareness 
of their painting. His popularity and frank acceptance by the students were soon 
Consolidated into a relationship of affection and trust. His great legacy, in addition 
to his work, was his educational example.

In 1961 Malagoli finally travelled to Europe, fulfilling the old dream of his 
youth of being able to see in person the works of his favourite masters like 
Raphael, Leonardo and the ‘primitive’ painters of the 15,jl century that he admired 
for their styles and manners. This period ends with the loss of his colleague Aldo 
Locatelli who died suddenly in 1962, the year that marked the definitive 
incorporation of the Instituto de Belas Artes into the Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (then known as URGS), being named the Escola de Artes.

Malagoli’s first ten years in Porto Alegre closed with these intense 
personal and social changes. From this period until his retirement in 1976 
Malagoli gives himself intensely to academic duties and his artistic production. 
In the 1960s Malagoli devoted himself more to his activities as a lecturer and 
painter. In 1969, invited to take part in the Ouro Preto festivais in Minas Gerais, 
he established close links with the local artists, and was recognized for the 
excellence of his work. He visited several Ouro Preto festivais and when he 
was obliged to retire at the age of 70 he was visited by his friends and colleagues 
from Minas Gerais, who carne especially for the tributes paid by his Porto 
Alegre compatriots.

From then until the eve of his death, he received at least four moments 
of recognition for his civilizing work and the excellence of his art: in 1976, 
celebrating his 70 years; in 1982, celebrating 60 years of artistic life; in 1982 
when he received an honorary doctorate from the Federal University of Rio 
Grande do Sul; and in 1986 when, together with the poet Mário Quintana, he 
was 80. Before this, in 1967, he had already been made an Honorary Citizen

of the Chico Lisboa (The Antonio Francisco Lisboa Association of Rio Grande 
Artists) who were mainly self-taught.

It should be remembered that the most provocative artists, like Carlos 
Scliar and Iberê Camargo had already left for Rio de Janeiro, and that Danúbio 
Gonçalves and Vasco Prado were involved in social questions with the famous 
Clube de Gravura.

Malagoli’s arrival at the IBA caused a storm, in the words of Alice

ABD in Rio de Janeiro, and also in Juiz de Fora, Minas Gerais. During this 
period also he won the Salão Nacional de Belas Artes national travei award for 
his work Porquê?in 1949, and worked zealously visiting several cities in the 
south and northeast of Brazil. This was when he met another São Paulo Italian, 
Ângelo Guido, who was already living in Porto Alegre and had been a lecturer 
at the Instituto de Belas Artes since 1936, and who invited him to come and work 
in the same institution in 1951-2.

The previous year Malagoli had exhibited in Porto Alegre to great public 
acknowledgement, butwith no financial return. Commonorigins, common ideais, 
and common objectives brought together these two artists, and the sculptor, 
lecturer and later art critic Fernando Corona. Ado Malagoli, Ângelo Guido and 
Fernando Corona were fundamental figures in the development of the arts 
system in Rio Grande do Sul.

In a career of successive developments, Malagoli took the most important 
decision of his professional life when he moved to Porto Alegre, at that time a 
provincial and conservative city, which welcomed him warmly. Outside his 
teaching activity, his integration into the art scene of Rio Grande do Sul took 
place rapidly, as by 1954 he was named Director of Arts in the State Education 
Secretariai Cultural Division. In this position he proposed and received support 
for founding a Museum of Art, which had recently occurred in São Paulo and Rio 
de Janeiro. On July 271954, the present Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(MARGS) was created, starting its work in 1957, provisionally in the Teatro São 
Pedro. Malagoli was its first director, remaining in the post until 1959. The same 
year he was invited by the directors of the Instituto de Belas Artes (IBA) to 
reorganize its picture gallery and devise an acquisition plan for works for the 
collection.

The artistic generation emerging in the 1930s and 40s goes firstly in 
search of firm training in skills and the professional recognition of its abilities. 
Among both artists and critics of the period there is praise for the way things are 
made, to the detriment of artistic theories. The main centre of concern was 
technical ability. Theoretical questions were lower down the scale; this group of 
artists, who featured in the Núcleo Bernardelli and the Grupo Santa Helena, 
wanted good professional training. Their target was a balance between tradition 
and the bold proposals of the artistic avant-garde.

To this end they sought the support of an aesthetic thinking characterized 
by restrained debate, that valued Cézanne and the Return to Order movement 
of the 1920s which had great influence in Europe and America up to World War 
II. The French author and painter André Lhote stands out in his defence of this 
position. He exerted wide influence on the training of Latin American artists 
whom he received in his studio-school, where his ideas about pictorial practice 
would circulate. Among his most well known Brazilian students was Tarsila do 
Amaral. During the 1950s Lhote visited Brazil and Argentina.

This collection of ideas was based on the thesis of incorporating and 
fusing traditional western, especially French contributions, with avant-garde 
ideas, particularly those from cubism and expressionism. This eclectic rereading 
from several sources resulted in a pictorial style often marked by cubo- 
expressionism with hints of classicism, which was very present in Malagoli's 
works.

Brueggemann:
“Today they would say he drove us crazy. Malagoli caused chãos, 
revolutionized us. All the concepts, all the methods, all the theories we 
had absorbed, that had been imposed on us were subverted. For us, 
tied to the rigidity of the Instituto, Malagoli brought distortion, brought new 
ideas. He was a kind of tornado... I was caught up in this turbulence. 
My first reaction was aggressive. I wanted to get the canvases and 
break them over Malagoli’s head. But I reacted positively and soon 
understood the unlimited world that he opened to my art.” (Alice 
Brueggemann & Alice Soares, 1998, p. 9).

Thus the tomado Malagoli made his mark in the sense of creating acute 
professional value and stimulating the updating of artistic knowledge, more than 
simply imposing the adoption of the modernist models of the moment.

Malagoli brought methodological innovations to the teaching of painting 
and an educational scheme whose aim was to put into practice his guiding 
principies. This occurred through provocative questioning of the intentions of the 
works produced, which for the students of the time was a stimulating challenge 
they were not used to.

His educational boldness can be seen for example in the teaching 
programme he brought from the Núcleo Bernadelli, using the nude model for life 
classes, which had never been done before and for which he was criticised by 
some of his IBA colleagues. Or again in the expressive freedom he encouraged 
in his students, to which end he created the Improvements in Painting class in 
the 1960s in which students could freely exercise their creativity.

It is important to introduce Ruth Mesquita Malagoli, his wife since 1948 
who without doubt was always his great stimulus and admirer of every thing he 
did, bringing a criticai clarity she still retains today. It was she who tenaciously 
and energetically organised all the appropriate bodies so that MARGS should 
carry the artisfs name, which occurred in 1997.

To accredit the creation of MARGS, the 1sl Exhibition of Contemporary 
Brazilian Art took place in the Casa das Molduras Gallery in 1955, which was 
recorded by Carlos Scarcinci in Globo magazine:

‘The exhibition that has been being planned for the past six months has 
a double objective: to put the public of Rio Grande do Sul into contact with what 
is currently being produced in the great centres of artistic activity in the country, 
and to establish a more intense exchange with national artists in the State of Rio 
Grande do Sul” (Revista do Globo, 17/09/1955, p. 58).
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Lhote invoked an artistic genealogy that assembled Ingres and even 
some French painters of the Renaissance with, above all, Cézanne and Seurat, 
his great contemporary masters. This thread runs through Malagoli’s thinking, 
when he would say he was a man of the past, who could not forget 2000 years 
of tradition.

Leaving Rio de Janeiro and his companions who had formed the 
Bernardelli group, and moving to Porto Alegre was another coherent act in the 
life of this artist who always fought to find his space and who toiled steadily to 
forge his path. The position of lecturer enabled him to apply the knowledge he 
had acquired during both his foreign and Brazilian study tours to teaching and in 
the Porto Alegre cultural community.

A coincidence worth mentioning is that Malagoli knew Xico Stockinger 
in Rio de Janeiro where they had neighbouring studios. He also met other 
people from Rio Grande do Sul at that time, before they both moved to live in 
Porto Alegre. During this period, around 1951, he painted the Portrait of Yedda 
de Oliveira Stockinger (p. 98), Xico’s wife. Rio, which was at that time the 
Federal Capital had a well known bohemia in the “Amarelinho”, orthe “Gaú
cho” bar, a meeting place for artists in the capital, with a frequent presence of 
‘gaúchos’ from Rio Grande do Sul. Malagoli would also meet Christina Balbão 
who visited him in his studio in Rio.

Arriving in Porto Alegre, aged forty six, the artist brought a curriculum 
vitae containing ENBA qualification, four high levei awards, and recent participation 
in the 151 São Paulo Biennial (1951). In addition to his vocation for teaching, he 
had a disposition for working in the artistic community of the time. He was 
already a distinguished cultural promoter. His adaptation to the new artistic 
community took place immediately through the conjunction of several favourable 
conditions: firstly the city was receptive to new input in the cultural arena; 
secondly there was the dynamism and energy of such an experienced artist; 
and thirdly, added to the others was his atien status which was not yet affected 
by the arguments between the IBA artists, and the others identified as members

The inter-war years were marked by economic and social crises that 
resulted in, amongst other things, the appearance of culturally conservative 
totalitarian political regimes, as in the case of Italy, Germany and the USSR. 
The first of these served as a model for several authoritarian regimes in Europe 
and Latin America, like the New State of Salazar in Portugal, and of Getúlio 
Vargas in Brazil. This political and social conservatism clearly influenced artistic 
production; when it wasn’t suppressing the most radical trends such as abstraction 
and Dadaism, it emphasized a return to figuration linked to the realist tradition, as 
in the Return to Order.

