
ACERVO DO MARCS
Expressividade na Arte Brasileira



Breve conclusão de um trabalho perene

diversidade do processo criativo dos artistas em diferentes 
períodos da História da Arte. Ao contrário, tornaram-se 
iniciativas concretas, como as dos projetos de releitura, 
realizadas com trabalhos de alunos de dez escolas das 
regiões de Santa Cruz do Sul e Passo Fundo. Na primeira 
região, as peças concebidas pelos estudantes chegaram até 
a ser expostas, com mérito e status de efetivas obras de 
arte, no próprio MASC, esforço que foi recompensado 
simbolicamente pelo MARGS, com a doação de livros sobre 
seu Acervo às bibliotecas das escolas participantes do 
projeto.

O MARGS visitou o interior do Rio Grande do Sul 
na companhia de ícones da arte brasileira. Entre os meses 
de setembro de 2007 e junho de 2008, o Museu de Arte do 
RS levou até Caxias, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Passo 
Fundo mais de vinte obras de seu Acervo que apresentaram 
um recorte temático especial sobre a mais importante 
coleção de arte de nosso Estado.

Acervo do MARGS Expressividade na Arte 
Brasileira foi uma iniciativa que não apenas expandiu o 
alcance geográfico do olhar sobre a Coleção do Museu, 
com quase três mil obras, mas também contribuiu para a 
pesquisa, a divulgação e a consagração das artes visuais no 
Estado. Ao longo de nove meses a mostra itinerante reuniu,

Ao final das quatro exposições realizadas, ficam 
gratas imagens - como as dos já citados trabalhos de 
releitura - e de outras ocasiões marcantes, como a organi
zação de visitas diferenciadas para portadores de necessi
dades especiais da Associação Passo-Fundense de Cegos - 
APACE, na mostra ocorrida no MAVRS. Momentos que são 
resultado do comprometimento e interesse de pelo menos 
quatro dinâmicas instituições culturais, da equipe do 
MARGS, do apoio do Governo do Estado, da Secretaria da 
Cultura, da Associação de Amigos do MARGS - AAMARGS 
-e da iniciativa privada gaúcha.

A todos esses parceiros, deixamos registrado o 
nosso agradecimento. E como foi dito no folder de 
apresentação de Acervo do MARGS - Expressividade na 
Arte Brasileira, num quadro, o que se vê é o que se vê. Mas 
no caso de iniciativas como esta que hoje damos por 
concluída, o que se viu foi muito além: foi o que se fez, se 
viu, se sentiu e vai se manter perene na coletividade, através 
do tempo.

nas quatro cidades visitadas, mais de 12 mil pessoas, 
batendo os recordes de visitação da Galeria Municipal de 
Arte Gerd Bornheim, do Memorial das Artes de Santa Cruz 
- MASC, do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider - 
MAVRS e do Museu de Artes Visuais Leopoldo Gotuzzo - 
MALG. O trabalho de ação educativa atingiu mais de 1 50 
grupos escolares e forneceu aos estudantes e professores 
elementos para aprimorar, debater e fruir a Arte, estabele
cendo valiosos intercâmbios culturais entre as comunida
des pelas quais passaram as obras de. Di Cavalcanti, 
Portinari, Danúbio Gonçalves, Vasco Prado, Tomie Ohtake, 
Piza, Iberê e Stockinger - só para citarmos alguns dos 
importantes nomes contemplados na exposição.

A idéia central da mostra - de abordar a função 
básica de uma obra de arte, ou seja, comunicar por meio de 
uma representação - gerou retornos produtivos que não 
permaneceram somente no plano da discussão sobre a
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Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul



A Corsan, empresa pública de água e esgotos 
dos gaúchos, sente-se honrada em poder contribuir 
para a divulgação da cultura entre o nosso povo, 
possibilitando ir além da sua missão que é trazer 
saúde, desenvolvimento e preservação do meio 
ambiente.

A Souza Cruz sente-se imensamente 
orgulhosa em ter participado de um projeto como 
este: levar os Tesouros do MARGS às comunidades no 
interior do Rio Grande do Sul. Em Santa Cruz do Sul, 
onde estamos instalados desde 1918, foi interessante 
receber esta mostra no Memorial das Artes, também 
parceiro de outras iniciativas culturais da empresa.

Democratizar o acesso à cultura e propor
cionar a discussão de seus temas relacionados é 
fundamental; por isso, empresas, governos e 
organizações devem, sempre que possível, trabalhar 
em parceria para estes objetivos. A CaixaRS é privilegiada por participar desse 

projeto que estimula a educação e a formação pela 
arte, através da obra espetacular de grandes mestres 
do século 20, entre eles gaúchos como Xico 
Stockinger, Vasco Prado e Iberê Camargo. Iniciativas 
como esta são fundamentais, especialmente quando 
dirigidas para os jovens, tão necessitados da ação 
transformadora da cultura na construção da 
personalidade, no espírito empreendedor, na busca 
pela inovação.

