


«ár-

v ;■■

: , is'

■.•: ttr ■

«tf*’!

•>•.. ’ ••M-f

fe -V

.. ... ■

.. . ■

>■

%
" ' , .

,v.

-P

-■



5

MUSEU DE ARTE 
DO RIO GRANDE DO SUL 

ADO MALAGOLI

í



támmmmo
m

PINTURA
BRASILEIRA

Porto Alegre
30 de agosto a 

17 de outubro 

de 2000



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Estado da Cultura

Instituto de Artes Visuais

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

R G SM

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
Estado da Participação Popular

SECRETARIA DA CULTURA
r



ÍNDICE
MAM - Museu de Arte Moderna - RJ
Coleção Gilberto Chateaubriand

Presidente
M F do Nascimento Brito

Diretoria
João Maurício de Araújo Pinho 
loel Kom
Kátia Mindlin Leite Barbosa 
Demosthenes Madureira Pinho Filho

Fábio Luiz Borgatti CoutinhoDiretoria Geral
Maria Regina do Nascimento Brito

Curador
Agnaldo Farias

Apresentação MAMCurador da Coleção Gilberto Chateubriand
Reynaldo Roels |r

Curadoria da Exposição
Reynaldo Roels )r.

M. F. do Nascimento Brito

MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Textos
Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Gilberto Chateaubriand 
M F do Nascimento Brito 
Reynaldo Roels |r

Considerações
Gilberto Chateaubriand

Museografia
Arquiteta Ceres Storchi ATIVA
Divulgação
Assessoria de Comunicação Social SEDAC

Montagem
Núcleo de Arquitetura MARGS 
Núcleo de Exposições MARGS 
Ceres Storchi
Renova Prestadores de Serviços

O QUE A GENTE FAZ. TODO MUNDO VÈ.

Histórico do MAM

Apoio Técnico
Núcleo Administrativo/MARGS 
Núcleo de Documentação e Pesquisa/MARCS

Fotos
Fábio Ghivelder (páginas 43, 44. 51, 55, 57 60 63 64 
68, 70, 72, 74, 80. 84, 85, 86, 87)
Vicente de Mello (páginas 45, 46, 47. 48, 49, 50, 52, 53, 54 
56, 58,59.61,62,66,67.69,71,75,76,77 78 79 81 82 
83, 88, 89, 90, 91,92)

Embalagens e Transporte
Atlantis ART

CuradoriaAPLAUSO
Reynaldo Roels )r.

. 65,
O MARGS agradece ao colecionador 

Gilberto Chateaubriand e ao Museu de Arte Moderna 
do Rio de laneiro que tornaram possível a realização
desta exposição.

Agradecemos, também, às empresas 
que, com seu apoio, viabilizaram esta que é a maior 
mostra de pintura modernista brasileira realizada em 
nosso Estado. Obras

Projeto Gráfico
Alex Medeiros ©MARGS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
Praça da Alfândega, s/nu - Centro 

Porto Alegre - RS - CEP 90010/150
Editoração Eletrônica
Design S/A

Fone: 1051) 227.2311
Fotolito
Start Ç Todos os direitos são reservados aos autores dos 

textos e esta edição em seu conjunto ao MARGS - 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, não 
sendo permitida a reprodução parcial ou total da obra, 

prévia autorização por escrito por parte dos 
detentores dos respectivos direitos.

Impressão
Pallotti Emiliano Di Cavalcanti

Detalhe



APRESENTAÇÃO

Dando continuidade ao nosso propósito de apresentar ao público gaúcho, ao 

longo deste ano, um amplo panorama da pintura brasileira, trazemos agora ao MARGS 

uma amostragem extremamente significativa de obras do modernismo brasileiro, indo até 

os inícios da contemporaneidade, pertencentes à coleção Gilberto Chateaubriand, do

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

Ao longo de décadas, Gilberto Chateaubriand reuniu um grande e notável acervo 

de obras da arte brasileira mais recente, constituindo-se hoje numa das mais prestigiosas 

e estudadas coleções do país. Todos os grandes nomes da arte nacional no século XX 

estão nela representados, e a maior parte deles com obras mestras, que temos agora a 

rara oportunidade de apreciar. Entre elas A japonesa, de Anita Malfatti, o Vendedor de frutas de 

Tarsila do Amaral, os Espantalhos de Portinari, os magníficos auto-retratos de Usar Segall e 

de Pancetti (o Auto-vida), as Banhistas de Rego Monteiro, além de trabalhos de figuras 

igualmente importantes no cenário nacional como Guignard, Dacosta, Flávio de Carvalho, 

Djanira, Goeldi e muitos outros.