Without doubt this occurred as a form of State control of art, and its use 
for political propaganda. Notorious examples of this position were Nazi art and 
Socialist Realism. Both were instilled with the idea of constructing a new 
mankind and a new society. The first, based on eugenic medicai thought of racial 
purification, sought in the classical the model for building its new Aryan man, 
while the second stressed the new socialist man, the product of sociological 
Vision, forged in the idea of class struggle in which the classical model reappeared 
dressed in political colours.

Such attitudes showed their conservatism, appealing to an image of 
excellence founded on models from the classical renaissance tradition. The ideal 
of the superman characterized the two mutually exclusive alternatives whose 
common source referred to pseudo scientific thinking, of the purification of mankind. 
The Nazis naturalized the question while the communists politicized it; both

of Porto Alegre.
He died in Porto Alegre on November 41994. His life is an example of 

dedication to art and to teaching, guided by Christian values such as the tragic 
meaning of life and the constant search for moral improvement through intense 
daily work. The construction of beauty becomes the final aim of this effort and 
also the consolation and guidance for a more noble, morally and spiritually 
heightened life. His Christian humanism fed him, guided him and comforted him 
through out his long life, giving him the measure of the fragility and precariousness 
of man and his excessive ambition.

Malagoli was assisted in organising the event by lecturers Alice Soares 
and Christina Balbão.

The entire 1950s was occupied with intense academic and cultural 
activity for Malagoli. In 1957 he wrote his Sênior Lecturer thesis, which brought 
him the lectureship in painting the following year. Between 1957 and 1961 Porto



deformed the Greco-Christian ideal of human perfection, removing its 
transcendental dimension of Christianity.

Western artists oscillated between the two proposals within this cultural 
mix, as if they were mutually exclusive and rarely perceived the 
source that united them. In general the Brazilians were attracted by the New 
State of Getúlio Vargas, introducing the new Brazilian man as a product of 
crossbreeding and a hero in the process of constructing nationality, so well 
represented in the works of Portinari.

We will see in the Brazilian artistic groups of the period between 1930 
and 1950, that the emphasis will again fali on professional training and technical 
domination of the metier. Malagoli, with his socially modest background, Italian 
and Catholic culture, will mix with groups called artist workers. These artists 
sought official support fortheir careers through the National School of Fine Arts, 
and the Salons organised by the National Fine Arts Council, in attempts to 
influence and broaden the policy of awards and thus struggling for a space for 
‘modem’ production.

This struggle was basically for a professional space, for the possibility of 
financial survival through the practice of painting, which was monopolized by 
academic artists and their rigid rules and impeded the ascent of these young 
artists to the restricted field and market of the arts. The young artists defended 
their interests, forming artists’ associations and unions, both in Rio and São 

| Paulo. In Porto Alegre the Chico Lisboa was established in 1938, and was a 
! society with which Malagoli would be intensely involved, being its administrative 

president in 1959.
Above all, as we have mentioned, the modernist options of these artists 

tended to be moderate. Radical ideas such as abstraction, Dadaism and even 
Surrealism would not have been accepted in the social climate of the period. 
They all remained faithful to the figurative tradition. In addition to their cultural 
affinities with this tradition, they had the possibility of performing a political- 
educational function in the social arena, independent of their ideological positions 
of nght or left, since all political movements exalted the social role of art and 
praised the updating of muralism in the education of the masses.

In this scenario both conservatives and progressives, Catholics or 
atheists saw mural painting as a way out of the impasses of painting at the time.
The case of México, and the reactivation of Catholic sacred art since the 1920s, 
influenced by symbolism in France and Belgium, and also the use made of it by 
Nazis and communists, made muralism an ideal solution for the future of painting.
The best examples of this in Brazil are the works of Cândido Portinari, but other 
painters like Cavalcanti were reached by the wave of muralism and its technical 
repercussions in painting. Nearly all artists were affected by this retum of mural 
painting to different degrees. Obviously Malagoli did not escape these influxes 
which occasionally appear in his formal language.

The strength of figuration at this time is also due to the wide repercussion 
of artistic movements such as German New Objectivity and American Social 
Realism. There was a constant prevalence of the social over the psychological 
in the greater part of Brazilian painters at the time. Their works sought to be 
emblematic of life for the common Citizen who was identified with the creation of 
national types, which were so characteristic of the work of Portinari for example, 
or even Percy Lau with his well-known illustrations in Tipos e Aspectos do 
Brasil(\BGE, 1940, with numerous re-editions), which were essential in forming 
a contemporary collective imagery of nationality.

This social and political context was greatly influenced by a certain 
paternalistic and authoritarian Vision of studying folklore and trying to capture the 
Brazilian character with the desire of educating the people and elevating their 
culture. Malagoli’s work was not immune to this influence; howeverthe artisfs 
Christian humanist character which ran through his work, was predominant. 
During this period (between 1930 and 1950) Malagoli brought to his works a 
valuing of the people and the popular as authentic sources of culture and inspiration.

There was doubtless a desire to put Brazilian culture into the intemational 
western cultural arena. Modernists were always seeking to find the universal 
through immersion in the regional and local, thus fixing the national type and 
identifying what western and specific characteristics could be found there. 
Affirmation and integration were the major objectives of the modern movement, 
which the authoritarian ideology of the New State fully incorporated into its vast 
project of modernization and positioning Brazil in the capitalist world.

Moderate modernism and Nationalism made a perfect pair, based on the 
social function of figuration forfulfilling the programme of constructing an imagery 
of universal use for the nation, whose function was to facilitate the processes of 
recognition and identification. The social role of figuration allowed an interweaving 
of the ethical and aesthetic planes. Fidelity to tradition was thus maintained, yet 
without forgetting the technological innovations that the new world of the machine 
would bring to the artistic vocabulary.

Mario de Andrade's criticism of modern art’s excess of psychology and 
its sense of experimental research had the precise aim of disciplining the artist in 
his primary social practice of creating a national collective imagery. The artist 
was, furthermore, looked to as a moralizer, a civilizing agent, a teacher and a 
missionary, in an incomplete society requiring a great and collective effort for its 
full realization.

The mostfamous example of this practice is found in Cézanne, one of the figures 
admired by Malagoli and his generation. Cezanne, like other great western 
painters, often assembled these subjects in the same work, landscape and still 
life, nude and landscape, orall three together.

Agreeing with other critics and historians, we could say that this would 
be great western painting, complemented by subjects enabling narrative, such 
as the portrait which shows us the soul of the sitter and the artist himself- the 
most famous example being Rembrandfs pictorial autobiography, the human 
figure focused on his dramas.

In this type of painting Malagoli found the opportunity to express all his 
sympathy and solidarity with the human tragedy, with which he always 
associated the religious dimension foretold in the exemplary life of Jesus. The 
recurrence of the Pietà subject in his work illustrates this tendency well. We 
recall here Por Quê, which brought him the national travei study award in 1948; 
it is a secular Pietà denouncing the horrors of war. His critics and commentators 
have always observed that his nudes are not erotic or sensual, they are firstly 
ways of speaking to us of humanity and the dignity of the human figure. His 
landscapes always recall the locusamaenusírom classical tradition, an oásis 
of peace and tranquillity, where we are reinvigorated with strength to confront the 
hardships of life and the world.

Malagoli’s still lifes glorify the specifics of painting, its formal and visual 
harmonies complementing this ideal world of peace, balance and harmony 
suggested in the landscapes. They are dispossessing and simple scenes that 
speak to us of the essential beauty of forms.

The two lesser groups, genre painting and assorted subjects are treated 
in different formal registers, from the ingenuous painting that reminds us of his 
companions of the 1930s and 40s, coming close to a kind of Brazilian primitivism, 
to the formal sumptuousness of the allegory Malagoli makes in Homage to 
Gauguin (p. 153). In all these works the artist demonstrates perfect technical 
abiüty and a refined sense of composition. Without doubt his best output appears 
in the first two groups mentioned, where he perfectly forged traditional teaching 
with the innovations of modernism, particularly cubism and expressionism, 
which mark his painting in differing degrees.

In his thesis TechniqueandExpression Malagoli identifies the aesthetics 
of harmony through form, colour, expression and technique, supported above all 
by oil painting. As the text unfolds he introduces oil painting, from its emergence 
in the Flemish school at the end of the 15* century to its transport and recognition 
in Italy, especially in the Venetian school. His admiration for these artists is clear.
He says:

he recognised the independent value of drawing, and having left some high 
quaüty examples in this field, it was to oil painting that Malagoli bowed in 
reverence.common

lllustrating these considerations better, we can see the results the painter 
achieved in materializing his visual ideais, by analysing some selected works.

LANDSCAPE

Although Malagoli was an urban man, he remembered his outdoor 
childhood, at one with nature, on a farm in the São Paulo countryside. Maybe 
this was one of the facts that guided his private dreams, and in maturity, led him 
to buy a country house called Rancho do Beco in Viamão, where he built his 
studio, as compensation for lost childhood.

