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APRESENTAÇÃO
Na escolha de artistas para exposições
individuais no Museu de Arte do Rio Grande
do Sul, tem a Divisão de Cultura a preocupa
ção de selecionar nomes que representem de
modo indiscutível as modernas tendências em
artes plásticas. Embora não pretenda nosso
Museu um cuidado exclusivo com a arte dos

<■:,

'!

dias atuais, a seleção impõe-se, se quisermos
manter um nível artístico à altura dos cen
tros mais adiantados do país. Para dar cum
primento a tal programa é que apresentamos
hoje uma exposição de desenhos e pinturas de
Cândido Portinari.
Expoente das artes plásticas no Brasil,
Cândido Portinari é um dos maiores pintores da atualidade. Artista de cerne profunda
mente humano, cuja busca se caracteriza por
um vigoroso realismo expressionista com que
plasma a tragédia anônima do povo ante a vi
são fantástica de uma total destruição, sua obra
alcançou indiscutivelmente lugar destacado na
produção mundial. Preocupado, ademais, na
conservação dos elementos plásticos própriamente ditos, que se denunciam na exuberância
da expressão formal e no conjunto de cores des
tacando as cenas de dor ou a vida simples dos
campos, Portinari tornou-se o grande artista,
consagrado pela moderna crítica como uma
das principais figuras universais da atualidade.
Êste o artista que trazemos ao conheci
mento de nosso público na presente exposi
ção, que se compõe de uma série maravilho
sa de desenhos, alguns coloridos, e várias pinturas, na sua maioria estudos para os painéis
monumentais da ONU, e entre as quais des
tacamos, pela sua força impressionante, a fi
gura do Homem morto, primeiro estudo em
tamanho original que seria transposto depois
para o conjunto de A GUERRA.
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Homem morto
Camponeses
Mulher chorando
Morro
Borracha
Mulheres carregando lenha
Derrubada
Peneirando café
Cana
Batendo arroz
Batendo feijão
Mulher chorando
Menina chorando
Amigas
Menino com carneirinhos
Duas cabeças
Mulher chorando
Retirantes
Homem tocando trombone
Tamanduá Bandeira
Menino morto
Retirantes
Cangaceiro
Amigas
“Plantando Bananeira”
Estudo para painel decorativo
Papavento
Menino no balanço
Homem tocando clarinete
Tintureiro
Homem na escada
Menino morto
Enterro
Menino do papagaio