Tendo recentemente apreciado as obras do Museu Nacional de Belas Artes 

epcional acervo de arte dos séculos XVII a XIX, a exposição do MAM torna-se ainda 

mais interessante por dar-nos uma clara idéia da dimensão da ruptura que o evento 

modernista representou em relação à estética acadêmica, ao explodir, no Brasil, nas 

primeiras décadas do século XX.

Também podemos ter um vislumbre dos desdobramentos que essa ruptura 

possibilitou nos trabalhos de Hélio Oiticica (em sua fase inicial), Iberê Camargo e Manabu 

Mabe, frutos já da segunda "crise" artística do século XX: o abstracionismo, introduzido 

aqui pela primeira Bienal de São Paulo, em 1951.

com

seu exc

Iberê Canargo
Detalhe
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Cícero Dias
Sonho, 1930, aquarela 

e nanquim sobre papel. 
50 cm X 30 cm.

O que ontem foi vanguarda, hoje é história, e uma história que ainda não 

foi completamente assimilada nem totalmente compreendida. Hoje, as 

mudanças se sucedem cada vez mais rapidamente, e os parâmetros do que se 

pode chamar de arte flutuam numa rapidez eletrônica. Nesta exposição, porém, 

estão presentes os sinais de quase um século de profundas transformações 

estéticas, políticas, sociais, econômicas e ideológicas. Os inquietos e criativos 

esforços de adaptação de uma nação muito jovem às exigências de uma 

maturidade precoce, frente à competitiva comunidade internacional, também 

estão refletidos aqui, através do talento de artistas profundamente sintonizados 

com a sua época e, muitas vezes, à frente dela.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho

Diretor do MARGS

Iberê Canargo
Detalhe
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APRESENTAÇÃO

Há mais de 50 anos o Museu de Arte Moderna do Rio de laneiro vem 

desempenhando um papel único no cenário artístico brasileiro ao se comprometer 
com a defesa mais estrita da arte de ponta, quer aquela produzida no Brasil, quer a 

produzida no exterior; nem é preciso refazer a história da instituição para nos 

darmos conta deste fato. São suficientemente conhecidos os resultados de sua 

ação sobre o panorama cultural nacional, os efeitos multiplicadores de suas 

exposições, a repercussão do trabalho dos artistas que ali são lançados ou 

consagrados. Contudo, é forçoso reconhecer que até hoje o MAM RJ, mesmo sendo 

foco de atenção do resto do País, poucas vezes foi convocado a se deslocar para 

fora das fronteiras da Cidade.
A presença da Coleção Gilberto Chateaubriand MAM RJ no Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul cumpre, assim, um papel desbravador, já que se trata da 

primeira vez que um conjunto deste porte sai de nossa instituição e é levado para 

centro diferente do clássico eixo Rio/São Paulo ainda, infelizmente, 
monopolizador da maior parte do tráfego cultural no Brasil. Certo, frequentemente 

centenas de obras dos acervos do MAM são solicitadas a fazer parte de mostras por 
todo o País, constituindo os empréstimos uma das atividades mais intensas de 

nossa equipe e garantindo a circulação e visibilidade de um patrimônio inestimável. 
O que não se vê muito, contudo, é o próprio Museu, a instituição como um todo, se 

apresentando em outro local.
E com certeza não é por falta de contatos com outros centros, Porto Alegre 

capital de um estado que forneceu tantos grandes nomes à nossa cultura - 
o próprio MAM RJ tem no momento um convênio com a Fundação Iberê Camargo 

para a manutenção de uma pequena mostra da obra do artista em nossas 

instalações. A verdade é que, se o MAM tem irradiado muita influência, por outro lado 

ele tem-se deslocado fisicamente pouco.
Naturalmente, tal movimento, pela energia e pelos recursos que consome, 

não pode ser uma atividade de todo dia, e só excepcionalmente existem condições 

de a realizar: e esta oportunidade nos foi agora oferecida pelo MARGS, em um 

notável trabalho para apresentar ao público gaúcho um panorama bastante 

completo da história da arte no Brasil. Primeiramente, com a mostra trazida do

um

mesmo,

Anita Malfatti
Detalhe 15



lone Saldanha
Cidade, 1962
óleo sobre tela, 54 cm X 76 cm

Museu Nacional de Belas Artes e sua coleção de arte pré-moderna. Agora, com uma reunião de 

trabalhos que condensam o monumental combate em prol da modernidade do País, 

reconhecidamente um esforço de atualização que exigiu tempo e militância permanentes por parte de 

nossos intelectuais e artistas.