In some of the landscapes here various interpretations can be made, 
with formal freedom as his compass, his paths are preserved within the standards 
of a moderate modernism with which he was identified. The majority of the 
compositions are organised using classical perspective, offering the observera 
broad understanding of what is being represented, while at the same time 
providing a distance that is not only optical, but also emotional. This distancing 
is reinforced by, and also reinforces, a certain measure of isolation present in 
these landscapes that concentrate basically on elements of nature, sky, water 
and vegetation.
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The ensemble of generally curving and smooth lines is directed by I 171 
diagonais of little impact but which are essential to the composition, and 
complemented by naturalistic colour, from which a certain State of solitude can 
be perceived, in a bucolic world with no human or animal presence.

Two vertically organised works can be singled out, Landscape (p. 35) 
and Trunks (p. 34). Trees and trunks are brought to the foreground, yet not fully 
shown, being visually cut by the top of the picture, causing the eye to move out 
of the picture, breaking the serenity of the composition. In some of his landscapes 
there is a very peculiar composition in which there is an inversion of the 
vanishing point, b.e„ two trees in the foreground open into opposing diagonais, 
directing the eye to the edges of the picture and creating an unusual kind of 
dynamic. The strangeness of the design of this kind of landscape distinguishes 
it from the other compositions that retain our eye within the confines of the 
conventional picture space. Malagoli explores landscape as a unique world that 
is enough in itself.

Malagoli, a product and also agent of this new social dimension of the 
would exemplarily fulfil the function of being a civilizing hero 

when he carne to Rio Grande do Sul in 1952.
artist in Brazil

THE SUBJECTS

The subjects of Malagoli’s painting can be assembled into two main 
groups: non-narrative painting (whose aim is not to tell a story), including nudes, 
landscapes and still life; and narrative painting, which includes portraiture (as a 
record of the State of the soul) and the figure (as a register of social and human 
dramas). Two other lesser groups can also be identified: genre painting, recording 
subjects such as the religious processions in small country cities and towns in 
an ingenuous style very similar to that of the Família Artística Paulista and the 
Grupo Santa Helena in the 1930s and 40s; and another eclectic group of works 
representing animais and allegories and other subjects.

His fidelity to figuration, as we have shown, was fundamental for 
expressing his Vision of the world, founded on Christian humanism and admiration 
for artistic tradition. In non-narrative painting Malagoli found the path closest to 
pure painting making use of subjects that allowed the exclusive emergence of 
visual elements.

The nude, landscape and still life fulfilled this role above all. They did not 
have to tell a story, freeing the artist to be involved in freer and more profound 
visual research. These three subjects central to western tradition, have always 
provided the most questioning artists with the perfect field for visual research.

In some cases the landscape also shows architectural forms. Included 
in this type of work is a construction suggesting a disused factory, in red with a 
chimney whose colour is its main centre of attention (The dead factory) (p. 37).

In another canvas Stone Bridge (p. 38), a horizontal quarter of the 
canvas in the foreground is taken up by white, filling our gaze, which at the same 
time is balanced by the division of the scene into parts, counterposing the totality 
of the composition. In this work Malagoli moves the Stone Bridge, an historie 
reference point in Porto Alegre, to a non-existent conventional landscape. This 
fictitious association extends the limits of the work’s meaning.

The other landscapes with the exception of Landscape and Moonlight 
(p. 25), show apollonian nature, free from inclement weather, in clear luminous 
daylight.

“employing colour in the most real and complete way, going beyond the 
simple decoration of the picture; colour here carne into the general 
organisation of its compositions, not only in the sense of colouring, but 
also as visual strueture, as impasto creating a certain difference of 
material, of chiaroscuro whose smooth or impasto effects bring the 
certain beauty of contrast" (Malagoli, 1957, p. 67).

This quotation shows how Malagoli remained faithful to the structural 
components of a picture, which have to be adjusted to the effects of light and 
shade, as well as the expressive force of form. Such a component would not 
necessarily be associated with the subject of narrative. Malagoli affirms that all 
these resources could be better combined in the technique of oil painting. Although

Malagoli’s landscapes have a basic strueture organised with simple 
volumes, vegetation disciplined and organised by some invisible order, where
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deformed the Greco-Christian ideal of human perfection, removing its 
transcendental dimension of Christianity.

Western artists oscillated between the two proposals within this cultural 
mix, as if they were mutually exclusive and rarely perceived the common 
source that united them. In general the Brazilians were attracted by the New 
State of Getúlio Vargas, introducing the new Brazilian man as a product of 
crossbreeding and a hero in the process of constructing nationality, so well 
represented in the works of Portinari.

We will see in the Brazilian artistic groups of the period between 1930 
and 1950, that the emphasis will again fali on professional training and technical 
domination of the metier. Malagoli, with his socially modest background, Italian 
and Catholic culture, will mix with groups called artist workers. These artists 
sought official support for their careers through the National School of Fine Arts, 
and the Salons organised by the National Fine Arts Council, in attempts to 
influence and broaden the policy of awards and thus struggling for a space for 
‘modem’ production.

This struggle was basically for a professional space, for the possibility of 
financial survival through the practice of painting, which was monopolized by 
academic artists and their rigid rules and impeded the ascent of these young 
artists to the restricted field and market of the arts. The young artists defended 
their interests, forming artists’ associations and unions, both in Rio and São 
Paulo. In Porto Alegre the Chico Lisboa was established in 1938, and was a 
society with which Malagoli would be intensely involved, being its administrative 
president in 1959.

Above all, as we have mentioned, the modernist options of these artists 
tended to be moderate. Radical ideas such as abstraction, Dadaism and even 
Surrealism would not have been accepted in the social climate of the period. 
They all remained faithful to the figurative tradition. In addition to their cultural 
affinities with this tradition, they had the possibility of performing a political- 
educational f unction in the social arena, independent of their ideological positions 
of right or left, since all political movements exalted the social role of art and 
praised the updating of muralism in the education of the masses.

In this scenario both conservatives and progressives, Catholics or 
atheists saw mural painting as a way out of the impasses of painting at the time. 
The case of México, and the reactivation of Catholic sacred art since the 1920s, 
influenced by symbolism in France and Belgium, and also the use made of it by 
Nazis and communists, made muralism an ideal solution for the future of painting. 
The best examples of this in Brazil are the works of Cândido Portinari, but other 
painters like Cavalcanti were reached by the wave of muralism and its technical 
repercussions in painting. Nearly all artists were affected by this retum of mural 
painting to different degrees. Obviously Malagoli did not escape these influxes 
which occasionally appear in his formal language.

The strength of figuration at this time is also due to the wide repercussion 
of artistic movements such as German New Objectivity and American Social 
Realism. There was a constant prevalence of the social over the psychological 
in the greater part of Brazilian painters at the time. Their works sought to be 
emblematic of life for the common Citizen who was identified with the creation of 
national types, which were so characteristic of the work of Portinari for example, 
or even Percy Lau with his well-known illustrations in Tipos e Aspectos do 
Brasil(IBGE, 1940, with numerous re-editions), which were essential in forming 
a contemporary collective imagery of nationality.

The mostfamous example of this practice isfound in Cézanne, one of the figures 
admired by Malagoli and his generation. Cezanne, like other great western 
painters, often assembled these subjects in the same work, landscape and still 
life, nude and landscape, orall three together.

Agreeing with other critics and historians, we could say that this would 
be great western painting, complemented by subjects enabling narrative, such 
as the portrait which shows us the soul of the sitter and the artist himself - the 
most famous example being Rembrandfs pictorial autobiography, the human 
figure focused on his dramas.

In this type of painting Malagoli found the opportunity to express all his 
sympathy and solidarity with the human tragedy, with which he always 
associated the religious dimension foretold in the exemplary life of Jesus. The 
recurrence of the Pietà subject in his work illustrates this tendency well. We 
recall here Por Quê, which brought him the national travei study award in 1948; 
it is a secular Pietà denouncing the horrors of war. His critics and commentators 
have always observed that his nudes are not erotic or sensual, they are firstly 
ways of speaking to us of humanity and the dignity of the human figure. His 
landscapes always recall the locusamaenusfrom classical tradition, an oásis 
of peace and tranquillity, where we are reinvigorated with strength to confront the 
hardships of life and the world.

Malagoli’s still lifes glorify the specifics of painting, its formal and visual 
harmonies complementing this ideal world of peace, balance and harmony 
suggested in the landscapes. They are dispossessing and simple scenes that 
speak to us of the essential beauty of forms.

The two lesser groups, genre painting and assorted subjects are treated 
in different formal registers, from the ingenuous painting that reminds us of his 
companions of the 1930s and 40s, coming close to a kind of Brazilian primitivism, 
to the formal sumptuousness of the allegory Malagoli makes in Homage to 
Gauguin (p. 153). In all these works the artist demonstrates perfect technical 
ability and a refined sense of composition. Without doubt his best output appears 
in the first two groups mentioned, where he perfectly forged traditional teaching 
with the innovations of modernism, particularly cubism and expressionism, 
which mark his painting in differing degrees.

