


Fina Estampa Mexicana

Expressões gráficas. México contemporâneoAlgumas questões de fundo para sempre se pensar a lin

guagem da gravura:

1. Em plena era da reprodução das imagens a linguagem da 

gravura, no uso de suas diversificadas técnicas, não deveria 
perder tanto espaço para as facilidades tecnológicas, tão em 

voga no ambiente das artes visuais contemporâneas.

2. A resistência dessa linguagem à evidente hegemonia de 

uma cultura digital impressa deve-se ao trunfo dos proce

dimentos artesanais desse fazer artístico, preservados nas 

diversas técnicas que a gravura abarca.

3. Há também a grande contribuição da arte de gravar no 

que diz respeito à excelência e diversidade plástica de suas 

sofisticadas técnicas, já bastante assimiladas no campo das 
artes e, principalmente o tanto que essa arte da reprodução 

já contribuiu para o processo da difusão de importantes ar

tistas e de suas obras.

4. O mistério da revelação das imagens sempre presente 

no exercício do gravar artístico torna a gravura uma paixão 

dourada para os artistas e seu público.

Wagner Barja

Museu Nacional do Conjunto Cultural da República



Apresentação

É para mim um orgulho apresentar-lhes o catálogo da exposição Expressões 

gráficas. México contemporâneo, a qual tem seu lugar de exibição no Museu 

Nacional do Conjunto Cultural da República, em Brasília, de 4 de agosto a 13 
de setembro de 2009, por ocasião da visita de Estado do Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa ao Brasil.

Sinto-me triplamente orgulhosa. Primeiramente, pelo fato de nesta mostra 

estarem incluídas obras gráficas de uma grande variedade de artistas 
mexicanos, desde José Clemente Orozco (Zapotlán, Jalisco, 1883) e Alfredo 
Zalce (Pátzcuaro, Michoacán, 1908) até mestres como Gabriel Macotela 

(Guadalajara, Jalisco, 1954), Miguel Castro Lenero (México, D.F., 1956) e Juan 

Sebastián Barberá (México, D.F., 1964). Incluem-se, obviamente, obras de 
destacados artistas nascidos entre essas gerações, como os irmãos Pedro e 

Rafael Coronel (Zacatecas, 1923 e 1931, respectivamente), Alberto Gironella, 
Gilberto Aceves Navarro e José Luis Cuevas (nascidos no México, D.F., em 1929, 
1931 e 1934, respectivamente), entre outros.

O orgulho de apresentar estas obras ao público brasileiro deriva também do 
fato de esta mostra incluir obras não só de mexicanos de nascimento, 
também as de mexicanos de coração, ou seja, trabalhos daqueles que, apesar 
de não terem nascido no México, se apaixonaram por essa nação, a adotaram 

e fizeram dela sua pátria. Refiro-me a artistas como Pablo 0'Higgins (Salt Lake 

City, Utah, Estados Unidos, 1904), Leonora Carrington (Lancashire, Inglaterra, 
1917), Vlady (São Petersburgo, Rússia, 1920), Joy Laville (Wight, Inglaterra, 
1923), Arnold Belkin (Calgary, Alberta, Canadá, 1930) e Roger Von Gunten 
(Zurique, Suíça, 1933), entre outros.

mas

Gilberto Aceves Navarro, 1931 
Rembrandt um menino e Jean Six posando, 1972 
60 x 84 cm.
Serígrafia
5/5



.4-' fj r
|7.j •:

' i: ’ -

;4n.
’

V'-
i 'V

Aqui se reúnem os trabalhos de importantes muralistas mexicanos, 
representantes da chamada escola mexicana de pintura, assim 
obras daqueles que decidiram explorar outras e bem diferentes vias estéticas. 
Acreditamos que sua diversidade de propostas, que revelam um diálogo 

iniciado por estes artistas mexicanos que com freqüência não é reconhecido, 
demonstra a grande riqueza da arte plástica mexicana contemporânea.

como as

Sentimo-nos também orgulhosos por trazermos esta mostra da arte plástica do 

México ao Museu Nacional de Brasília, pelo profundo significado que implica 

tomar parte, desta forma, do projeto cultural concebido por um dos grandes 
criadores da arte brasileira: o arquiteto Oscar Niemeyer.

