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A 'presente exposição, composta de gra- 
desenhos de Oswaldo Goeldivuras e

(1895-1961), constitui uma homenagem 
de Nelson Mendes Caldeira — idealiza- 
dor e proprietário do MUSEU GOELDI 
de São Paulo — à cidade e ao povo de

A Direção do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul agradece, sensibilizado, o gesto do Sr. 
Nelson Mendes Caldeira, fundador e proprietá
rio do Museu Oswaldo Goeldi, em ceder, para 
expor, as obras aqui apresentadas.

Pôrto Alegre.

AGOSTO DE 1963



o MUSEU GOELDI surgiu com o fito de pre- 
Fidedignas da arte do Mestre 

— OswaldoexpressõesL-srvar 
pioneiro da gravura 
Goeldi.

brasileira

Seus fundadores têm consciência do valor ex . 
traordinário de sua obra. De sua projeção cres- i 
rente na vida artística do país, através dos tem
pos. De sua integridade profissional de sua m - 
cessibilidade à transigências.

Goeldi é um artista universal que retratou de 
modo admirável as figuras da P^agem urbana

com profundo^r^stérío^quasi misticismo. Outras

fazia retracar os tubarões como vítimas da mal
dade humana.

O MUSEU GOELDI está orgulhoso de prestar
povo do Rio trian-esta merecida homenagem ao 

de do Sul.

Nelson Mendes Caldeira.
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OSWALDO GOELDÍ
Deve-se a Goeldi o florescimento da gravu

ra moderna no Brasil. Nos dez primeiros anos 
de renovação das artes visuais em nosso país,

Só depoisesteve de fato ausente.a gravura
do aparecimento de Goeldi, a sua arte adqui
riu aqui a cidadania estética de que hoje indis
cutivelmente gosa, inclusive com o reconheci
mento da crítica estrangeira, expresso a propó
sito da participação dos nossos artistas em di
versas exposições internacionais.

Goeldi foi realmente o pai dêste surto da 
brasileira que alcançou alto nível, gra- 

trabalho e ao dos discípulos numero- 
êle foi fazendo, ao longo dos últimos

I

gravura 
ças ao seu 
sos que 
trinta anos.

Sob êsse aspecto, Goeldi ocupa um lugar de 
primeiro plano, no panorama artístico brasilei
ro dêste século.

Mas, não é apenas por êsse motivo que êle 
impôs o seu nome à admiração da crítica de 
arte e à estima de grande público. Foi sobre
tudo como estilista que Oswaldo Goeldi entrou



dava às vezes o aspecto insólito de uma ave de 
rapina, o mestre brasileiro era implacável com 
os charlatães e os artistas destituídos de cará
ter.

para história das nossas artes visuais. Tornou- 
se sem contestação o mais puro dos nossos ex- 
nressionistas, para o que muito concorreu a 
sua longa estadia na Suiça, onde estudou em 
Berna, Zurich e Genebra. Teve então oportu- 

-er exposições dos mestres expres- 
sionistas e dos pioneiros do movimento: Van 
Gogh e Munch.

Como reconheçem os principais críticos de 
arte, são sobretudo os expressionistas e os sur
realistas os grandes artistas românticos da nos
sa época. Permaneceram fiéis à poesia, enquan
to os outros ficaram no domínio quase exclusi
vo da rura especulação plástica, de que os cubis- 
tas foram sem dúvida os principais iniciadores.

De comum com os românticos, Goeldi tinha 
o amor pelo mistério da noite, pelas ruas hu
mildes, pelas casas velhas, pelos namorados 
íristes, pela tragédia da morte.

O austríaco Kubin, como o próprio Goeldi o 
confessou, ajudou-o a encontrar o seu “cami
nho”. Ao expressionismo e à imposição ineluc- 
tável da sua “necessidade interior”, deveu o 
artista brasileiro o cultivo de suas aptidões es
téticas e a formação do seu estilo, êste um dos 
mais íntegros e coerentes de que o nosso país 
se pode orgulhar, em todas as épocas.

Uma conversa com Goeldi era, por isso mes
mo, muito util ao artista ou ao crítico. Com o 
seu olhar vivo e inquieto de pássaro, que lhe

Fazia sôbre uns e outros um comentário rá
pido, soltava um riso crispado, sêco, entrecor- 
tado, denotando no olhar brilhante uma malí
cia algo demoníaca.

Uma lição de profunda honestidade era sem
pre recolhida da arte e dos ensinamentos de 
Oswaldo Goeldi. Por isso êle podia afirmar, 
sem falsa vaidade e antes, com perfeita sabe
doria: “Nunca sacrifiquei a qualquer modismo 
o meu próprio eu — caminhada dura, mas a 
única que vale todos os sacrifícios.”

Na verdade, foi áspera e penosa a caminhada 
de Goeldi, que sofreu privações e levou uma 
vida duríssima durante muitos anos, para man
ter-se íntegro e fiel à sua arte. Sòmente no úl
timo decênio, pôde o artista viver liberto de 
dificuldades e penúrias, ao mesmo tempo que 
lhe chegava do país e do exterior, como ainda 

Bienal do México de 1960, o apre-aconteceu na 
ço de todos pela alta qualidade da sua obra.

Antônio Bento
Presidente da Associação Brasileira 

de Críticos de Arte



GRAVURAS
1 —'A curva
2 — Ocaso
3 — O ladrão
4 — Casa vermelha
5 — Garças
6 — Carro de trigo
7 — Coração ensanguentado
8 — Soldado negro
9 — Urubus

10 — Carlitos saltando
11 — Carlitos e a dançarina
12 — Paisagem tropical
13 — O assassinato
14 — Do fundo do mar
15 — Crepiisculo
16 — Paisagem
17 — Luz trêmula
18 — Baianas
19 — Noite tropical
20 — Noturno
21 — Chuva (Coleção F. Stockinger)
22 — Lagoa (Coleção F. Stockinger)
23 — Luar (Coleção F. Stockinger)
24 — Caminho abandonado (Acervo Museu de

Arte do R.G.S.)

DESENHOS

25 — Casas velhas
26 — Tubarão voador 
2 7 — O jardineiro
2 8 — Pescadores 'e siri
29 — Pescadores frente ao mar
30 — Sinaleiro
31 — Aleijada
32 — O abraço da morte
33 — Aristocratas
34 — Subúrbios
35 — Autoretrato
3 6 — O crime
3 7 — Fugindo da chuva 
3 8 — Tirando a rede 
39 — Homem e tubarão



DIVISÃO DE CULTURA
Diretoria de Artes

Teatro São Pedro
Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Escolhinha de Arte Infanto-Juvenil
Discotéca Pública
Radiofusão
Cinema
Secção de Cultura Popular 
Biblioteca Pública 
Bibliotecas Públicas infantis 
Instituto Estadual do Livro
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VDiretoria de Ciências
Rio-Grandense de Ciências NaturaisMuseu

Museu “Júlio de Castilhos’’
Museu Histórico “Farroupilha”
Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 
Instituto de Tradições e Folclore 
Instinto de Estudos Sociais e Filosóficos