É exatamente esta fase heróica, de rupturas e transgressões, recuos e críticas, embates e 

reconsiderações sobre os caminhos abertos, que a Coleção Gilberto Chateaubriand é capaz de 

mostrar como nenhuma outra. Abrigada no MAM R) desde 1993, em regime de comodato, ela reúne 

artistas dos primórdios do movimento moderno no Brasil até os dias de hoje, um conjunto único no 

País, pacientemente reunido pelo colecionador desde 1953. Com quase a mesma idade do Museu, em 

boa parte por ele influenciada, mas, também, a partir de certo momento, desenvolvendo sua visão 

particular e personalíssima, ela é um dos grandes orgulhos da instituição. Insubstituível em sua 

abrangência e pelas peças únicas que a ela pertencem, a Coleção Gilberto Chateaubriand MAM RJ é 

uma fonte indispensável para quem pretenda conhecer a arte brasileira. O MAM RJ espera que o 

público do Rio Grande do Sul aprecie a exposição e, desde já, agradece ao MARGS, através de seu 

diretor, Sr. Fábio Coutinho, a oportunidade de poder apresentá-la na Capital gaúcha.

M. F. do Nascimento Brito

Presidente MAM RI

Aldo Bonadei
Detalhe
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CONSIDERAÇÕES

Foi com grande honra que recebi a notícia de que minha coleção, 

ora em comodato no MAM-RJ, foi escolhida para ilustrar a pintura 

modernista brasileira nesta série de mostras que o Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul está realizando. Como a série tem como objetivo apresentar 

ao público um panorama, e dos mais abrangentes, da pintura brasileira 

desde seus primórdios, agradeço desde já a importância atribuída a este 

conjunto, reunido desde 1953, quando recebi de Pancetti a paisagem de 

Itapoã, trabalho que inaugurou a coleção.

Desde então, procurei adquirir trabalhos que fossem 

representativos, em primeiro lugar, do esforço criativo de cada artista 

individualmente, da honestidade e do talento que imprimiam a cada peça 

produzida. Mas acrescentei, como critério adicional e não menos relevante, 

que cada obra fosse também representativa da contribuição para a cultura 

brasileira como um todo, que eles fossem mais do que a expressão particular 

de uma personalidade e que, para além disto, fossem também uma peça 

importante neste enorme quebra-cabeças a que chamamos de "arte 

brasileira", fruto tanto de esforço isolado quanto de movimento conjunto de 

toda uma sociedade.

Assim, a presença das obras de minha coleção no Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul tem mais de um significado, e todos muito especiais, para 

mim. Em primeiro lugar, é suficientemente conhecida a participação de 

artistas e intelectuais do estado no processo cultural brasileiro, 

desmentindo, e ainda bem, a suposta hegemonia do eixo Rio de laneiro/São 

Paulo. Em segundo lugar, porque a coleção abriga um número de obras de 

artistas gaúchos das mais valiosas entre todas - e que contemplam um 

espectro considerável da arte brasileira deste século (desde o modernismo 

até os dias atuais, estes últimos infelizmente não mostrados aqui em função

Djanira
Detalhe
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do corte cronológico a que a exposição obedece). E em 

terceiro lugar, não posso esquecer de que alguns dos 

meus melhores amigos artistas daqui saíram, como 

Carlos Scliar e Glauco Rodrigues, nomes que, além de

terem feito muito pelas artes plásticas neste País,

também fizeram pela coleção, ao ajudar a consolidar

meus critérios.

Parabenizo deste modo o MARGS pelo esforço 

de produzir o panorama proposto nesta série de

exposições, e mais uma vez agradeço pelo privilégio de 

ter sido minha a coleção escolhida para representar os 

anos heróicos da modernidade brasileira, quando um 

grupo de artistas jovens, destemidos e sem qualquer 

respaldo oficial, decidiu acertar os ponteiros da cultura

brasileira deste século. O que, temos que reconhecer,

souberam fazer com uma competência rara até mesmo

para os padrões internacionais.

Gilberto Chateaubriand

Cândido Portinari
Detalhe





HISTÓRICO

Criado em 1948, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi resultado de uma iniciativa 

pioneira de empresários cariocas - com a qual se envolveu ninguém menos do que o próprio Nelson 

Rockfeller - para dotar a Cidade de um centro difusor de arte e cultura ativo e moderno. Abrigado durante 

poucos anos no Banco Boavista, a instituição recém-criada foi logo transferida para as dependências do 

então Ministério da Educação e Cultura (hoje Palácio Gustavo Capanema), quando começaram 

atividades expositivas. Em 1951, foram ali mostradas obras vindas da I Bienal Internacional de São 

Paulo, evento marcante na vida cultural brasileira do período e que, em grande parte, iria determinar, 

juntamente com o MAM, o futuro de nossa arte.