As Empresas Randon sentem-se muito 
honradas em ter participado do belíssimo projeto 
Tesouros do MARGS. Uma excelente inciativa de, 
através de uma mostra itinerante, levar o panorama 
histórico das artes plásticas no Brasil para as diversas 
comunidades e divulgar a grandeza de um dos 
acervos mais significativos do sul do Brasil: o Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli. Parabéns 
aos idealizadores e a todos que acreditaram e 
incentivaram esta ação.

A Companhia de Gás do Estado do Rio 
Grande do SUL - SULGÁS sente-se honrada em 
apoiar o projeto Tesouros do MARGS, exposições que 
levaram para o interior do Rio Grande do Sul o 
desenvolvimento das artes plásticas no Brasil ao 
longo do século 20, enriquecendo a cultura dos 
gaúchos.



Expressividade gaúcha

A manutenção, valorização, divulgação e circula- 0 resultado das trocas proporcionadas pelas ações
ção da obra de arte e das diversas manifestações artísticas educativas e o trabalho de cada município, representado
deve ser missão de toda e qualquer instituição que trabalha nas instituições que receberam as obras, comprovam o
a Cultura. Ao Museu de Artedo Rio Grandedo Sul-MARGS comprometimento das diversas instituições envolvidas e o
- , instituição vinculada a Secretaria de Estado da Cultura, potencial das cidades do interior para receber exposições
cabe a guarda de um magnífico acervo de artes visuais e de arte como essa, bem como outras iniciativas itinerantes
todos os desdobramentos que esta função solicita - entre da Secretaria da Cultura.
eles a sua constante mostra, fazendo valer um dos princípi- 0 MARGS também está de parabéns por trazer o
os de um museu, que é a difusão do seu objeto. conjunto da mostra Expressividade Brasileira para suas

O Projeto Tesouros do MARGS - Expressividade na salas expositivas, a fim de torná-la conhecida pelos porto-
Arte Brasileira - nos mostrou o quanto é produtiva a visão, alegrenses e visitantes no formato proposto pelo projeto,
o planejamento e a concretude de ações que objetivem a acrescido do balanço dos resultados conquistados nas
divulgação da cultura para toda e qualquer esfera que ela itinerâncias, fator positivo que vem para complementar
possa atingir. Obras expressivas do acervo do nosso museu todo o processo.
chegaram a quatro cidades gaúchas e lá traçaram e
cumpriram esse caminho contribuinte da circulação da
cultura. Mônica Leal

Secretária de Estado da Cultura



Arte além das fronteiras

0 projeto Tesouros do MARGS - que levou a Com tal iniciativa, o Museu pode sentir-se
quatro cidades uma parte valiosa da coleção do Museu de cumpridor de todas as funções para as quais foi criado:
Arte do Rio Grande do Sul - encerra agora sua trajetória além de guardar, inspirou a contemplação, a pesquisa e a
reafirmando o objetivo primordial desta gestão frente ao conservação de nossa memória artística. E dentro de uma
Governo do Estado do RS: a promoção do crescimento com idéia maior de gestão, assumiu o compromisso com a
qualidade de vida para todos os gaúchos. formação cultural básica da comunidade, não entendendo

Com o foco em atingir este objetivo é que o uma instituição museológica como algo estático. Muito
MARGS levou adiante a proposta de fazer chegar seu pelo contrário, a repercussão concreta da mostra itinerante
Acervo até o interior do Estado, com a preocupação de Acervo do MARGS - Expressividade na arte brasileira, que
ainda apresentar um recorte abrangente de sua Coleção, atingiu o público recorde de 12 mil pessoas, comprova que
centrando uma abordagem que procurou evidenciar o estar a serviço da sociedade é contribuir direta e indireta-
caráter expressivo da arte no cenário nacional, com seu mente para seu desenvolvimento sócio-cultural. Parabéns a
engajamento ético, sua pesquisa de linguagem, suas toda a equipe de profissionais e apoiadores que levou os
formas de figuração e maneiras de experimentar o abstraci- tesouros do MARGS para além das fronteiras geográficas

de nosso Estado.omsmo.

Yeda Crusius
Governadora do Estado do Rio Grande do Sul



Expressividade na Arte Brasileira - Acervo do MARGS

Representar, comunicar e expressar são funções básicas da obra de arte que, tanto pode apresentar o aspecto de 
uma pessoa ou de um objeto quanto comunicar um determinado ponto de vista ou, ainda, revelar um contexto afetivo. 
Assim, uma pintura como O Vestido Verde, de João Fahrion, traz até nós a presença de uma bela mulher ante o espelho e 
nos comunica algo sobre o próprio contexto da pintura no Rio Grande do Sul naquela época. Além disso, está ali, como que 
cristalizado, o desnudamento não apenas do corpo, mas também da alma que se expressa no modo como a cena sugere, 

momento marcado pelas emoções que sucedem a um fim de festa. Nesse caso, o que observamos é como o artista 
enfatizou de modo especial a expressividade; não deixando, entretanto, de lidar com a representação e com a

expressiva em que se evidenciam influências que vão desde 
o corte tenso de Goya, especialmente em Danúbio 
Gonçalves, até a densa inflexão do expressionismo alemão, 
tanto em Edgar Koetz como em algumas gravuras de Vasco 
Prado.