Hoje, no Museu Nacional de Brasília, o Brasil e o México estreitam seus laços 
graças à arte. Que isso seja em benefício e proveito de ambos os povos, pois, 
como afirmou o grande Niemeyer, "o importante é a vida, os amigos e este 

mundo injusto que devemos mudar: o importante é melhorar o ser humano, 
sentir sua fragilidade".í

\

Emb. Patrícia Espinosa Cantellano

Secretária de Relações Exteriores
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Coleção

Conjunto de gravuras reunidas por uma pessoa ou instituição de 
acordo com um critério: cronológico, de pertencimento 
escola, estético, temático, geográfico, etc... Para facilitar a 
servação e o estudo de uma coleção, seu proprietário deve im- 
por-se uma série de atitudes que vão desde a aquisição seletiva 
até o inventário e a catalogação, depósito ou armazenamento, 
conservação e restauração, posta a serviço do pesquisador, etc.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Calcografía Nacional de Espana.

a uma
con-

A Coleção Nacional de Gravuras

0"Museo Nacional de Ia Estampa", do Instituto Nacional de Belas Artes, é 

instituição dedicada à conservação, pesquisa e difusão de seu acervo, a Coleção 
Nacional de Gravuras, representativa do patrimônio artístico e de nossa vasta 
herança cultural. Ela reúne obras de arte universal, dedicada exclusivamente 

à arte da gravura de estampa, e se caracteriza pela amplitude - cronológica e 
geográfica - de seu acervo.

uma

Em sua coleção, a arte da gravura mexicana se encontra representada por 

artistas como José Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez, Julio Ruelas, David 
Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, RufinoTamayo e Francisco Toledo, entre 

outros. De igual forma, encontramos expoentes da arte gráfica internacional 
importantes criadores como Victorin Honore Daumier, AntoniTapies, Klaus 

Rinke, Richard Serra, Jorg Immendorff, George Baselitz e Barbara Kruger.

com

Gilberto Aceves Navarro. 1931 
Rembrandt eJean Six aprovando algumas 
modelos novas, 1973 
60 x 84 cm.
Serígrafia

A coleção pública é o meio pelo qual o Estado estabelece sua visão do 

patrimônio nacional, integrando artistas e obras à narrativa histórica e, portanto, 
à memória coletiva.5/5
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As tradicionais coleções européias, formadas em sua origem por antigos acer

vos reais ou nobiliários, foram guiadas pelo princípio do entesouramento, man
tendo-se alheias a qualquer intenção classificadora e com acesso restrito a uma 
elite privilegiada. Diferentemente delas, a coleção pública do Estado Mexicano, 
de recente formação, foi criada pela vontade de conservar e difundir, para o bem 

público, valores artísticos e culturais.

A função principal da instituição museológica é a conservação e o estudo de sua 

coleção. Entretanto, o MUNAE se encarrega de estudar os processos da gravura 
de estampa como outra parte de sua função. Os trabalhos de pesquisa da Cole

ção tomam forma de exposições, uma das quais é a presente mostra.

Segundo Malraux,"o papel dos museus em nossa relação com as obras de arte 
é tão importante que custa pensar que não tenham sempre existido. É assim 

que, na sociedade contemporânea, o museu adquire uma função insubstituível 

agende fundamental na superestrutura dos canais de circulação, legiti- 

ção e inclusive de produção do fenômeno estético.

A Gravura é uma arte marcadamente utilizada em nosso devir histórico e tem 

impactado de forma significativa nossas sociedades. Em grande medida, isso 
se deve ao fato de os principais autores e movimentos terem usado a gravura 

como instrumento de denúncia, propaganda e comunicação, porque a enten
deram como o meio mais efetivo, preciso e convincente para enfrentar a 
lidade.

rea-

Graças ao dinamismo dos canais de distribuição, a gravura foi adotada 

um meio de comunicação mais rápido e efetivo do que os murais ou a pintura 
de cavalete, o que permitiu que aqueles que a utilizavam participassem de to
dos os acontecimentos nacional e internacionalmente significativos.

como

Mediante a utilização de técnicas, materiais e procedimentos econômicos, pró
prios da gravura, esses artistas foram capazes de realizar os ideais democráticos 
da arte moderna, por meio de uma arte que fala e que é acessível a todos os 
homens. Sob impulsos revolucionários, assim foi entendida a arte da gravura, 
como um

como
bem comum que pertence mais às ruas do que ao museu.ma

Como exemplo das principais características de nossa vasta tradição gráfica, 
desde o século XVI até nossos dias, podemos assinalar uma produção coletiva, 
de corte popular e humanista, com altos valores técnicos, formais e conceituais.