In his thesis TechniqueandExpression Malagoli identifies the aesthetics 
of harmony through form, colour, expression and technique, supported above all 
by oil painting. As the text unfolds he introduces oil painting, from its emergence 
in the Flemish school at the end of the 1 õ*1 century to its transport and recognition 
in Italy, especially in the Venetian school. His admiration for these artists is clear. 
He says:

he recognised the independent value of drawing, and having left some high 
quality examples in this field, it was to oil painting that Malagoli bowed in 
reverence.

This social and political context was greatly influenced by a certain 
patemalistic and authoritarian Vision of studying folklore and trying to capture the 
Brazilian character with the desire of educating the people and elevating their 
culture. Malagoli’s work was not immune to this influence; however the artisfs 
Christian humanist character which ran through his work, was predominant. 
During this period (between 1930 and 1950) Malagoli brought to his works a 
valuing of the people and the popular as authentic sources of culture and inspiration.

There was doubtless a desire to put Brazilian culture into the International 
western cultural arena. Modernists were always seeking to find the universal 
through immersion in the regional and local, thus fixing the national type and 
identifying what western and specific characteristics could be found there. 
Affirmation and integration were the major objectives of the modern movement, 
which the authoritarian ideology of the New State fully incorporated into its vast 
project of modernization and positioning Brazil in the capitalist world.

Moderate modernism and Nationalism made a perfect pair, based on the 
social function of figuration for fulfilling the programme of constructing an imagery 
of universal use for the nation, whose function was to facilitate the processes of 
recognition and identification. The social role of figuration allowed an interweaving 
of the ethical and aesthetic planes. Fidelity to tradition was thus maintained, yet 
without forgetting the technological innovations that the new world of the machine 
would bring to the artistic vocabulary.

Mario de Andrade’s criticism of modern art’s excess of psychology and 
its sense of experimental research had the precise aim of disciplining the artist in 
his primary social practice of creating a national collective imagery. The artist 
was, furthermore, looked to as a moralizer, a civilizing agent, a teacher and a 
missionary, in an incomplete society requiring a great and collective effort for its 
full realization.

Illustrating these considerations better, we can see the results the painter 
achieved in materializing his visual ideais, by analysing some selected works.

LANDSCAPE

Although Malagoli was an urban man, he remembered his outdoor 
childhood, at one with nature, on a farm in the São Paulo countryside. Maybe 
this was one of the facts that guided his private dreams, and in maturity, led him 
to buy a country house called Rancho do Beco in Viamão, where he built his 
studio, as compensation for lost childhood.

In some of the landscapes here various interpretations can be made, 
with formal freedom as his compass, his paths are preserved within the standards 
of a moderate modernism with which he was identified. The majority of the 
compositions are organised using classical perspective, offering the observera 
broad understanding of what is being represented, while at the same time 
providing a distance that is not only optical, but also emotional. This distancing 
is reinforced by, and also reinforces, a certain measure of isolation present in 
these landscapes that concentrate basically on elements of nature, sky, water 
and vegetation.170 171

The ensemble of generally curving and smooth lines is directed by 
diagonais of little impact but which are essential to the composition, and 
complemented by naturalistic colour, from which a certain State of solitude can 
be perceived, in a bucolic world with no human or animal presence.

Two vertically organised works can be singled out, Landscape (p. 35) 
and Trunks (p. 34). Trees and trunks are brought to the foreground, yet not fully 
shown, being visually cut by the top of the picture, causing the eye to move out 
of the picture, breaking the serenity of the composition. In some of his landscapes 
there is a very peculiar composition in which there is an inversion of the 
vanishing point, b.e., two trees in the foreground open into opposing diagonais, 
directing the eye to the edges of the picture and creating an unusual kind of 
dynamic. The strangeness of the design of this kind of landscape distinguishes 
it from the other compositions that retain our eye within the confines of the 
conventional picture space. Malagoli explores landscape as a unique world that 
is enough in itself.

In some cases the landscape also shows architectural forms. Included 
in this type of work is a construction suggesting a disused factory, in red with a 
chimney whose colour is its main centre of attention (The dead factory) (p. 37).

In another canvas Stone Bridge (p. 38), a horizontal quarter of the 
canvas in the foreground is taken up by white, filling our gaze, which at the same 
time is balanced by the division of the scene into parts, counterposing the totality 
of the composition. In this work Malagoli moves the Stone Bridge, an historie 
reference point in Porto Alegre, to a non-existent conventional landscape. This 
fictitious association extends the limits of the work’s meaning.

The other landscapes with the exception of Landscape and Moonlight 
(p. 25), show apollonian nature, free from inclement weather, in clear luminous 
daylight.

Malagoli, a product and also agent of this new social dimension of the 
artist in Brazil, would exemplarily fulfil the function of being a civilizing hero 
when he carne to Rio Grande do Sul in 1952.

THE SUBJECTS

The subjects of Malagoli’s painting can be assembled into two main 
groups: non-narrative painting (whose aim is not to tell a story), including nudes, 
landscapes and still life; and narrative painting, which includes portraiture (as a 
record of the State of the soul) and the figure (as a register of social and human 
dramas). Two other lesser groups can also be identified: genre painting, recording 
subjects such as the religious processions in small country cities and towns in 
an ingenuous style very similar to that of the Família Artística Paulista and the 
Grupo Santa Helena in the 1930s and 40s; and another eclectic group of works 
representing animais and allegories and other subjects.

His fidelity to figuration, as we have shown, was fundamental for 
expressing his Vision of the world, founded on Christian humanism and admiration 
for artistic tradition. In non-narrative painting Malagoli found the path closest to 
purepainting making use of subjects that allowed the exclusive emergence of 
visual elements.

The nude, landscape and still life fulfilled this role above all. They did not 
have to tell a story, freeing the artist to be involved in freer and more profound 
visual research. These three subjects central to western tradition, have always 
provided the most questioning artists with the perfect field for visual research.

“employing colour in the most real and complete way, going beyond the 
simple decoration of the picture; colour here carne into the general 
organisation of its compositions, not only in the sense of colouring, but 
also as visual strueture, as impasto creating a certain difference of 
material, of chiaroscuro whose smooth or impasto effects bring the 
certain beauty of contrast” (Malagoli, 1957, p. 67).

This quotation shows how Malagoli remained faithful to the structural 
components of a picture, which have to be adjusted to the effects of light and 
shade, as well as the expressive force of form. Such a component would not 
necessarily be associated with the subject of narrative. Malagoli affirms that all 
these resources could be better combined in the technique of oil painting. Although'

Malagoli’s landscapes have a basic strueture organised with simple 
volumes, vegetation disciplined and organised by some invisible order, where



nothing is out of control. This produces an idyllic regained paradise, in contrast 
to the settings of the urban landscapes which are dominated by dark, desolate 
groups of half-ruined houses.

Malagoli’s urban landscapes show mysterious, densely grouped houses 
in an ascending geometrical arrangement, in which theirfacades stand out like 
faces or masks in the urban space of a visible solitude, absent of any human 
figure and any sign of communication.

This subject matter was developed after his visit to Europe in 1961, 
when it was still possible to see the consequences of the war in many cities, 
especially in Italy. Many of his pictures representing ruined houses may recall 
historical ruins, featuring architectural elements, particularly arch and column, in 
white. Malagoli believed his houses to be human beings containing the suffering 
and pain of everyday life, and like man, living, suffering and dying.

For him, these houses kept the secrets of several lives. He added rays 
of light, Crossing from several directions, using washes to create planes, and 
which sometimes recall, to a degree, the formal effects of cubo-expressionism. 
Such effects were widely used in his treatment of churches, with settings that 
made the space theatrical, with hardly any human presence (Church, p. 60 and 
Metropolitan cathedral, p. 61)

The use of white as a unifying element in these works also seems to 
indicate a certain atmosphere of mystery and timelessness, strengthening ideas 
associated with images of time. This same white can be found in other works, 
such as the houses, serving as an aesthetic resource for establishing an 
expressive formal unity, and for emphasizing a representation of passing time in 
thecomposition.

not only of the spontaneous and repetitive act of painting, or simply of technical 
mastery, as he had told his students: “painting isn’t just making a picture, it is 
knowing the significance of forms."

Still life is a subject whose strongest component is time, and Malagoli 
treats it as captive atmosphere, vacillating at the edge of two times: the real and 
the metaphysical. But in few works does he represent the symbolism of vanitas, 
a popular Renaissance and Baroque genre evoking the transitory nature of life 
and the futility of vanities. This symbolism is identified by the light of a candle or 
a lantern that is being extinguished (Still life, p. 71), showing how transitory is 
the flame of life, the passing of time on the inexorable path towards death. If we 
do not notice these elements at first sight, they are latent in all his work, as pain 
and death are central subjects in his conception of the world.

has the same lozenge pattern of the clothes of Harlequin, giving the work a 
faceted form the artist liked so much. The harlequin is a recurrent theme that 
appears in his work on several occasions.

Malagoli’s construction of human types was greatly influenced by 
expressionism, which at times recalls Segall, charging them with humanity and 
suffering. In these images he fixes pain well in its varying intensities, bringing 
them together in a common atmosphere of melancholy, as he does in Woman’s 
Face (p. 106) and Untitled (p. 110).