Expressividade e fragmentação

Mesmo nos últimos anos século 20 e nos pri
meiros momentos do século 21, em tempos em que o olhar 
se tornou especialmente atento para a fragmentação e 
para as incertezas e inconsistências; solapando, dessa 
maneira, as bases que em épocas anteriores serviram de 
sustentação para tensos e expressivos posicionamentos; 
mesmo aí, permanece visível, em meio à arte produzida no 
Brasil, a preocupação com a manifestação expressiva. É o 
que se pode ver, seja na composição mais densa de Karin 
Lambrecht e Carlos Zílio, seja no olhar mais calmo e 
reflexivo de Eduardo Sued e Beatriz Milhazes, ou seja no 
modo muito particular com que Leonilson une o jogo com 
formas elementares à tensão expressiva.

um
Expressividade e reconfiguração

comunicação.
É justamente essa ênfase no expressivo que podemos encontrar nos diversos desdobramentos da arte produzida 

no Brasil ao longo do século 20. Isso, mesmo em períodos em que, no contexto da arte ocidental, era mais enfatizada a 
representação ou o caráter construtivo "abstrato" de uma comunicação despida de emoção. O que podemos perceber com 
bastante clareza, em uma rápida olhada por um acervo como o do MARGS, é como desde os primeiros momentos do 
nacionalismo modernista e das propostas de engajamento social da década de 1930 até o maior envolvimento com as 
linguagens internacionais, a partir das décadas de 1960 e 1970, mantém-se na arte produzida em terras brasileiras essa 
ênfase na expressividade. Mesmo manipulando com o esfriamento típico da arte pop, ou com o distanciamento do 
hiperrealismo e das propostas mais conceituais, não há como deixar de perceber o quanto se impõe a revelação da 
subjetividade através de uma certa tensão, de uma vibração, ou de um jogo entre contrastes gerados pelas cores, pelos 
traços, manchas e outros elementos da obra.

Podemos também observar como, no Brasil, a 
recepção de tendências oriundas dos grandes centros do 
circuito internacional da arte ocidental passa, em alguns 
momentos, por uma reconfiguração que lhe atribui, de 
maneira curiosa e significativa, uma acentuação expressiva 
desconhecida na origem. É o caso dos procedimentos da 
arte pop que, nas gravuras de Leo Fuhro adquirem o tom 
de um tenso desenho; ou do modo como Glauco Pinto de 
Moraes se utiliza do hiperrealismo, acrescentando à 
neutralidade da fotografia toda uma carga emotiva, 
expressa tanto na seleção de engrenagens como tema 
quanto na textura aveludada e orgânica de muitas de suas 
pinturas.

Expressividade na escultura sul-riograndense

Um dizer que não abre mão da contundência 
expressiva é o que tem marcado, tal como em todo o 
conjunto da produção plástica no Brasil, também o 
desdobrar-se da produção localizada no que podemos 
considerar, devido às suas especificidades, como um 
sistema de artes sulino. Se tomarmos exemplares de 
momentos tão distintos como o Obelisco, de Avatar 
Moraes, a Guerreira, de Xico Stockinger ou a escultura em 
madeira, de 2001, de Mauro Fuke, constataremos que em 
todos, apesar das linguagens e dos procedimentos 
diversos, algo se mostra de fortemente expressivo, seja no 
caráter dramático da escultura de Stockinger, seja na 
tensão contida estabelecida por Avatar entre os elementos 
de seu Obelisco, seja na maneira como, na forma simples e 
ambígua da escultura de Mauro Fuke, o relevo traz para a 
madeira o jogo de luz e sombra.

Expressividade e engajamento

Já no modernismo da década de 1930, em que 
desponta o romance social de Graciliano Ramos, Jorge 
Amado, Dionélio Machado e Erico Verissimo, o forte 
caráter expressivo não apenas se faz presente, mas ainda 
mais se generaliza. Tanto na literatura, como nas artes 
plásticas, não se trata apenas de dar um testemunho 
"realista" do que ocorre, mas de levantar a voz contra as 
injustiças sociais a partir de um envolvimento nitidamente 
emocionado. É o que vamos encontrar nas pinturas de 
Rossi Osir, Malagoli ou Portinari. Este último, ora 
acentuando mais a densidade do sofrimento ora tendendo 
para um lirismo em que o jogo da racionalidade de 
inspiração cubista se une à expressividade dos contrastes 
entre as cores, como em Menino do Papagaio. É 
significativo observar ainda, no desdobrar-se desse 
engajamento do modernismo brasileiro aos temas sociais, 
como os artistas do Clube de Gravura de Porto Alegre, cujo

