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iACERVO DO MARGS

Expressividade na Arte Brasileira



Representar, comunicar e expressar são funções básicas da obra de arte que podem, entretanto, 
ser enfatizadas de modo diverso pelo artista. Sabemos como até fins do século 19 era destacada 
na pintura a representação do corpo humano ou de figuras da natureza. A partir de então, o 
modo de ver do artista, isto é, o caráter expressivo da obra, passou a ser acentuado. Já a partir 
de meados do século 20, porém, surgem movimentos que dão prioridade à comunicação, a 
partir de afirmações como a de Frank Stella de que, num quadro, o que se vê é o que se vê. No 
Brasil, o que podemos observar, ao longo de todo o século 20 e ainda no início do século 21, é 
uma forte tendência para a acentuação da expressividade que se revela de diversas maneiras, 
mas se mantém através do tempo.

O MARGS visita o Estado na companhia de ícones da arte brasileira. Depois de o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli receber em Porto Alegre a 6a Bienal do 
Mercosul, nada mais oportuno do que retribuir a ampliação de horizontes culturais levando 
uma amostra do seu acervo de arte brasileira e gaúcha em particular até outras cidades, 
numa experiência cultural-pedagógica com o apoio do Governo do Estado e da Secretaria 
da Cultura.

Acervo do MARGS - Expressividade na Arte Brasileira é a exposição que pretende 
não apenas expandir o alcance geográfico do olhar sobre a coleção do Museu com quase 
três mil obras mas também contribuir para a pesquisa, a divulgação e a consagração das 
artes visuais no Estado. O projeto itinerante incluirá quatro cidades Caxias do Sul, Santa 
Cruz do Sul, Pelotas e Passo Fundo, e contará com um trabalho de ação educativa, 
fornecendo elementos para aprimorar, debater, ampliar e fruir a Arte, na tentativa de 
estabelecer um intercâmbio cultural entre as diversas comunidades e regiões gaúchas.

José Luiz do Amaral
Coordenador do Núcleo de Documentação e Pesquisa em Arte do MARGSll

Para tanto, agradecemos o apoio da Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, de 
Caxias do Sul, do Memorial das Artes de Santa Cruz do Sul, do Museu de Arte Leopoldo 
Gotuzzo (MALG), de Pelotas, e do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS), de 
Passo Fundo, além dos importantes apoiadores da iniciativa privada, empresas que se 
unem conosco para tornar menores as fronteiras culturais do Rio Grande do Sul.

MODERNISMO E EXPRESSIVIDADE

A renovação da linguagem que marca os primeiros modernistas 
surge, desde logo, associada à expressão das emoções, evidente 
tanto nas pinturas de Di Cavalcanti como nas gravuras de 
Oswaldo Goeldi. Um mesmo acento expressivo que, no sul, 
vamos encontrar nas obras de João Fahrion.Cézar Prestes

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

Oswaldo Goeldi, s/título, Xilogravura

Oswaldo Goeldi, Caminho abandonado, s/ data, xilogravura

Lasar Segall, Mãe morta. 1940, óleo e areia sobre tela

Joao Fahrion, Vestido Verde. 1949, óleo sobre tela

Emiliano Di Cavalcanti, Colonas. 1940, óleo sobre tela



EXPRESSIVIDADE E ENGAJAMENTO

Nas obras voltadas para o social que surgem a 
partir de 1930, a expressividade não apenas se faz 
presente, mas se generaliza. Mais do que um 
testemunho realista, o que se busca então é a 
denúncia emocionada das injustiças, ou seja, com 
um forte tom expressivo.

Rossí Osir. Imigrante, 1930, óleo sobre tela

Cândido Portinari, O Menino do Papagaio, 1954, óleo sobre tela

Danúbio Gonçalves, Carneadores, 1953, xilogravura

Edgar Koetz, Lavadeiras, s/data, xilogravura

Vasco Prado, Soldado Morto, 1950, xilogravura

EXPRESSIVIDADE E RECONFIGURAÇAO

Podemos também observar como alguns artistas 
associama tendências vindas do circuito internacional 
uma acentuação expressiva que elas antes não 
apresentavam. É o caso do Pop que, em Fuhro, adquire 
um tom tenso; ou do modo como Glauco Pinto de 
Moraes introduz uma carga emotiva na frieza do 
Hiperrealismo.