The portrait, within a realist mode of capturing the psychological character 
of the model, was the other category in which the artist demonstrated his 
complete technical mastery. We can point out the Portrait of Ruth (p. 99), and 
also the Portrait of the painter Raul Deveza (p. 100), which is also on this 
levei. The same quality can also be seen in his Self-portrait (p. 97).

Malagoli also demonstrated great mastery in the supposed portraits of 
Jesus (p. 118 e 119), and also in the Head of Saint Ignatius of Loyola (p. 141), 
which is worthy of mention. In each of them he uses effects of light to heighten 
the mystical and distant expression, strengthening the religious character of the 
images. The geometrization of the faces contributes to this unrealistic effect, 
establishing a distancing of the spectator who, contemplating the images, feels 
himself in the presence of the sacred.

The greatest sense of tragedy in Malagoli's works is achieved in the 
series of the Stations of the Cross, Via Crucis (p. 120 a 133), produced during 
the last stage of his life. The series synthesized the artisfs ideas about art and 
life. They express the human dimension of Christ, revealing the trajectory of 
pain and the desired redemption of man. For Malagoli, as for every Christian, 
the life of Jesus serves as an example, as a constant reference for practical and 
daily life. It is a permanent reminder, forever guiding us. In this series, he uses 
white in the vestments of Christ, complementing them with blues as a visual 
resource for reducing the spectacle of pain, giving it a spiritualized dimension 
accentuated by transparent and geometrized planes of light.

A special moment of emotional and aesthetic disturbance is present in 
It is all finished (p. 134) and Christ in the cross (p. 135). In the first, Christ’s 
abandonment is presented in an unusual manner, fíxed to the cross by his 
elbows, leaving the arms falling, further accentuating the feeling of abandonment. 
The whole position of the body of Jesus in this picture is different from tradition, 
in the way the painter treated the body, skilfully using the ancient law of frontality 
in which the parts of the body are represented to be shown in their maximum 
proportion. The accentuated expressivity of the body, in the foreground, is 
achieved through the exaggerated representation of the hands and the stretching 
of the arms; the spatula application of uniform colour stands out in the extremely 
simplified background landscape, with an undulating line that defines the sky and 
the earth, indicating the separation between the sacred and the profane.

In the second Christ in the cross (p. 135), framed in the rules of 
tradition, the figures are shown frontally. They have been geometrically 
accentuated, reinforced by the use of prisms of colour and the distribution of 
white as an element of light and a supporting point forthe triangular structure of the 
composition. The positioning of the hands of Mary and Joseph follows the 
religious precepts expressing compassion and awe, calling to the spectator and 
inviting him to take part in the sacred moment of the sacrifice of the Son of God 
forthe redemption of man. The picture’s tragic tone is given to us in a minor key, 
as a call to meditation and reflection on the meaning of this sacrifice. The structure

recalls the painter's admiration for the primitive Italians who preceded the 
Renaissance. We can single out the stylized figure of Jesus, head hanging down 
and the inverted trapezium of his arms emphasizing the consummation of death.

In Migrants: the cry (p. 143), the painter produces the work in which he 
best shows great human pain. Making use of the technical and expressive 
resources of cubo-expressionism, he united the deformation of images with 
economic use of colour, achieving a visual result which is both synthetic and 
strongly expressive.

He achieved beautiful expressive results in his paintings of Pietàs. In 
Pietà (p. 136) and Pietà (p. 137), the painter captures the dramatic action of the 
mother taking her dead son to her lap, a moment of maximum emotional intensity 
in western religious imagery. In the works that could be called Secular Pietàs 
we also find the same pathos, constantly reminding us of the pain and suffering 
of life. In The fali (p. 117), the painter uses the same formal structure as his other 
Pietàs, emphasizing the feeling of grief.

The presence of the dead acrobat in the middle of a show, aided by his 
work companions of clowns and the harlequin reminds us of the same tragic 
moment in the religious scene. The white body of the acrobat and the lozenges 
of the harlequin’s costume are focuses of light to unify the composition, effected 
entirely in dimmed colours. In his unexpected death, the acrobat or trapeze 
artist, the actor representing human ability for bodily excellence and precision of 
movement, the perfect machine forovercoming gravity, negates belief in the 
almost super-human overcoming of the limits imposed on us and reminds us of 
the constant presence of chance and misfortune.

This work shows the presence of the opposite poles that direct life, 
identified by the figures of the clown and the harlequin, bearers of the joy of life. 
On one side a life of smiles, of spontaneity, of exploring the ridiculous in a 
counterpoint to the figure of the acrobat, the bearer of the human desire to 
overcome, forthe perfect mastery of the body and the mathematic precision of 
gestures. A duality to which we are all subject and in which our lives are 
involved.

THE NUDE

In this category it is possible to follow Malagoli moving from the simplicity 
of a figure in the foreground with a classical landscape in the background, such 
as Youth (p. 82), to works with strongly expressionistic treatment, with 
exaggerated forms in feet and hands, suggesting an affinity with Portinari, as is 
the case of Nostalgia traveis by train (p. 86) and Woman with bared breast 
(p. 92). The female body in his painting is usually treated as a subject demanding 
visual perception. Drawings and oil paintings are adjusted to a distanced eye, 
without being directed towards voluptuous sensuality.

The drawing of a male nude merits attention. It is a study from the start 
of his career in which the figure of the unfinished body, lying across the space is 
given more weight by the vigour of the shgding and the expressiveness of the 
face Nude (p. 84).

The mature work, Tropical butterflies (p. 87), shows a young woman 
from behind, in which the highlight is the arrangement of the body itself, a little 
unstable, captured during a moment of distraction when the model was “arranging 
herself, tying up her hair with a white ribbon.” The spectator’s attention is 
immediately attracted by the planes of colour whose simplified treatment defines 
the space.
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STILL LIFE
Malagoli developed still life painting as a genre that served, above all, 

as a practice ground for the artisfs technical mastery, without this having 
signified any hierarchy in his practice. He had carried out these exercises since 
his training at he Escola Nacional de Belas Artes-ENBA where pictorial mastery 
of the materiality of represented objects was emphasized.

The selected works basically follow two structural lines; in the first the 
group of objects - bottles, fruit, coloured cloth casually placed on a table or 
vertical support -, defines an undetermined internai environment; in the second, 
to the composition of these same objects is added an externai source, a distant 
landscape, seen through a window, as in Renaissance painting (Still life, p. 
70). This latter form of composition appears in the 1970s, when the artist allowed 
himself to shift freely through Solutions that at times differ from the way of working 
for which he is usually known.

In the great majority of these still lifes the observer can fully see the 
forms, as they are arranged in such a way, inherited from Cézanne, that the eye 
moves from top to bottom, as can be seen in Still life (p. 67) and Still life 
(p. 69). The work that uniformly realizes the spatiality of the picture is seen in 
Still life (p. 65), whose balanced and brightly joyful distribution of colour gives 
prominence to the yellow of the fruit. The colours of what must be a wall in the 
background form a counterpoint, intensifying he colouring of the fruit in the 
foreground. As in his landscapes, this still life shows a perfect organisation of 
visual elements, producing a well-thought and articulated balance and avoiding 
unnecessary formal conflict.

These works show the artisfs technical mastery resulting from knowledge

THE SEARCH FOR VISUAL CONSTANTS
In all these figures there is a nostalgic distancing from the present, 

whether through their setting in an undefined space, or through the simplified 
treatment of the forms. The painter sought to fix the permanence of beauty in the 
purity of the forms present in the body of a woman, in the best western tradition. 
One characteristic highlighted by criticism is the absence of eroticism in his 
nudes, which would be, above all, the embodiment of the elevated humanist 
ideais of tradition.

Since the end of the 19m century there has been discussion about the 
possibility of the existence of a secret grammar of art. Baudelaire and symbolism 
would speak of the State of interchangeability of artistic forms, and the possibility 
of providing an interpretive key to the hidden meanings of those forms. The idea 
of a visible layer and another layer of deep and true meaning became common 
until World War II at least. Faced with the contradictory variety of the modern 
movements, many artists stressed the need forfinding and leaming the permanent 
elements and substances of artistic form. Such elements were found in the 
architectural structure of forms. During this period there was a fully credible 
retum onto the scene of the old platonic precept that behind distinctive appearances 
there was always an immutable structure inimical to time and its corruption.

The call to drawing and composition as the grammatical basis of form 
was the fundamental emphasis in this search, and was counterposed to the 
polemicai function of colour, seen now as dissolving element, now as a structuring 
element of form. The already hundred-year-old quarrel between Delacroix and 
Ingres about colour and drawing returned with full force and captured artists' 
spirits. The debate was only resolved decades later by Matisse and Picasso,

THE PORTRAIT AND THE FIGURE

Malagoli would defend principies according to which: 
lhe desire for spiritualizing form, adding colour to it, doubtless follows a 
concern with a greater expression of life, which was always one of the 
essential ideas of art.”

This thinking directed his works in different ways.
The form of the young female body is often idealized through simplification 

in the style of Modigliani, as in Oriental (p. 103), where the woman’s blouse



suffering mankind.
This human dimension of Malagoli’s painting is extended 

to the whole world of objects man produces, lives with and touches. 
The humanization of houses is a natural consequence for the 
painter. They grow and age like their inhabitants, guarding their 
secrets, retaining their joys and sadness, and dying with them.