Modernismo e expressividade

A proposta de rompimento formal e de renovação 
da linguagem que marca os primeiros modernistas surge, 
desde logo, associada a um forte desejo de configurar 
tanto uma postura de proclamação de valores "nacionais", 
quanto de afirmação da liberdade subjetiva como fonte 
expressiva. Uma junção da análise social com a emo
tividade pessoal evidente tanto nas pinturas de Di 
Cavalcanti como nas gravuras de Oswaldo Goeldi, este 
mais diretamente influenciado pelo expressionismo 
alemão. No Rio Grande do Sul, encontramos esse mesmo 
acento expressivo nas obras de João Fahrion, cujas gravuras 

o caminho dos fortes contrastes, herdado de

Forma e expressividade

A partir de fins da década de 1950, a expres
sividade passa a se fazer presente como nunca na arte 
brasileira. É o que se evidencia em obras como as de Iberê 
Camargo, Mira Schendel e Tomie Ohtake, em que a emo
ção se mostra nàs marcas que tornam evidentes o gesto do 
artista. Gesto que, em Iberê, se desdobra como tenso e 
imbricado jogo entre formas e cores; em Tomie, segue o 
percurso de um mais terno lirismo; e em Mira Schendel, 
segue o caminho de uma reflexão que se liga à emoção.

seguem
autores como Kàthe Kollwitz, enquanto as pinturas 
revelam uma expressividade mais atenta às nuances em 
que as tensões se dissolvem em um clima de nostalgia. José Luiz do Amaral 

Professor e crítico de arte



João Fahrion

O Vestido Verde, 1949, óleo sobre tela

Nascido em Porto Alegre, foi pintor, desenhista, ilustrador e gravador. Ganhou bolsa para estudar em Amsterdam, Berlim e Munique, onde iniciou-se na 
técnica da gravura. De volta à capital gaúcha, foi ilustrador da Editora Globo e professor da Universidade Federal do RS, onde executou dois painéis nos 
prédios do Instituto de Artes e da Reitoria. Recebeu vários prêmios em salões estaduais e nacionais. Nas ilustrações, acentuava o seu traço expressionista 
por meio de litografias e águas-fortes, enquanto na pintura privilegiava o retrato e a sensualidade do seu tema favorito: a figura feminina. Com espírito 
renovador, sua obra se encontra dentro de um processo de evolução em direção à pop art e ao hiperrealismo. Faleceu em Porto Alegre, em 1970, deixando 
obras em museus, entre os quais o Museu Nacional de Belas Artes do RJ.



Di Cavalcanti

Mãe morta, 1940, Óleo e areia sobre tela
Colonas, 1940, óleo sobre tela

Nasceu em Vilna, Lituânia, em 1881. Foi pintor, desenhista, gravador e escultor. Ingressou na Academia de Belas Artes de Berlim em 1906. Revelou-se 
contra a rigidez acadêmica do ensino ali vigente e, em 1910, transferiu-se para Dresden, onde estudou na Academia de Belas Artes, realizando, no mesmo 
ano, sua primeira mostra individual. Durante 1911 e 1912, juntou-se ao grupo expressionista alemão. Em 1913 viajou para o Brasil e expôs em São Paulo, 
mudando-se definitivamente para o país em 1923, e naturalizando-se brasileiro. Foi um dos grandes introdutores da gravura no Brasil e um dos 
fundadores da Sociedade Paulista de Arte Moderna - SPAM. Realizou marcantes exposições individuais no Brasil e no exterior. Faleceu em São Paulo, em 
1957, deixando obras nos acervos do Museu de Arte de SP, da Pinacoteca do Estado de SP, do Museu Nacional de Belas Artes e do Museu de Arte Moderna 
do RJ. Em 1970 foi criado o Museu Lasar Segai, em São Paulo, que possui 80% de suas obras.

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1897, e iniciou sua carreira como caricaturista em 1916. Foi um dos mais ativos participantes da Semana de Arte Moderna de 
1922. Permaneceu longas temporadas na Europa e lá relacionou-se com vários artistas, recebendo grande influência de Picasso. Seu prêmio mais 
importante foi obtido na II Bienal de São Paulo, em 1954, como melhor pintor nacional. A convivência com Picasso levou-o a criar um estilo próprio: uma 
tradução para o mulato das mulheres clássicas picassianas. A figura feminina era uma constante em seu trabalho, além das cenas do carnaval carioca, da 
vida boêmia e das belas mulatas da cidade. Morreu no Rio de Janeiro, em 1976, deixando obras em instituições artísticas estrangeiras, coleções 
particulares e nos maiores museus brasileiros, como Museu de Arte de SP, Pinacoteca do Estado de SP, Museu de Arte Moderna de SP e Museu Nacional de 
Belas Artes do RJ. Tem citações em livros e um filme curta-metragem como o brasileiro mais famoso da década de 70.



Oswaldo Goeldi

Caminho abandonado, s/ data, xilogravura

Nascido no Rio de Janeiro, em 1895, foi desenhista, gravador, professor e ilustrador. Participou de várias bienais no Brasil, Venezuela, Tóquio, México e 
Paris. Expôs em diversas capitais brasileiras e realizou retrospectivas nos Museus de Arte Moderna do Rio de Janeiro e São Paulo, no Museu Nacional de 
Belas Artes e no Solar Grandjean de Montigny, na Pontifica Universidade Católica do RJ. Foi pioneiro na gravura no Brasil e um de seus maiores mestres, 
com uma obra de enorme expressividade na qual o contraste entre a luz e a sombra é de crucial importância. Faleceu no Rio de Janeiro, em 1961, deixando 
obras na Pinacoteca do Estado de São Paulo, nos Museus de Arte Moderna de SP e do RJ, no Museu Nacional de Belas Artes e no Museu de Arte
Contemporânea da Universidade de SP.

