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Italiana II

Em 130 anos de presença dos italianos no Brasil, muito se fez em 
múltiplos setores da sociedade. Isso é sabido e testemunhado ampla e 

finamente no cotidiano do país, pois a vida, dinâmica, exigiu 
exaustivamente de todos, na passagem do tempo, nas urgências e, 
certamente, nas carências coletivas, dos que aqui já viviam e dos que 
chegavam para reconstruir suas vidas.

Os tempos foram duríssimos para aqueles primeiros imigrantes, 
porém a história os aponta como vencedores, acima de todas as 
vissicitudes e de todas as iniqüidades. Esse é um bom papel e melhor ainda 
terá sido a sua contribuição na área cultural e especialmente, na área das 
artes plásticas, como protagonistas que foram com suas contribuições e 
ainda mais, como organizadores do pensamento artístico e realizadores do 
fato cultural, na modernidade brasileira.

Os que primeiro chegaram ocuparam terras e cidades, eram a mão de 
obra que se fazia necessária mas também foram os pequenos proprietários, 
os artesãos que se refinaram e possuíam um conhecimento ancestral e 
atávico de uma comunidade corajosa e conquistadora. Exerceram sua 
curiosidade e mobilidade em todo o país, ocupando seus espaços, 
especialmente na área artística, que praticamente inexistia salvo a imitação 
das sóbrias academias de pintura.

Quando observamos a presença dos artistas italianos e seus 
descendentes, testemunhamos que eles se fizeram presentes em 
praticamente todos os movimentos, mesmo quando não existiam os 
museus e sequer os locais adequados para exposições, pela ausência de 
setores culturais orquestrados.

O importante Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
reúne em seu acervo um número expressivo de excelentes artistas, alguns 
italianos, muitos descendentes de italianos, nomes de reconhecimento 
nacional e obras de primeira grandeza que poderíam estar presentes em 
qualquer grande museu do mundo. São essas obras que compõem o núcleo 
da mostra Anima Italiana, revelando um fino conjunto que se ordena 
cronologicamente e não por acaso reúne artistas que construíram suas 
carreiras ou as desenvolveram profúndamente nesta região sul, ratificando 
e confirmando a atuações potencializadoras de seu pensamento artístico.

A arte como cosa mentale, como propôs certa vez, um outro italiano 
célebre. Entre essas obras significativas na coleção do MARGS, 
encontraremos a pintura de Iberê Bassani Camargo, de Bez Batti, de 
Antônio Caringi e Leopoldo Gottuzzo Um grupo de artistas fundamentais, 
com obra suficiente para se compreender a trajetória e o desenvolvimento 
das artes plásticas no Brasil no transcorrer do século XX e sua entrada bem 
justificada no contemporâneo de um novo século.

Alfredo Aquino - Curador da Mostra Anima Italiana 
Sala Antônio Caringi Pelotas - Setembro de 2005
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Sem Titulo, ohra de Thomaz lanelli.
Reprodução fotográfica: Fábio Del Re/Viva Foto.

Detalhes da obra Sem Titulo, de Hetoisa Croeco. 
Reprodução fotográfica: Fábio De! Re/Viva Foto.

Sem Titulo, ohra de Franca Taddei.
Reprodução fotográfica: Fábio Del Re/Viva Foto.
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A Emigrante, obra de Luigi Gradi.

Reprodução fotográfica:
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obra de Edgardo Giora. 
Reprodução fotográfica: 
Fábio Del Re/Viva Foto.

Estudo para Manequim. 19S5, obra de Iberê Camargo. 
Reprodução fotográfica: Fábio De! Re/Viva Foto.
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