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Crônicas do Cotidiano:
as pinturas de Sérgio Stein

As pinturas de Sérgio Stein podem fazer com que o
espectador sinta ao mesmo tempo uma sensação de
acolhimento e uma inquietante estranheza. A densidade
de massa pictórica clama por uma experiência sensitiva, já
que as obras suscitam o desejo de serem tocadas. As
pinturas apresentam uma característica particular, devido
ao excesso de informações, que tem como propósito não
deixar os olhos descansarem. Eles vão de um nicho de cor
ao outro até encontrar a cena principal de cada tela, em
que as figuras não respeitam regras elementares de
composição e perspectiva ou estão envolvidas por uma
linha de contorno, estabelecendo relações com uma arte
ingênua e não acadêmica.



Sérgio Stein, Darwin, 1994

Crônicas do Cotidiano:
as pinturas de Sérgio Stein

O personagem central conta pequenas historias em cadaAs pinturas de Sérgio Stein podem fazer com que o O artista empreende em suas pinturas um ato de equilíbrio
* tela, que vão do drama à ironia e revelam o pensamento de artístico, pois a forma ambígua que desafia qualquerespectador sinta ao mesmo tempo uma sensação de
i Stein. As pinturas-crônicas remetem à sua história 

particular, pois, geralmente por meio de pequenas séries de 
três ou quatro trabalhos, descortinam experiências, boas ou 

i más, vivenciadas pelo artista.

conclusão mais apressada da temática permanece aberta,acolhimento e uma inquietante estranheza. A densidade 
de massa pictórica clama por uma experiência sensitiva, já 
que as obras suscitam o desejo de serem tocadas. As 
pinturas apresentam uma característica particular, devido 
ao excesso de informações, que tem como propósito não 
deixar os olhos descansarem. Eles vão de um nicho de cor

dinâmica e flexível em sua interpretação.

) As obras são repetidamente capazes de evocar sentimentos 
no público, proporcionando um nível de compreensão que 

Possuído por uma obra que explora o lado mais distante do muitas vezes as palavras não conseguem expressar, 
que é possível na pintura, ou seja, inesgotável, sistemática, 
irônica, consistente e aparentemente casual, ele pousa no 
alvo. As obras de Stein são surpreendentes, não só em

i
relação à investigação, mas também ao aperfeiçoamento t 
sistemático de idéias que vão surgindo. j

I

ao outro até encontrar a cena principal de cada tela, em 
que as figuras não respeitam regras elementares de 
composição e perspectiva ou estão envolvidas por uma 
linha de contorno, estabelecendo relações com uma arte 
ingênua e não acadêmica.
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Sérgio Stein, Descoberta do Iberê em Mim, 2007
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Sérgio Stein. Com todo o respeito homenagem a liberdade, 1995

Abertura 28 de junho às 19h
Galeria Iberê Camargo
Visitação de 29 de junho a 12 de agosto de 2018 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
Praça da Alfândega, s/n - Centro Histórico 
Porto Alegre, RS - Brasil

ASSOCIE-SE
Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Site: www.margs.rs.gov.br/aamargs///associe-se-na-aamargs
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