s/título, s/ data. Xilogravura



Rossi Osir £

Imigrante, 1930, óleo sobre tela O Menino do Papagaio, 1954, óleo sobre tela

Paulo Cláudio Rossi Osir nasceu em São Paulo, em 1890. Foi pintor e desenhista. Com formação em arquitetura, realizou estudos na Europa. Participou do 
Grupo Família Paulista e fundou, com Volpi e Zanini, a Azulejos Osirarte, que entre outros trabalhos ornamentais, executou o painel criado por Portinari 
para o prédio do Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, e os painéis da Igreja da Pampulha em Belo Horizonte. Expôs no Brasil e no exterior. É um 
marco da pintura moderna brasileira. Faleceu em São Paulo, em 1959, deixando obras nos Acervos da Pinacoteca do Estado de São Paulo e no Museu de 
Arte Contemporânea da Universidade de SP. Na VII Bienal de SP, foi homenageado postumamente.

Nascido em Brodósqui, interior paulista, em 1903, Portinari iniciou-se na pintura em na década de 1910, auxiliando na decoração da Igreja Matriz de sua 
cidade. Em 1918 mudou-se para o Rio de Janeiro e, no ano seguinte, ingressou no Liceu de Artes e Ofícios e na Escola Nacional de Belas Artes, na qual 
cursou desenho com Lucilio de Albuquerque e pintura com Rodolfo Amoedo. Em 1929 foi para a Europa com o prêmio de viagem ao exterior e, em 1935, 
tornou-se o primeiro modernista brasileiro premiado pelo Carnegie Institute de Pittsburgh, com a pintura Café. Em 1941 pintou os painéis para a 
Biblioteca do Congresso em Washington, com temas da história do Brasil. Em 1956 recebeu o prêmio Guggenheim com os painéis Guerra e Paz na sede da 
ONU, em Nova York. Morreu no Rio de Janeiro, em 1962, em plena atividade. O Projeto Portinari, implantado por seu filho João Cândido em 1979, reúne 
um vasto acervo documental sobre a obra, a vida e a época do artista, no campus da Pontifícia Universidade Católica do RJ.



Vasco Prado

Carneadores, 1953, xilogravura
Soldado Morto, 1950, xilogravura

Nascido em Bagé, RS, em 1925, freqüentou o ateliê de Cândido Portinari com Iberê Camargo. Na década de 40 estudou gravura e desenho na Fundação 
Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, com Carlos Oswald e Axl Leskoschek. Entre 1949 e 1951, freqüentou a Académie Julian, em Paris. De volta ao Brasil, 
fundou o Clube de Gravura de Bagé, com Glauco Rodrigues, Glênio Bianchetti e Carlos Scliar. Com esses artistas, integrou o Clube de Gravura de Porto 
Alegre, entre 1951 e 1955. Entre 1969 e 1971, lecionou gravura no Instituto de Artes da Universidade Federal do RS. Publicou os livros Do Conteúdo à Pós- 
Vanguarda, em 1995, e a obra Processos Básicos da Pintura, em 1996. Desde 1963 orienta os alunos do curso de litogravura do Ateliê Livre da Prefeitura de 
Porto Alegre. Atualmente trabalha no grande mural que vai comporá Estação Mercado doTrensurb, em Porto Alegre.

Nasceu em Uruguaiana, RS, em 1914. Cursou, em 1940, a Escola de Belas Artes, da qual afastou-se para estudar com Oscar Boeira. Entre 1947 e 1948, 
ganhou uma bolsa do governo francês e partiu para a Europa. Em Paris, estudou com Etiénne Hajdu e Fernand Léger. Retornou a Porto Alegre e, junto com 
outros artistas, fundou o histórico Clube de Gravura. Esteve em Varsóvia, Espanha e Alemanha a convite dos governos destes países e expôs em Madri e 
Munique. Foi um mestre na escultura e tornou-se famoso pelo tema dos cavalos. Faleceu em Porto Alegre, em 1998. Suas obras figuram em praças e 
edifícios públicos no Brasil e exterior, além dos acervos do Museu Nacional de Belas Artes, Museu Nacional de Varsóvia, Museu Americano de Maldonado e 
Galeria Nacional de Praga.



Glauco Pinto de MoraesEdgar Koetz

Lavadeiras, s/data, xilogravura

Locomotiva Mallet, 1974, óleo sobre tela

Nasceu em Passo Fundo, RS, em 1928. Foi pintor e desenhista autodidata, começando a expor de forma profissional em 1968. Participou de várias 
mostras, salões, bienais, eventos nacionais e internacionais, como as Bienais de São Paulo de 1975 e 1979, as edições do Panorama da Arte Brasileira do 
Museu de Arte Moderna de SP, entre 1976 e 1986, e a sala especial na II Bienal de Havana, em Cuba. Foi através do tema das locomotivas, engrenagens e 
composições ferroviárias que começou a ganhar notoriedade. Entre outros prêmios recebeu, em 1974, o de Aquisição no 6o Salão de Verão do MAM-SP. 
Em 1978 ganhou o prêmio Viagem ao Exterior no Salão Nacional de Artes Plásticas do RJ. Em 1980 esteve entre os dez pintores mais representativos da 
década de 70, no Prêmio Hilton, Rio de Janeiro. Além da carreira artística, foi assessor especial de artes plásticas da Secretaria de Cultura do Estado de SP, e 
vice-presidente do Condephaat, em 1990. Morreu no mesmo ano, em São Paulo.