A Gravura
:)zel

A gravura se define como obra artística original, cujo suporte material geral

mente papel - contém uma imagem, gerada previamente em uma matriz que 
foi transferida a sua superfície mediante um processo de impressão denominado 

gravura de estampa. A ação de gravar ou estampar consiste em um conjunto de 

operações e processos de natureza mecânica, química ou fotossensível, e a capa
cidade para reproduzir múltiplos originais é sua principal característica. Isso permi
tiu a formação de inúmeras coleções especializadas ao alcance do grande público.

A partir da modernidade, com a quebra dos discursos totalizadores, a Idéia de 
Beleza, antes universal e eterna, se transforma em categoria relativa, temporal e 
local, quase individual, o que permitiu o aparecimento de uma multiplicidade 

de aproximações, códigos de representação e reflexões que enriqueceram sig
nificativamente o panorama contemporâneo.



Seguindo a concepção aristotélica, segundo a qual a função principal da Arte 
é edificar melhores homens e, por tanto, melhores sociedades, com a exibição 

"Expressões gráficas. México contemporâneo", o Instituto Nacional de Belas Ar
tes, através do"Museo Nacional de Ia Estampa", tem o enorme prazer de com
partilhar a riqueza de seu acervo com público do Brasil, convencido de que a 

arte é o meio de comunicação por excelência entre os povos

Leonora Carrington, (Clayton Green 
Lancashire, Inglaterra 1917) 

The Hassidin (Os Hassidianos), 1974 
45.5 x 55 cm. 

Litografia

Octavio Fernández
Diretor MUNAE
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Carlos Garcia Estrada
NoserN°ll,m2 

MedidaS do papel: 75.9 x 56.6 cm, 
Medidas da área de impressão: 635 x 47 cm 

Ágna-fone



»

Arnold Belkín. (1932-1992) 
Homem terrenalll, (1962).

PM.
Medidas do papel: 38.7 x 29.7 cm. 

Medidas da área de impressão: 12.5 x 9.4 cm.
Água-forte

Miguel Castro Lenero.
Estrofes de campo e chuva, 1981 
100 x 60 cm.
Ponta-seca sobre papel



Arnold Belkín, (1932-1992) 
Diálogo, s/l
RM.

Medidas do papel: 36.7 x 30 cm.
Medidas da área de impressão: 1 !2x 9.5 cm. 
Agua-forte

Pedro Ascencio, 1951
Na aurora com a serpente de ouro, 1951
40x48 cm.
Xilografia
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José Luis Cuevas, (México, 1934) 
Ubunoi, 1981 

22 x 15 cm. 
Água-forte e água-tinta 

ll/XXV
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José Luis Cuevas, (México, 1934) 
Ubunoi, 1981 
22.5x15 cm.
Água-forte e água-tinta 
24/30

José Luis Cuevas, (México, 1934) 
Ubunoi, 1981 
22x15 cm.
Água-forte e água-tinta a cores 
I/XXV
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Manuel Marín, 1951 
Desconhecido, 1992 

Medidas do papel: 27.5 x 34 cm. 
Medidas da área de impressão: 11.5 x 25 cm.

Água-forie e água-tima

Manuel Marín, 1951 
Desconhecido, 1992 
Medidas do papel: 27.5 x 34 cm.
Medidas da área de impressão: 11.5 x 25 cm. 
Água-forte e água-tinta

7/203/20
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Francisco Moreno Capdevila, (1926-1995) 
Poliptico, 1975
Medidas do papel: 62 x 90 cm.
Medidas da área de impressão: 50.5 x 62 cm.
Água-fòrteeágua-tinta
p.a.9/10

Pablo 0'Higgins, (EUA, 1904 - México, 1983) 
Titulo desconhecido (Pedreiros), 1955 

Medidas do papel: 65.3 x 50.3 cm. 
Medidas da área de impressão: 53 x 39 cm.

Litografia
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José Clemente Orozco Flores,
(Zapotlán, Jalisco, México 1883 - Cidade do México, México 1949) 

Titulo desconhecido lDetalhe do mural Duas cabeças], s.f:
Medidas do papel: 40 x 57.4 cm. 