Life’s suffering was constant for Malagoli. It has the 
Christian function of redeeming our imperfections and bringing us 
closer to the divine presence, which will also be revealed by 
solidarity between men. This is a task that can be fulfilled and 
aided by art, so that we can more quickly reach communion with 
God. For our painter, the artist as ascetic, monk, prophet and 
missionary would bring the good news of redemption and salvation 
for all men through his works.

Closeness and conviviality with art offered one of two 
paths to elevation to the divine; if the first was religious practice 
itself, the second would be the practice and fruition of art. Malagoli 
would thus approach the subject of the Stations of the Cross, the 
moment of greatest tragedy in Christianity, for the significance of 
its purification, liberation and elevation of man. The painters capturing 
of the suffering of Jesus is a visual propaedeutic to which every 
Christian must be submitted in order to reach a higher levei of 
spirituality.

“I can say that I am happy as an individual, because I do everything 
that brings me personal satisfaction. However, as an artist, I do not feel 
satisfied, as I retain the desire and energy to develop what I have been 
doing further and better.”(Correio do Povo, 15/10/67, s.p., interview 
with Paulo Condini; cf. statements in the Margs cuttings collection). 
Above all, he never tired in his search for the perfect balance between 

clear form, established within a clear geometric structure, and the use of varying 
intensities of colour that offered him the appropriate expression. We can say that 
in his major subjects - the nude, still life, landscape or the figure, the portrait or 
the tragic scene -, this search for the perfect balance between technique and 
expression was always present.

In his work and his thinking, Malagoli’s attitude was perfectly coherent, 
even when the work did not succeed in fully attaining the objectives he had 
intended. Along with other important artists of his period, he materialized the 
integration between the classical tradition and nascent modemity, between time 
immemorial and the newness of the technical world that was developing.

His work seeks to adjust the novelties brought or caused by he new 
industrial society with elements that were considered perpetuai from the classical 
tradition. Thus, past and present would find a balanced and renewed synthesis, 
avoiding, in the arts as in life, shocks, radical breaks and cultural retrogression. 
With this moderate attitude of integration Malagoli remained faithful to his humanist 
Vision without discarding the past or rejecting the present.

principally by Matisse's great series of Paper Cut-outs and secondly by 
abstract art, which completed the journey of the autonomy of colour in painting. 
Until Matisse’s solution, this indissoluble union of drawing and colour in 
painting was the central rallying cry in the debates about the function and 
process of painting.

Expressionism brought an important contribution to this argument, being 
characterized by distortion of drawing and arbitrary use of colour, with clear 
expressive purposes. The relation between form and expression became the 
metamorphosed centre of discussions. The call to psychology and particularly 
that of Form (Gestalf) founded the search for the visual constants or permanent 
elements that structured it, which many called the implicit geometry, or secret of 
forms. The criticai work by André Lhote, published in several periodicals and 
books between 1910 and 1950 discusses this subject widely.

The reappraisal of the painter Puvis de Chavannes would reinforce the 
statements of Lhote and his principal Latin American disciple, Júlio Eduardo 
Patró, emphasizing the importance of Muralism and the classical tradition in the 
constitution of modem movements. The latter was one of the authors on whom 
Malagoli based his work when he wrote his Sênior Lecturer thesis. Geometry 
and its relationship with platonic pythagorism founded the idea of the substance 
or soul of beings and forms. The explanation of the existence of a permanent 
substrate in works of art would be the reason for its perpetuity throughout the 
centuries. The structuring elements of the works are homologous with the 
structuring elements of the human mind which in their tum reveal the possibility 
of permanent, and therefore eternal, meanings in works of art.

The mystery and transcendence of art found their explanation for Malagoli 
in that kind of reasoning. From this thinking can be extracted the logical 
consequence of the perpetuity and etemity of art. Man would be able to discover 
the key to understanding all the meanings present in a work of art. This noble 
path would be given by geometry as an expression of the structure of the human 
psyche, revealing the ultimate meanings of forms.

These debates would find another, non-mystical explanation such as 
that developed by Mário Pedros in his famous thesis of 1949 about the emotive 
meaning of form in art, based on the discoveries of Gestalt theory, which 
allowed artists and theoreticians to find both a spiritualist solution and a materialist 
solution.
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The nudes, the landscapes, the still lifes, the portraits and 
the religious or costume scenes are impregnated with the search 
for beauty, harmony and protest. They are reforming teachings of 
the painter who wants to teach the road to the salvation of humanity 
through contemplation of art.

For Malagoli, his art imperfectly attempted to follow the 
lessons of the masters of our time, incorporating everything new 
that they brought and imposed, without, above all, losing its uni
versal, transcendent and therefore mysterious dimension. His art 
seeks and exalts the mystery of art and man, its etemity and the 
image of the divine in the human.

THE MYSTERY AND ETERNITY OF ART

The interweaving of form and expression is for the artist the equivalent of 
the union of body and soul, the ephemeral and the permanent, the historical and 
the metaphysical, or also if we like, the union of the numinous dimension 
(sacred) with the historical and mutable element of life

Malagoli’s Vision of life and art always confirmed an unnameable, 
inexplicable place or space in the work, offering multiple readings that only the 
true work of art allows and stimulates through its permanent elements and the 
possibility of aesthetically updating its subjects.

The feeling of mystery that art provokes in the artist and the spectator is 
inexorably associated with the western mimetic concept of art as an improved 
or empowered double of the real, directed and guided by the ethical dimension 
of the work and the artistic activity. Malagoli welcomed these aesthetic principies 
of the artisfs skilful work and execution being fundamental to the completion of 
the divinely created work.

The presence of the Pythagorean-platonic contribution - geometry as the 
interpretive key of the physical and mystical aspects of nature - and its 
intersection with Christian thought created the opportunity for absorption of some 
of the modernist proposals and discoveries into western pictorial tradition based 
on mimesis, exercising the power of updating this tradition itself. Therefore, for 
painters like Malagoli, there was no incompatibility between being a modern 
painter and respecting tradition, with a base reference in a constant dialogue with 
avant-garde forms and ideas.

The limits of this avant-gardism were given by figuration and maintaining 
the representative character of images, which directly or indirectly show us 
values like the formal beauty in the natural and human world orthe narrative 
of some exemplary act. The life of Jesus or the circus artist are brought close 
through their sufferings, each desiring to bring peace, joy and happiness to a

Translation: Nick RandsOur painter, due to his aforementioned Catholic training and later spiritual 
option, chose the spiritualist explanation valuing the mysterious and transcendental 
dimension of art, in contrast to its biological basis on which the opposite explanation 
was based. In this sense Malagoli could harmoniously integrate his Christian- 
humanist heritage and the new theories developed by critics and psychologists 
explaining the perennial and exemplary nature of forms in art.

The thesis entitled Technique and Expression would represent the 
culmination of his reasoning on this argument. Competent technical mastery 
was the indispensable condition for the artist to be able to achieve a high degree 
of visual expression, the work being composed of the balanced synthesis of the 
objective element - technique, and the subjective element - expression. The 
good work would reveal the harmony between social elements, represented by 
technique, and the personal contribution of the artist, represented by good 
expression. This was the ideal of work, and the guiding mark for the painter, 
although not always satisfactorily achieved.

Malagoli often complained that his works did not reach the point of 
equilibrium he dreamed of, claiming dissatisfaction with the resultobtained:
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CHRONOLOGY OF ADO MALAGOLI’S ARTISTIC ACTIVITIES 1963 - Joins the URGS University Council. Group exhibition in the 
Galeria Macunaíma, RJ. Bronze Medal at the Salão Paulista de Arte Moderna, 
SP. Exhibition in Galeria Domus de Porto Alegre, RS.

1964 - Joins the Validation Committee for the Drawing and Visual Arts 
teaching course at the Instituto de Belas Artes de Novo Hamburgo, RS.

1965 - One-person exhibition at Galeria Espaço, Porto Alegre, RS. 
One-person exhibition at Galeria Oca, Rio de Janeiro and São Paulo.

1966 - One-person exhibition at Galeria Leopoldina, Porto Alegre, RS. 
Painting exhibition at Galeria Oca, RJ.

1967 - One-person exhibition at Galeria Leopoldina, Porto Alegre, RS.
1969 - Invited to join the teaching body of the 3^ Festival de Inverno de 

Ouro Preto, MG. Group Exhibition at Paço das Artes - Secretaria de Cultura de 
SP. Takes part in the 1sl Panorama de Arte Brasileira Atual, MAM-SP.

1970 - Joins the teaching body of the 4lh Festival de Inverno de Ouro 
Preto/ MG. Joins the Special Committee for the 1sl Salão de Artes Visuais da 
UFRGS. Takes part in the II Panorama de Arte Brasileira Atual, MAM-SP. 
Shows at Galeria Azulão, SP.

1971 - Exhibition in the Esphera Galeria de Arte, Porto Alegre, RS. 
Elected Coordinator of UFRGS Fine Arts Careers Committee. Joins the teaching 
body of the 5m Festival de Inverno de Ouro Preto, MG.