Nascido em Porto Alegre, em 1914, foi pintor, desenhista e gravador. Fez parte do grupo de artistas gráficos que trabalharam na Editora do Globo, 
atuando também na criação de propaganda. Autodidata, seu contato com o mestre Ernst Zeuner foi fundamental para seu trabalho gráfico e artístico. 
Sendo um dos fundadores do Clube de Gravura, foi um dos responsáveis pela abertura e atualização da arte gaúcha. Em 1945 passou a residir em Buenos 
Aires, então o maior centro editorial da América Latina. Lá expôs e foi premiado, pela Câmara Argentina do Livro, por seu trabalho como artista gráfico. 
Participou da fundação da Escola Superior de Propaganda de São Paulo e ministrou cursos no Museu de Arte Moderna do RJ. Foi o autor do selo 
comemorativo do IV Centenário da Cidade de São Paulo. Em 1965 adoeceu gravemente, vindo a falecer em Porto Alegre, em 1969. A temática de sua obra 
é quase exclusivamente urbana, e está representada no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de SP.
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s/título, 1975, serigrafia

[ Nascido em Rio Grande, RS, em 1938, foi pintor, desenhista e gravador. Autodidata, iniciou sua carreira em 1954. Começou fazendo gravuras aos 16 anos, 
quando ganhou seu primeiro prêmio. Discípulo de Francisco Stockinger na gravura e de Danúbio Gonçalves na litografia, em 1965 foi incluído no álbum 
Dez Gravadores Gaúchos. Com inúmeros prêmios em salões nacionais, integrou, como artista convidado, exposições nacionais e internacionais como as 
Bienais de São Paulo de 1969 e 1971. Seu trabalho parte de um mundo cotidiano dos homens, das paisagens e dos objetos que reconhecemos. 
Notabilizou-se por suas imagens repetidas, de padrões visuais vibrantes, e pela criação de figuras mascaradas, com influência de histórias em quadrinhos e 
esportistas. A figura da mulher também tem importância em sua obra que se encontra representada em museus nacionais e estrangeiros. Fuhro faleceu 
em Porto Alegre, em 2006.ETsfc]



Arthur Luiz PizaTomie Ohtake

s/título, 1995, gravura em metal

s/título, 1981, gravura em metal

Nascida em Kyoto, Japão, em 1913, é pintora, gravadora e escultora. Veio para o Brasil em 1936, fixando-se em São Paulo. Em 1952, iniciou-se em pintura 
com o artista Keisuke Sugano. No ano seguinte, integrou o Grupo Seibi, do qual participam Manabu Mabe, Tikashi Fukushima, Flavio - Shiró e Tadashi 
Kaminagai, entre outros. Após um breve período de arte figurativa, definiu-se pelo abstracionismo. A partir dos anos 70 trabalhou com serigrafia, 
litogravura e gravura em metal. Surgiram em suas obras as formas orgânicas e a sugestão de paisagens. Na década de 80, passou a utilizar uma gama 
cromática mais intensa e contrastante. Dedicou-se também à escultura, e realizou algumas delas para espaços públicos. Recebeu, em Brasília, o Prêmio 
Nacional de Artes Plásticas do Ministério da Cultura - Mine, em 1995. Em 2000 foi criado o Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo.

Nasceu em São Paulo, em 1928. Começou a estudar pintura em 1943, com Antônio Gomide. Em 1951 fixou residência em Paris. No ateliê de Friedlaender, 
aperfeiçoou as técnicas de gravura em metal (cobre, água forte e talho doce). Também trabalha com aquarela. Expôs diversas vezes em países europeus e 
americanos, recebendo prêmios em bienais e salões nacionais e estrangeiros. Seu trabalho é abstrato e geométrico. Possui obras no Museu de Arte 
Contemporânea de SP, no Museu de Arte Moderna do RJ, no Salomon Guggenhein e MoMa, em Nova York, no Museu Albertina de Viena, Museu Vitória e 
Alberto, em Londres, na Biblioteca Nacional de Paris, na Galeria Nacional de Arte Moderna de Roma, Museu de Arte Moderna de Belgrado e no Museu de 
Arte de Lodz, Polônia.
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Carretéis em fundo azul, 1960, óleo sobre tela

