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O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Estado da Cultura, 
apresenta pela primeira vez uma grande mostra da obra de Cândido Portinari (1905- 
1962), um dos mestres brasileiros do Modernismo e uma das figuras mais importantes 

das artes visuais do nosso país no século 20.

Portinari na Coleção Castro Maya, exposição importante que passa pelo nosso Museu 
em 2010, é mais uma iniciativa que consagra a parceria desta gestão com o Ministério da 
Cultura. Ao unir órgãos como o Instituto Brasileiro de Museus/IBRAM, Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/lPHAN e Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul/MARGS em torno de projetos de cunho artístico-educativo, esta parceria 
possibilitou que várias exposições, envolvendo acervos nacionais ligados ao Ministério, 
viessem até Porto Alegre.

Muito nos orgulha a possibilidade de oferecer ao público gaúcho o acesso a uma coleção 
de pinturas, desenhos, gravuras, ilustrações e documentos que raramente deixa o 
Museu da Chácara do Céu, uma das unidades dos Museus Castro Maya, no Rio de 
Janeiro, detentor do maior acervo público do artista. Integra a mostra o quadro O 
menino do papagaio, óleo sobre tela de 1954, que pertence ao acervo do MARGS.

O recorte que o visitante vai encontrar aqui destaca o trabalho de Portinari pelo viés da 
relação que ele e o colecionador Raymundo Ottoni de Castro Maya (1894-1968) 
construíram ao longo de muitos anos. Revela um Portinari mais lírico, de traços mais 
leves, e salienta as diferentes facetas da atuação desses dois imponentes atores do 
cenário artístico nacional - o artista e sua criação, o mecenas e amigo.

Agradecemos aos Museus Castro Maya, especialmente a sua diretora Vera de Alencar e 
à curadora Anna Paola Batista e sua equipe, esta oportunidade única que proporciona o 
contato prazeroso com obras raras de um criador que engrandeceu a história das artes.

Desejamos aos visitantes um inesquecível contato com o universo inquieto e lírico 
desvendado pelo traço de Portinari e com o colecionador Castro Maya que, através da 
sua ousadia, coragem e paixão pela arte, prestou um grande serviço à cultura brasileira.

Cézar Prestes 
Secretário de Estado da Cultura 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre, julho de 2010



Os Museus Castro Maya, detentores do maior acervo público de Portinari, 
têm o prazer de apresentar a exposição “PORTINARI na Coleção 
CASTRO MAYA": um notável conjunto de obras do pintor, 
excepcionalmente reunidas fora do Museu da Chácara do Céu, ao qual 
pertencem.

castro maya colecionador de portinari

A exposição Portinari na Coleção Castro Maya trata de relações tecidas ao longo do 
tempo entre um artista e um colecionador. Dedicatórias do tipo “Para o Raymundo 
amigo com o abraço de Portinari" pontuam obras de Cândido Portinari, pertencentes a 
este acervo e testemunham a afinidade especial, que resultou numa grande coleção e 

muitos projetos comuns, envolvendo o mecenato direto ou indireto de Castro 
Mayae, também em uma amizade.

A mostra enfoca a obra de Cândido Portinari pelo viés das relações tecidas 
entre o artista e Raymundo Ottoni de Castro Maya, dois importantes 
atores do cenário artístico brasileiro do século XX; por conseguinte, 
estrutura-se em módulos, que explicitam diferentes facetas da atuação de 
Castro Maya como colecionador, como mecenas e como amigo de 
Portinari.
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Os primeiros trabalhos a ingressar na coleção foram provenientes da encomenda de 
Raymundo de Castro Maya a Portinari para ilustrar o livro que inaugurou a Sociedade 
dos Cem Bibliófilos do Brasil, seguido do Retrato de Castro Ma/a, tela presenteada ao 
colecionador no Natal de 1943. A partir daí, encomendas, doações e aquisições foram 
enriquecendo o acervo, e o fluxo de obras continuou mesmo após a morte do pintor 
em 1962.

Procura-se revelar alguns aspectos da formação desta coleção, bem como 
do próprio sistema de arte brasileiro, ressaltando-se a arte moderna, em 
um contexto, no qual Portinari desempenhou papel de significativa 
relevância. Depois de visitaras cidades de Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, 
Curitiba e São Paulo, a exposição chega a Porto Alegre, cumprindo, assim, 
uma trajetória que abrangeu quase todas as regiões do país. Agradecemos 
ao MARGS pelo empenho na realização desta exposição e a todos os 
demais que a tornaram possível.

Os colecionadores particulares desempenharam um papel significativo no processo de 
desenvolvimento do cenário artístico nacional no século XX. Ao alargar o mercado 
através de suas aquisições, ao disseminar o gosto por novos estilos artísticos e ao 
patrocinar artistas, eventos e publicações, transformando muitas vezes sua coleção 
privada em patrimônio acessível ao público, eles contribuíram para a sedimentação da 
arte moderna no Brasil. Por outro lado, algumas coleções foram marcadas pela 
identificação com a obra de certos artistas. Parece que a projeção alcançada na época 
por Portinari e o caráter de sua obra, vinculada ao mesmo tempo aos ideais do moderno 
e do nacional, conferiam sentido ao projeto de colecionamento de Castro Maya. Para 
ele, Portinari seria o artista do presente, que lhe garantia a ligação com sua 
contemporaneidade. Esta identificação foi grande a ponto de um dia declarar em carta 
ao artista: “Naarte sem você... não há nada".

Vera de Alencar 
Diretora dos Museus 

Castro Maya

Mãos de Portinari pintando 
"Menino com carneiro", 1953. Foto 

acervo Projeto Portinari.

Menino chupando cana, 1959. 
Água-forte, 35,6 X 27,7 

Ilustração para o livro Menino de 
Engenho. MCC 853.

$ cm.

Tio João, [ 1943], Nanquim e 
aguada, 17X12 cm. Estudo para 

ilustração do livro Memórias 
póstumas de Brás Cubas.
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