1972 - Joins UFRGS Teaching and Research Coordinating Council. 
Joins the Validation Committee for the Drawing and Visual Arts Teaching course 
at the Instituto de Ciências e Letras da Fundação Educacional Miguel Mofarrej, 
Currinhos, SP. Joins the Validation Committee for the Drawing and Visual Arts 
Teaching course at the Escola de Belas Artes Dona Ana Trapaga Simões, 
Pelotas, RS.

1979 - One-person exhibition at Galeria de Arte da Associação Leopoldina 
Juvenil, Porto Alegre, RS. Group exhibition at Galeria Delphus, Porto Alegre, RS.

1980 - Member of the State Culture Council, RS.
1981 - One-person exhibition at Galeria Arte, Gávea, RJ. Group exhibition 

at Cambona Centro de Arte, Porto Alegre, RS. “Obras dos ex-professores” 
exhibition with works from the UFRGS Instituto de Artes collection.

1982 - Ado Malagoli “60 Anos de Pintura” - “Retrospectiva” exhibition 
at Galeria Tina Presser, Porto Alegre, RS. “Ado Malagoli, 60 Anos de Pintura” 
- ‘Trabalho Atual” exhibition at Cambona Centro de Arte, Porto Alegre, RS. 
Ado Malagoli “60 Anos de Pintura” exhibition; Exhibition of documents at 
MARGS, Porto Alegre, RS. Group exhibition at Galeria Foto Arte, Porto 
Alegre, RS. Launch of “O artesão de sonhos” book about the artist, by José 
Luis do Amara Neto. Núcleo Bernardelli: arte brasileira nos anos 30 e 40 
exhibition, Acervo Galeria de Arte, RJ.

1983 - “Do Passado ao Presente: as artes plásticas no Rio Grande do 
Sul” exhibition, at Cambona Centro de Arte, Porto Alegre, RS.

1984 - One-person exhibition at Galeria Singular de Porto Alegre, RS. 
“O melhor da arte gaúcha" exhibition, at Associação dos Empregados da 
Eletrosul, Florianópolis, SC. Receives Cultural Merit diploma, awarded by 
Porto Alegre City Council, RS. Exhibition of “Via Sacra”, at Cambona Centro 
de Arte, Porto Alegre, RS., ‘Tradição e Ruptura: síntese de arte e cultura 
brasileiras” group exhibition at Fundação Bienal de São Paulo SP.

1985 - “Retrospectiva Ado Malagoli” exhibition at MASP, SP. Launch 
of the book “Malagoli visto por Quintana”, published by Léo Christiano, RJ. 
Espaço Cultural Crefisul, SP, and Hotel Glória, RJ. Exhibits 35 drawings 
accompanied by poems by Mário Quintana at Espaço Cultural Crefisul.

1986 - “Arte Sacra” exhibition, at Cambona Centro de Arte, Porto 
Alegre, RS. “Malagoli 80” exhibition, at MARGS and Galeria Singular, Porto 
Alegre, RS. “O Silêncio do Tempo”, video about Ado Malagoli, a joint project 
between MARGS and Vídeo Puc. Video launched at "Malagoli 80” exhibition. 
“Malagoli visto por Quintana” book launched at “Malagoli 80” exhibition. 
Receives Comenda Simões Lopes Neto, the highest distinction conferred by 
the State of Rio Grande do Sul.in the field of Visual Art. Exhibition at Shopping 
Cassino Atlântico, RJ. ‘Tempo de Madureza” group exhibition at Galeria Ranulpho 
SP. One-person exhibition at Agência de Arte, Porto Alegre, RS. One-person 
exhibition at Galeria Villa Bernini, RJ.

1988 - Group exhibition at Galeria de Arte da Caixa Econômica Fede
ral, Porto Alegre, RS.

1989 - Exhibition of 40 works from 1930-50 at Espaço Cultural Banco 
Francês Brasileiro, Porto Alegre, RS. “Trinta e Três Maneiras de Vero Mundo” 
group exhibition, at Galeria Ranulpho, São Paulo. Arte Sul 89 exhibition. Group 
Show with 60 artists, celebrating 35 years of MARGS; Joins the 1 st Encontro 
Latino-Americano de Artes Plásticas.

1990 - Exhibition in homage to the artist at Galeria Alencastro Guima
rães, Porto Alegre, RS. “Frutas, Flores e Cores” exhibition, at Galeria Ranulpho, 
São Paulo, SP. One-person exhibition in homage to the artist at Galeria Bernini,

leria Da Vinci, RJ. Silver Medal in the Salão Fluminense, RJ. Receives the 
Diploma de Alto Mérito in the Salão Municipal, RJ. One-person exhibition, 
Casa das Molduras, Porto Alegre, RS.

1951 - Lectures in painting at the Associação Brasileira de Desenho, 
RJ. Receives the Grande Prêmio Municipalidade do Rio de Janeiro, in the 
Salão Municipal de Belas Artes. Receives the Episcopado Brasileiro award, in 
the Sociedade Brasileira de Arte Cristã, competition RJ. Takes part in the 1a 
Bienal Internacional de São Paulo, SP.

1952 - Moves to Porto Alegre. Starts teaching Painting at the Instituto de 
Belas Artes da URGS. “Um Século de Pintura Brasileira” exhibition, MNBA- 
RJ. Takes part in the 1a Salão Nacional de Arte Moderna, RJ.

1954-59 - Takes up the Directorship of Arts in the Cultural Division of the 
Education and Culture Secretariat, RS. Founding Director of the Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, based at the Teatro São Pedro. Takes part in the 1a Salão 
de Belas Artes da PUC-RJ.

1955 - Takes part in the IV Salão Nacional de Arte Moderna, RJ. One- 
person show “Pintura” in the Galeria de Arte in RJ. Silver Medal in the Salão de 
Belas Artes do RS, Porto Alegre, RS. Organizes the 1a Exposição de Arte 
Brasileira Contemporânea do MARGS, in the Casa das Molduras Gallery, 
Porto Alegre, RS.

1956 - Honourable mention in the International Exhibition organised by 
the Guggenheim Foundation, sponsored by UNESCO - NY, USA. Takes part 
in the 7lh Salão do Instituto de Belas Artes, URGS. Joins the committee to 
establish the restoration plan for the Teatro Sgo Pedro, Porto Alegre, RS.

1957 - Inauguration of MARGS, with headquarters in the Foyer of Teatro 
São Pedro, Porto Alegre, RS. Defends Sênior Lecturer thesis, ‘Técnicas e 
Expressão”, in competitive examination for Painting Lecturer at the Instituto de 
Belas Artes, Porto Alegre, RS. Joins Examination Committee for Sênior Lecturer 
in Decorative Composition in the Faculty of Architecture - URGS. Takes part in 
the Salon d’automne, Paris, France. Acquisition Award, Salão Paulista.

1958 - Takes up the permanent post of teacher of Painting at the Instituto 
de Belas Artes - URGS, Porto Alegre, RS. Takes part in the 1s' Salão Pan- 
Americano de Arte, Porto Alegre, RS.

1959 - Leaves directorship of MARGS. Group show of paintings and 
prints at MARGS in the Teatro São Pedro, Porto Alegre, RS.

1960 - One-person exhibition, Casa das Molduras gallery, Porto Alegre, 
RS. 1sl Prize in the XV Salão Municipal de Belas Artes de Belo Horizonte, MG.

1961 - Traveis to Europe.
1962 - Temporarily takes up the post of Teacher of Decorative Art in the 

Instituto de Belas Artes - URGS, Porto Alegre, RS. 1a Prize for Painting in the 
XVII Salão Municipal de Belo Horizonte, MG. Member of the Examination 
Committee for the competitive examination for the permanent post of Teacher of 
Conservation, Restoration and Painting Techniques at Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal de Pernambuco. Takes part in the 9^ Salão de Artes 
Plásticas do Instituto de Belas Artes - URGS. Takes part in the 11lh Salão 
Nacional de Arte Moderna, RJ.

1906 - April 28, born in Araraquara, SP. Lives at his father’s farm in 
Matão until 1913.

1914 - Moves to São Paulo, SP, with his mother and eight siblings.
1922 - Enrols on the Decorative Arts Course at the Escola Profissional 

Masculina, São Paulo, SP, and, eventually, at the Liceu de Artes e Ofícios, 
São Paulo, where he studies painting under Enrique Vio.

1927 - Moves to Rio de Janeiro where, from 1927 to 1932, he studies at 
Escola Nacional de Belas Artes, Universidade do Brasil, RJ.

1931-42 - Takes part in the foundation of Núcleo Bernardelli, RJ - a 
movement of artists and students unhappy with the ruling academicism at the 
Escola Nacional de Belas Artes, RJ.

1931 - Takes part in the 151 Núcleo Bernardelli Salon.
1934 - Takes part in the Salão Paulista de Belas Artes, São Paulo, SP. 

Takes part in the Salão Nacional de Belas Artes, RJ.
1935 - Takes part in the 4tf’ Núcleo Bernardelli Salon at the group's base 

in the basement of the ENBA, RJ. Receives Honourable Mention in the Salão 
Nacional de Belas Artes, RJ.

1938 - Bronze Medal in the Salão Nacional de Belas Artes, RJ, with the 
painting “Numa casa de caboclo”.