%

Nascido em Restinga Seca, RS, em 1914, iniciou seus estudos na Escola de Artes e Ofícios de Santa Maria. Como bolsista do Governo do Estado do RS, 
partiu, em 1942, para o Rio de Janeiro. Não aceitando a orientação acadêmica da Escola de Belas Artes, deixou-a para fundar um grupo sob orientação do 
mestre Guignard. Em 1947 ganhou o Prêmio de Viagem ao Estrangeiro no Salão Nacional de Arte Moderna do RJ. Entre 1948 e 1950, estudou em Roma e 
Paris com De Chirico, Petrucci, Achilli e Lhote. Em 1961 ganhou o prêmio Melhor Pintor Nacional na VI Bienal de São Paulo. Realizou diversas exposições 
individuais e coletivas e participou de Salões e Bienais, no Brasil e no exterior. Faleceu em Porto Alegre, em 1994. Um ano depois são iniciados os trabalhos 
da Fundação Iberê Camargo, que ganhou sede própria em 2008 com grande retrospectiva do artista. Suas obras figuram em importantes coleções 
nacionais e nos acervos do Museu La Plata, Argentina, MoMa e Walker Art Center-Minneanópolis, EUA.s/título, 1959, gravura em metal



Mira Schendel

wy

Composição com letras e números, 1981, Têmpera sobre tela, díptico Anita Oaba: De Anita para Oaba, 1985, acrílica sobre tela

Nascida em Zurique, Suíça, em 1919, foi pintora e desenhista. Passou a juventude na Itália, onde formou-se em Filosofia. Autodidata, iniciou sua carreira 
artística no Brasil, em 1949, fixando residência em Porto Alegre. Transferiu-se para São Paulo em 1952. Na década de 60 fez experiências com novos 
elementos, misturando simultaneamente areia, cola e ferragem, entre outros materiais. Com tendência para o abstracionismo e para figuras geométricas, 
demonstrando influência do pintor Paul Klee, não buscava o ideal do belo em seu trabalho, embora parte dele, como a série de desenhos sobre papel 
arroz, revelem o contrário. Faleceu em São Paulo, em 1988. Uma de suas características foi manter o caminho da experimentação, desenvolvendo obras 
que permanecem na memória da pintura contemporânea brasileira e estão representadas na Pinacoteca do Estado de SP, nos Museus de Arte Moderna de 
SP e RJ e Museu de Arte Contemporânea da Universidade de SP.

Nasceu em Porto Alegre, em 1957. Formou-se pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do RS em 1979, estudou litografia com Danúbio Gonçalves e 
pintura na Escola Superior de Arte em Berlim, Alemanha. Cursou a Millary Oslom For The Arts, em Nova York. Foi uma das criadoras, em 1979, do Espaço 
NO, um centro de arte de vanguarda em Porto Alegre. Participou da 19a Bienal de São Paulo e da exposição BR/80 Pintura Brasil, patrocinada pelo Instituto 
Itaú Cultural. Além da pintura, trabalha com objetos tridimensionais e suportes não convencionais. Tem obra no Museu de Arte Moderna do RJ.



José LeonilsonEduardo Sued
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A viagem secreta, 1987, acrílica sobre lona

s/título, 1999, serigrafia e relevo seco

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1925. É pintor, desenhista, ilustrador, gravador, engenheiro e professor. Estudou pintura e desenho com Henrique Boesee 
gravura em metal com Iberê Camargo. Trabalhou com Oscar Niemeyer e estudou em Paris, na Academia Julien e na Academie de La Grande Chaumière. 
Fez exposições individuais, participou de coletivas, bienais e salões no Brasil e Exterior. Sua obra é caracterizada pela abstração geométrica com um forte 
colorido. Tem obras na Pinacoteca do Estado de São Paulo e Museus Castro Maya, Rio de Janeiro.

Nascido em Fortaleza, Ceará, em 1957, José Leonilson Bezerra Dias começou a desenhar aos 13 anos. A partir de 1975, passou a freqüentar a Fundação 
Armando Álvares Penteado, em São Paulo, tendo sido aluno de Julio Plaza. Em 1981 foi para a Europa, residindo em Madri, onde realizou sua primeira 
exposição individual. Mudou-se depois para Milão e Bolonha, na Itália. De volta ao Brasil, seu trabalho foi lançado através de exposições individuais 
simultâneas em três capitais: Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Há duas monografias sobre seus trabalhos: São Tantas as Verdades, de Lisette 
Lagnado, e Use, é Lindo, Eu Garanto, de Barbara Gancia. O conjunto de sua obra é composto por desenhos, pinturas, bordados e instalações. Leonilson 
faleceu em São Paulo, 1993, deixando obras nos Museus de Arte Moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro.



Beatriz MilhazesCarlos Zílio

S/título, 1995, gravura em metal

O sertanejo, 2001, serigrafia

Nascido no Rio de Janeiro, em 1944, iniciou seus estudos em 1963, no Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro. Foi aluno de Iberê Camargo. Formou-se 
em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1973. Sua produção dos anos 60 e 70 revela um amplo sentido de crítica social e, em 1976, 
em razão de perseguição política, viajou para Paris, onde concluiu doutorado em artes na Universidade de Paris VIII. De volta ao Brasil, implantou e 
lecionou nos cursos de especialização em História da Arte, em História da Arquitetura no Brasil e também no mestrado em História Social da Cultura, na 
Pontifícia Universidade Católica do RJ. No campo editorial, foi editor da revista Malasartes, em 1975; fundador da revista Gávea, que editou entre 1984 e 
1996, e publicou, entre outras obras.A Querela do Brasil: a questão de identidade na arte brasileira, em 1982. Fez pós-doutorado com Hubert Damisch, na 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, em 1992. Desde 1994 é professor da UFRJ.

