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DE ARMANDO ALMEIDAMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 
Praça da Alfândega, s/nQ - Porto Alegre - RS

Esta linha veio de longe 
do fundo verde do pampa 
traça querência e rumo 
revela na tela a estampa 
do homem e seu caminho.
É véu de dor e de lã 
onde descobrimos o amanhã 
é gravura de quem sozinho 
desfolha o coração 
deixando faróis no mundo 
como estrelas de paixão

Local: Salas Negras
Abertura: 18 de maio de 1995, às 19h
Período da exposição: de 19 de maio a 9 de julho de 1995
Visitação: de terças a domingos das 10h às 17h
Curadoria: Armando Almeida
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Apoio: AAMARGS - Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul
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CICLOS-1961 •1995.TRAJETOS E CANTIGAS (...) Enfim, a tantos falsos heróis opõem as goivas e os ácidos de Almeida traços cortantes, corroídas 
superfícies onde a bofetada visual é dissolvida para denunciar a hipocrisia, e exibir, quando é o caso, as próprias 
vergonhas dos protagonistas.

Naturalmente, como todo bom artista, Almeida paga seu pedágio a tradições: a mais óbvia, para um olhar 
apressado, é a do expressionismo alemão. Atenção, porém: se a inspiração é retomada, sua natureza e estilo 
transformam-se, graças a uma recriação através do filtro cultural de nossa terra, é do consciente e inconsciente do 
artista. Em vez, pois de adular o espectador com novidades epidérmicas, ou de importação, o gravador mergulha em 
nosso Barroco e na imaginária popular nordestina, criando uma síntese entre suas experiências de homem de 
fronteira e suas experiências de homem urbano.

(...) Devemos, justamente, acentuar, aqui, uma qualidade de Almeida: sua humildade. Ao desinteressar-se de 
ser original, consegue sê-lo principalmente por duas razões: por sua forma própria de inserir o social no drama 
individual: e por sua maneira de tratar os volumes, que submete cuidadosamente à lei do conjunto.

(...) Almeida demonstra que a verdadeira originalidade é compatível com a assimilação de lições cosmopolitas. 
Mas ele tambcm demonstra que essa mesma originalidade deve consistir na radicalidade de uma interrogação sobre 
nós mesmos. A arte, em definitivo, não precisa ser versátil ou agressiva para irradiar a verdade. Talvez ela seja não só 
o resplendor da verdade, mas daquilo que em nós a exige.

(...) Nasci em cima da divisa dos municípios de Dom Pedrito e Rosário do Sul, numa 
coxilha do Campo Seco, batizada por meu pai de Santo Antônio.

Nesta espécie de geografia em ponto de cruz, nasce a estrada que vai do Ibicuí 
D'Almada, bem próximo aos Olhos D'Agua, se avistando ao longe a Serra do Caverá.

Meu pai, de início mascate ambulante, mais tarde, bolicheiro de beira de estrada e 
pequeno criador. Seus ancestrais, atribuem-se aos Açorianos portugueses, espanhóis e 
árabes.
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1965
Minha mãe, doméstica, espírita, vidente, passista e bordadeira, com humildade e 

graça dizia-se descendente do Barão do Upacaraí e de Getúlio Vargas.
1970
1973

ARMINDO TREVISAN
1974

Armando Almeida é um xilogravador da melhor estirpe. São trabalhos grandes, corte incisivo, acento no 
branco e no preto, ousadia na composição e tendência a dramatização da cena.(...) Debaixo das urtigas, dos pastos, xircas e matagais, estão os terreiros com os 

meus primeiros desenhos.
Nos tijolos ainda crus de minha casa, fincava os dedos e tirava impressões digitais. 
Na cidade, gravei com canivete nas árvores, o nome dos meus primeiros amores. 
Nos porões velhos e desabitados, nos andares e calçadas, trabalhei sozinho a solidão. 
Nas estradas em pó e lamaçal, 
se curvam divisas em pensamento, 
como se fossem bandeiras cravadas 
no território do bem e do mal.
Estão aqui minhas mãos e meus pés,
estão aqui meus nervos e meus ossos,
meu coração e meu pensamento está em todos os lugares.
Minha Pátria verdadeira é o Universo.

1977
JAKOB KLINTOWITZ

(...) Embora tenha continuado a gravar durante este período, sua produção perdeu-se toda, só a retomando dois 
anos depois, quando ocupou o cargo de diretor do Museu de Arte e passou a lecionar xilogravura no Atelier. Cursos 
em Ouro Preto em 74 e 75 habilitaram-no nas técnicas do metal, disciplina que ele lecionaria a partir do ano seguinte 
(até 80), no Instituto de Artes. Sua obra inicial, que explorava certo exoterismo, certa mística, deu lugar a partir de 
1975 a uma dramática reflexão da condição humana, em que o homem aparece condenado à existência, como tendo 
que realizar um destino imposto e iníquo, dada uma ordem ou desordem metafísica, mais do que a condicionamentos 
sociais ou políticos. O mundo aí se apresenta como um desconcerto, como incrível desarranjo que esmaga a criatura, 
ao mesmo tempo que a associa a outras surpreendentes espécies, reais ou simbólicas, numa espécie de apocalipse 
interminável.

Esta obra, sem dúvida difícil, Armando Almeida tem-na mostrado pouco, mesmo por que séries como 
"Cirurgias", "Morte Espera", "Caminhos", (II. 92) "Construção (Acidentes)", (II. 93)" Eis o Homem", (Ils.94, 95) 
"Cotidiano”, "Tempo Finito" e "Danação" não se encerram, nunca permitindo uma visão completada. Talvez por 
isso. Armando permaneça um artista pouco conhecido, marginal ao "mercado de arte". Isso não o impede de 
prosseguir sua corajosa reflexão, aliás tão próxima de Goya. feita também de "desastres", de "caprichos", se 
alimentando da mesma visão do absurdo e da mesma tentativa de recuperar o sentido do mundo e de reafirmar a 
dignidade do homem.

Os Corredores da Vida
Cirurgias
Eis o Homem
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• Danações
• Ciclo Final
• Levitações
• Fronteira

1988
1993
1995
1995Anotações para "FINITO + INFINITO EM CONSTRUÇÃO"

de José D'Almada. CARLOS SCARINCI