Medidas da área de impressão: 31 x 43 cm.
Litografia

PabloO'Higgins, (EUA, 1904 México, 1983)
O fascismo
Medidas do papel: 29 x 44.5 cm.
Medidas da área de impressão: 21.3 x 29.5 cm
Agua-forte/zinco



Juan Sebastián -Barberá Juan Sebastián- [Sebastián Juan],
Delirio IVIDa série Delírios11991
59.8x39.8
45x17.5
Água-forte, água-tinta e ponta-seca 
Oficina CLXXX Editores
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Vlady (Kibalchich Rusakov Vladimir), (1920-2005) 
Magiografia bolchevique [Trilogia de Trotsky], 1996 
Medidas do papel: 50.2 x 65 cm.
Medidas da área de Impressão: 41.5 x 48.5 cm. 
Água-forte

Vlady (Kibalchich Rusakov Vladimir), (1920-2005) 
As Meninas Veiazquianas (Meninas Caríbenhas), 1976 
Medidas do papel: 65,3 x 50 cm.
Medidas da área de impressão: 53 x 44.6 cm.
Agua-forte
Prova de estado 1/3
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Francisco Moreno Capdevila, (1926-1995) 
Ltdice. 1972 

Medidas do papel: 64.6 x 61.5 cm. 
Medidas da área de impressão: 50 x 49 cm.

Água-forte
12/50/

Manuel Marin, 1951 
Desconhecido, 1992 
Medidas do papel: 27.5 x 34 cm.
Medidas da área de impressão: 11.5 x 25 cm. 
Agua-forteeágua-tinta 
10/20



vlady (Kibalchich Rusakov Vladimir), :i 920-2005!
Rafael Coronel. 1932 

Funeral, s/f. 
Medidas do papel: 67.1 x 54 cm. 

Medidas da área de impressão: 47.4 x 36.8 cm.
Gravura a cores 

17/150

OinsianietTrilogiadeTmiky], 1971 - 1978
Medidas do papel: 32.4 x 38.8 cm.
Medidas da área de impressão: 22.5 x 32.2 cm.
Água-forte
N° 1

32
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X Vicente Rojo, i 932
Sem titulo. 1974

l[ Medida', ao papel: 57.8 x 58 cm,
- *Wttls «»» «« de impressão: 53 * 53 cm, 

fc : Serigraíia 
I 28/30X :



BelaGold '918
Da série Retratos Postais, 1997
Medidas do papel: 79.2 x 54 cm
Medidas da áiea de impressão: 59.4 x 49.4 cm.
Talho-doce (intagllo)
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Perla Krauze, México, 1953) 

De toile e de dia, 1991 
54.8x73.5 cm 

Serigrafia
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Gabriel Macotela, 1954 
Titulo desconhecido [Cidade destruída], 1986 

Medidas do papel: 74.5 x 96 cm. 
Medidas da área de impressão: 55 x 73 cm.

Água-tinta e açúcar 
P.A.III/V

40
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Luis LópezLoza, 1939 
0 som de um muro, 1977 

63.8 x 35.5 cm. 
Água-forte e mezzatinta

Joy Laville, 1923 
Horizonte, s.f.
Medidas do papel: 51.9 x 69.7 cm.
Medidas da área de impressão: 44 x 55 cm. 
Serigrafia

»
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Alberto Gironella,
(México. 1929-1999) 
Sem tím/o, 1976 
51 x83 cm.
Litografia

Alberto Gironella, (México, 1929 1999) 
O banquete dos mendigos vivos, 1976 

55 x 83 cm. 
Litografia

2/90
45
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Arnold Belkín, (1932-1992) 
Duas montanhas de nossa América, 1987 

34 x 92 cm.
Serigrafia a cores

23/45
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Pedro Coronel, (1921-1985) 
Composição em vermelho, 1978 

56 x 76 cm. 
Litografia a cores

49



Francisco Moreno Capdevila, (i 926-1995) 
A ordem da negação. 1974 
63.7 x 48.9 cm.
Água-forte e água-tinta

Alfredo Zalce. (1908-2003) 
Diálogo, s/f 

60x50.5 cm. 
Linóleo
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RogerVonGunten, 1933 
No bosque, 1989 
295x44 cm,
Agua-tinta

RogerVonGunten, 1933 
Satomé, 1990 

30 x 40 cm, 
Agua-forte e água-tinta



» Gabriel Macotela, 1954 
Sem titulo, 1989 

Medidas do papel: 76.5 x 56.7 cm. 
Medidas da área de impressão: 72 x 535 cm.

Serigrafia

JoyLaville. 1923 
Mulher sentada, s.f.
Serigrafia
Medidas do papel: 51.9 x 69.7 cm.
Medidas da área de impressão: 44 x 55 cm. 
XVI/XX
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