Henrique Fuhro. s/título. 1968, linoleogravura 
Henrique Fuhro, s/título, 1975, serigrafia

Glauco Pinto de Moraes, Locomotiva Mallet. 1974, acrílica sobre tela



FORMA E EXPRESSIVIDADE

A partir de fins da década de 1950, a 
expressividade passa a se fazer presente 
como nunca na arte brasileira. Seja em obras 
em que a emoção se mostra nas marcas 
deixadas pelo gesto, seja pelo caminho de 
uma reflexão unida à emoção.

Tomie Ohtake, s/título, 1995, gravura em metal 
Mira Schendel, Composição d letras e números, 1981. acrílica sobre tela 
Iberê Camargo, Carretéis em fundo azul. 1960, óleo sobre tela 
Iberê Camargo, s/titulo, 1959, gravura em metal

EXPRESSIVIDADE E FRAGMENTAÇAO

Mesmo em meio a um olhar revelador das incertezas e 
da fragmentação, em fins do século 20 e início do século 
21, ainda podemos encontrar a mesma tendência para a 
manifestação da expressividade tão arraigada na arte 
produzida no Brasil, introduzindo tensões e um certo 
aquecimento no modo de ver e representar.

Karin Lambrecht, Anita, 1985, óleo sobre tela 
Leonilson, A viagem secreta, 1987, Acrílica sobre lona 
Eduardo Sued, s/tilulo, 1999, serigrafia 
Carlos Zilio, sltitulo, 1995, gravura em metal 
Beatriz Milhazes. O sertanejo. 2001, serigrafia

EXPRESSIVIDADE NA ESCULTURA SUL-RIOGRANDENSE

Se tomarmos exemplares de momentos distintos da escultura no Rio Grande, constataremos 
que apesar das linguagens e dos procedimentos diversos, algo se mostra de fortemente 
expressivo, seja no caráter dramático de Stockinger, na tensão entre os elementos do 
Obelisco de Avatar Moraes ou no jogo de luz e sombra que Mauro Fuke traz para a madeira.

Avatar Moraes, Obelisco, s/data



PatrocínioGOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Yeda Crusius Empresas r mmRANDONSECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Mônica Leal JcíApoü&Cit&u-aÉ.

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI - MARGS
Cézar Prestes SulCas
CASA DA CULTURA PERCY VARGAS DE ABREU E LIMA
Maria Inês Périco

Financiamento
ACERVO DO MARGS 
EXPRESSIVIDADE NA ARTE BRASILEIRA LEI DE 

INCENTIVO 
A CULTURA

Montagem da Exposição
Amílcar Pinto 
Luciano Monteiro 
Rafael Araújo 
Ricardo Frantz

Núcleo de Acervo - MARGS
Ricardo Frantz 
Amílcar Pinto

MINISTÉRIO 
DA CULTURA

Apoio
Núcleo de Documentação e 
Pesquisa em Arte - MARGS
José Luiz do Amaral Projeto de Lei de Incentivo à 

Cultura
Mário Rozano

iMARGS Banrisul
Núcleo de Extensão Cultural - MARGS
Clesi Eliza Bozzetto MIOLO killing

JríUU..JrU~àK~é QUiMtCA SO> MDtUA
Programação Visual
Alex MedeirosNúcleo de Comunicação - MARGS

Cybeli Moraes 
Letícia Pakulski Fotos

Carmen Gamba Realização

Núcleo Administrativo - MARGS
Eliane Cougo 
Fagner Piasson
Solveigue Nascimento Gonzales

M A «■ G sImpressão
Nova Prova Gráfica e Editora

Agradecimentos
Elói Luft 
Gilmar Marcílio 
Renata Haab

Conservação e restauro - MARGS
Naida Maria Vieira Corrêa 
Loreni Pereira de Paula

GOVERNO 00 ESTADO
RIO GRANDE DO SUL