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1960. Formou-se em Comunicação Social pela Faculdade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, em 1981. Iniciou em artes plásticas 
ao ingressar na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, em 1980, onde mais tarde lecionou e coordenou atividades culturais. Além da pintura, dedicou-se 
também à gravura e à ilustração. Participou das exposições que caracterizam a Geração 80 - grupo de artistas que buscaram retomar a pintura em 
contraposição à vertente conceituai dos anos 70, pesquisando novas técnicas e materiais. Entre 1997 e 1998, foi artista visitante em algumas 
universidades dos Estados Unidos. A partir dos anos 90, destacou-se em mostras internacionais nos Estados Unidos e Europa integrando acervos de 
museus como MoMa, Guggenheim e Metropolitan, em Nova York.



Francisco StockingerMauro Fuke

s/título, 2001, madeira Guerreira, s/data, madeira e metal

Nasceu em Porto Alegre, em 1961. Possui formação em desenho pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do RS. Dedicando-se sempre a escultura, 
expôs seu trabalho pela primeira vez em 1981. Obteve prêmios no XI Salão do Jovem Artista e no 3o Jovem Arte Sul América. Desde então, tem lugar 
assegurado nas mais importantes mostras de todo o país. É autor de painel escultórico na Casa de Cultura Mário Quintana e no viaduto lido Meneghetti 
em Porto Alegre. Possui escultura no Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Nasceu emTraun, Áustria, em 1919. Morou em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde estudou com Bruno Giorgi. Em 1954, transferiu-se para Porto Alegre e 
começou a trabalhar com xilogravuras, destacando-se nacionalmente. Em 1975, representou o Brasil na Bienal da Pequena Escultura em Budapeste, 
Hungria e, no ano seguinte, realizou exposição individual em Roma. Xico já expôs em quase todas as capitais do brasileiras, e foi premiado no país e 
exterior. Tem obras em diversas praças, parques e instituições. Criou oAtelierem Pedra que tem como base o aprendizado de jovens escultores. Sua obra 
possui caráter figurativo e expressionista, a partir de temas como guerreiros bárbaros e elementos naturais, minerais e figuras dramáticas em bronze, de 
forte denúncia social. Em 2006, aos 87 anos, esculpiu seu maior Guerreiro, com 3,35m de altura, que pertence ao Acervo do MARGS.



Registro das atividadesAvatar Moraes

Caxias do Sul
Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim 

27 de setembro a 4 de novembro de 2007 

2.400 visitantes

Santa Cruz do Sul
Memorial das Artes de Santa Cruz - MASC

9 de novembro a 8 de dezembro de 2007

2.280 visitantes

Passo Fundo
Museu de Artes Visuais Ruth Schneider - MAVRS 

11 de março a 13 de abril de 2008 

3.527 visitantes

Pelotas
Museu de Artes Visuais Leopoldo Gotuzzo - MALG 

11 de abril a 1o de junho de 2008 

4.128 visitantesObelisco, s/ data, materiais diversos

Nascido na localidade gaúcha de Rodeio Colorado, Bagé, em 1933, Avatar iniciou sua carreira na arte aplicada, tornando-se artista plástico em 1963. Em 
1968 foi convidado pela Universidade de Brasília a continuar suas pesquisas analíticas sobre a forma artificial, iniciadas no ano anterior. Em 1974 obteve a 
Bolsa Guggenheim e viajou para os Estados Unidos, onde lecionou no Curso de Pós-Graduação em Arquitetura do Center for Advanced Visual Studies, do 
Massachussets Institute of Tecnology - MIT. De volta ao Brasil, retomou a carreira de artista plástico e passou a lecionar na Pontifica Universidade Católica 
do Rio de Janeiro e na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Freqüentemente tem vencido concursos para monumentos públicos. Participou de inúmeras 
exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior. Tem obras nos Museus Castro Maya do RJ e no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 
São Paulo.



Caxias do Sul



Ação Educativa

Caxias do Sul
Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim 

Visitação de 12 grupos escolares

Santa Cruz do Sul
Memorial das Artes de Santa Cruz - MASC

Visitação de 16 grupos escolares

Iniciativas: projeto de releituras que resultaram na mostra Acervo do MARGS - um novo olhar, com 

trabalhos de alunos de sete escolas da região, expostos entre 17 de dezembro de 2007 e 1 5 de janeiro de 

2008.

Passo Fundo
Museu de Artes Visuais Ruth Schneider - MAVRS 

Visitação de 82 grupos escolares.

Iniciativas: Organização de visita especial para portadores de necessidades especiais da Associação Passo 

Fundense de Cegos - APACE; e projeto de releituras envolvendo três escolas da região.

Pelotas
Museu de Artes Visuais Leopoldo Gotuzzo - MALG 

Visitação de 48 grupos escolares

Iniciativas: Gravação de documentário sobre a exposição, em projeto da Universidade Federal de Pelotas 

UFPel



Mostra Acervo do MARGS - um novo olhar

MASC e Escolas da região de Santa Cruz do Sul
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