1939 - Silver Medal in the Salão Nacional de Belas Artes, RJ, with the 
work “Nu”. Takes part in group exhibition of Latin-American artists in the New 
York Fair, USA

1942 - “Foreign travei award" in the Salão Nacional de Belas Artes, RJ, 
with the work “Repouso”.

1943- 46 - Travels to the United States. Group show of Brazilian painters 
in Buenos Aires, Argentina.

1944 - Takes part in the Salão Nacional de Belas Artes, RJ.
1944- 46 - Takes courses in Art History and Museology and Restoration 

at New York and Columbia Universities, and develops activities at Brooklyn 
Museum linked to NYU, USA.

1946 - One person exhibition in Careen Gems Gallery - New York 
USA. Returns to Brasil and lives in Rio de Janeiro. Lectures in Juiz de Fora, 
MG. Lecturer at the Associação Brasileira de Desenho, RJ. Has a studio in Rua 
da Quitanda, RJ, with Noemia, Darei Valença Lins, Glauco Rodrigues and 
others.
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1973 - Invited to join the teaching body for the T1' Festival de Inverno de 
Ouro Preto, MG. Takes part in the V Panorama de Arte Atual Brasileira, no 
MAM/SP.

1974 - Exhibition at Galeria de Arte AMI, Belo Horizonte, MG. Joins 
the teaching body for the 8* Festival de Inverno de Ouro Preto, MG. Member 
of the jury for the 2nd Salão Global de Inverno, Belo Horizonte, MG.

1975 - Joins the Validation Committee for the Art Education Course at the 
Universidade Católica de Campinas, SP. Starts restoring works in the collection 
of MARGS. Takes part in the “Arte Gaúcha/74” exhibition, in Brasília, DF.

1976 - Takes up directorship of UFRGS Instituto de Artes, leaving the 
post the same year. Group exhibition “A Figura Humana”, Galeria do Instituto 
dos Arquitetos do Brasil, Porto Alegre, RS. One-person exhibition at Galeria 
Guignard, Porto Alegre, RS.

1977 - Joins the jury for the Salão de Arte Jovem de Porto Alegre, RS. 
Group exhibition, “Arte Gaúcha Agora”, at Oficina de Arte, Porto Alegre, RS. 
Receives the “Gaúcho Honorário” title, awarded by RBS, Porto Alegre, RS. 
Group exhibition “A Linguagem das Formas", at Galeria Kikito de Gramado, 
in conjuction with Oficina de Arte de Porto Alegre, RS. “Professores de 
Ontem e Hoje” exhibition, celebrating the 69,h anniversary of the UFRGS 
Instituto de Artes.

1947 - Shows in the Salon d‘automne, Paris, France. Takes part in 
Brazilian group show at Galeria Muller in Buenos Aires.

1948 - Receives the Silver Medal in the 141" Salão Paulista de Belas 
Artes, São Paulo, SP. Shows in the Palace Hotel Salon, RJ. Euclides da 
Cunha Award in the Salão Fluminense de Belas Artes, RJ.

1949 - Arnaldo Guinle Award, in the Salão Municipal de Belas Artes, 
RJ. “National Travei Award”, in the Salão Nacional de Belas Artes(RJ), with 
the work “Por quê?”.

1950 - “Mostra de Arte Moderna e Contemporânea” exhibition, at Ga-
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ADO MALAGOLI - TRADIÇÃO E MODERNIDADERio de Janeiro.
1991 - Inauguration of the Espaço Ado Malagoli at MARGS, Porto

FICHA TÉCNICAAlegre, RS.
1992 - Retrospective exhibition of Salons from 1938-64 by the Associ

ação Chico Lisboa, Porto Alegre. Calendar Project, works by Ado Malagoli and 
Vasco Prado in the MARGS Salão Nobre, Porto Alegre, RS.

1993 - Exhibition of paintings and drawings at Center Park Hotel, Porto 
Alegre, RS. Exhibition by Ado Malagoli and Harold Brody at Galeria Alencastro 
Guimarães, Porto Alegre, RS.

1994 ■ “Homenagem a Malagoli” exhibition at APLUB, Porto Alegre, 
RS. Works shown at Bienal Brasil Século XX, Fundação Bienal, São Paulo, 
SP. “De Libindo a Malagoli: as Artes Visuais na Universidade” exhibition, 
UFRGS, Museu Universitário, Porto Alegre, RS. Dies on November 4, in 
Porto Alegre, RS.

1996 - Exhibition in homage to Ado Malagoli, including works by the 
artist, marking 42 years since the foundation of MARGS. Honoured by the 
State Culture Secretariat and AAMARGS with a Bronze plaque.

1997 - The Museum of Art is named the Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli.

1998 - Work in the “Instituto de Artes 90 anos: Acervo” exhibition, with 
works from the Instituto de Artes collection, in the Pinacoteca Barão de Santo 
Ângelo, UFRGS, Porto Alegre, RS.

2000 - MARGS collection touring exhibition in Caxias do Sul, Pelotas, 
Passo Fundo and Santa Maria, RS.

2002 - Paintings and Drawings by Ado Malagoli and poems by Mário 
Quintana. Garagem de Arte, Porto Alegre, RS. Works in “Artistas Professores” 
exhibition, at the inauguration of the new Museu da UFRGS, with the collection 
from the Pinacoteca Barão do Santo Ângelo IA-UFRGS, Porto Alegre, RS.

REALIZAÇÃO:
Coordenação geral: Francisco Marshall, marshall@ufrgs.br 
Curadoria: Blanca Brites e José Augusto Avancini 
Auxiliares de pesquisa: Carolina Breda e Mônica Hoff 
Pesquisa pré-curatorial: Flávio Gil e Marisa Veeck 
Fotografia: F. Zago / Studio Z 
(exceto páginas 47,101 e 155, por Joel Jordani)
Iconografia complementar: Arquivo família Malagoli
Revisão de texto: Zoleva Carvalho Felizardo
Versão para o inglês: Nicolas Rands
Projeto gráfico e edição: Willian Zanette e André Cassai
Coordenação de edição: Mário Rõhnelt
Museografia: Ao Cubo - Adriano Pedroso, Nelson Machado e
Tatiana Martins
Produção da exposição e pré-pesquisa: Vera Pellin 
Projeto Educacional: Francisco Marshall, Carolina Breda e 
Mônica Hoff
Colaboração no Projeto Educacional: alunas da 2o Turma do Curso de
Especialização em Museologia - Patrimônio Cultural IA-UFRGS:
Bruna Fetter, Gabriela Bon, Helenice Porcella, Maria Inês Pugliese,
Marília Schultz e Mary Rossat
Consultoria do Projeto Educacional: Teti Waldraff
Consultoria do Projeto de Acessibilidade a Deficientes Visuais:
ADEVIC - Eri Domingos da Silva

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI - MARGS
Diretor: Paulo César Brasil do Amaral, direcao.margs@terra.com.br
Associação de Amigos do MARGS - AAMARGS
Presidente: Edgar do Valle
Vice-presidente: Mirian Aloisio Avruch
Conselho Fiscal: Luiz Inácio Franco de Medeiros e Jairo Procianoy
aamargs.margs@terra.com.br
Núcleo Administrativo: Marcelo Machado, Sélvia Corrêa e Solveigue
Nascimento Ecos Gonzáles
Núcleo de Comunicação: Cida Golin e Cybeli Moraes
comunicacao.margs@terra.com.br
Núcleo de Acervo: Mariana Fraga Antunes, acervo.margs@terra.com.br 
Núcleo de Conservação e Restauração: Loreni Pereira de Paula e 
Naida Maria Vieira Corrêa
Núcleo de Extensão: Eliane Teresinha Castro Cougo, Maria Tereza Heringer e 
Vera Lúcia Machado da Rosa, extensao.margs@terra.com.br 
Núcleo de Exposição: Célia Moura Donassolo, Luciano da Costa Monteiro, 
Ricardo Frantz e Vera Beatriz Fedrizzi

178 179

Sources: Malagoli File (newspaperarticles, invitationsand catalogues 
assembled by the MARGS Documentation Centre); archives of the family 
Malagoli; Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais, SP; Museu Hipólito José 
da Costa collection, Porto Alegre, RS, Brazil.

PROMOÇÃO: Opus Promoções e Bankorp Cultural 
PROPOSTA: JP. Zanin, Paulo Zanin 
COORDENAÇÃO FINANCEIRA:
Opus Promoções - Edgar Ruther
Fone/Fax: (51)3231 8899 -opus@opuspromocoes.com.br
Bankorp Cultural - Leandro Cabreira
Fone: 3211 6611 -cabreira@bankorp.com.br

Translation: Nick Rands

mailto:marshall@ufrgs.br
mailto:direcao.margs@terra.com.br
mailto:aamargs.margs@terra.com.br
mailto:comunicacao.margs@terra.com.br
mailto:acervo.margs@terra.com.br
mailto:extensao.margs@terra.com.br
mailto:opus@opuspromocoes.com.br
mailto:cabreira@bankorp.com.br


R

A

a
V

A
G

R
S
U
P

a
S

d
178 180

w
Â

P

C
e
fr

a
IV
d.

Pré-impressão, impressão e acabamento:
Gráfica Editora Pallotti

Fone: 051 3341 0455 
Julho de 2004, Porto Alegre, RS