Em 1957, foi aberta parte da sede 

definitiva do Museu, no Aterro do Flamengo, 

uma das paisagens mais espetaculares do 

mundo, tendo como fundo a Baía de 

Guanabara e o Pão de Açúcar. Com risco de 

Affonso Eduardo Reidy e jardins de Roberto 

Burle Marx - dois dos principais responsáveis 

pelo prestígio internacional da instituição -, o 

prédio só seria concluído em 1967, quando o 

Bloco de Exposições foi inaugurado com uma 

antológica retrospectiva de Lasar Segall. Com cerca de 40.000m\ a construção rapidamente se tornou 

um dos marcos arquitetônicos brasileiros dos anos 50 e 60, sendo até hoje objeto de estudo por 

arrojo e pela elegância das soluções encontradas por Reidy.

Desde sua criação, foram realizadas mais de mil exposições de artistas brasileiros e 

estrangeiros, sendo algumas delas de importância definitiva no panorama artístico brasileiro e latino- 

americano. Desde sua criação, o MAM desempenhou um papel crucial na formação de sucessivas 

gerações de artistas e de público para as artes plásticas no Brasil. Em meados da década de 1950, foi 

nele que tiveram lugar alguns dos principais embates de nossa arte: concretismo e neoconcretismo nele 

tiveram seu palco de ação; nos anos 60, foram as mostras Opinião 65, Opinião 66 e Nora Objetividade que 

indicaram o caminho a ser seguido durante quase vinte anos de arte brasileira; e, em 1983, pela primeira 

Cidade foram vistos os trabalhos dos artistas da Geração 80 variante local da nova pintura que 

sucedeu à arte conceituai da década anterior.
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Atualmente, o acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é composto por quatro 

coleções: o seu próprio acervo, dividido em duas áreas - artes plásticas e fotografia 

Gilberto Chateaubriand e a Coleção Família Lygia Clark, estas duas últimas em regime de comodato 

respectivamente desde 1993 e 1999. A coleção do Museu começou a ser formada a partir de 1951 e 

teve como núcleo inicial aquisições feitas junto aos artistas da I Bienal Internacional de São Paulo

a Coleção

(uma seleção dos quais foi apresentada pelo MAM após o término do evento paulista). Reunindo 

artistas brasileiros e estrangeiros, ela totaliza atualmente cerca de duas mil obras, incluindo peças 

da importância de Nr. 16de lackson Pollock (doação de Nelson Rockfeller em 1952), Quatre figuressur 

un socle, de Giacometti, e Mlie Pogany (2a versão), de Brancusi, além de trabalhos de Joseph Albers, 

Robert Motherwell, Max Bill, Hans Hartung, Pierre Soulages, Keith Harring e muitos outros.

A coleção de fotografias, com cerca de quatro mil peças, apresenta 

abrangente da técnica desde seus primórdios

I

i

um panorama

século XIX, de Natan a Marc Ferrez, até peças 

contemporâneas, como fotomontagens de Athos Bulcão e imagens de Mário Cravo Filho.

f no

Constituída principalmente a partir dos anos 80, ela reúne um conjunto único no País. Sua 

importância é acrescida pelo fato de conter itens essenciais para a pesquisa da evolução urbana da 

Cidade nos últimos 100 anos.

A Coleção Gilberto Chateaubriand é internacionalmente conhecida como uma das 

maiores e mais representativas da arte brasileira deste século. Iniciada em 1953, ela reúne cerca de 

4.500 obras desde 1912 - duas telas de Anita Malfatti, pioneira do Modernismo no País - até hoje. 

Restrita exclusivamente aos artistas brasileiros, ela é capaz de, praticamente sozinha, recontar a 

história da arte deste século no Brasil.

A Coleção Família Clark é constituída pelas obras deixadas por Lygia Clark após sua morte,

1988, apresentando um panorama completo do desenvolvimento intelectual da artista desde o 

início de sua carreira, luntamente com os trabalhos, marcos essenciais da arte brasileira, foi 

também depositado pela família, no Museu, o arquivo particular da artista, fonte essencial para a 

compreensão de sua trajetória, em especial a chamada "fase do consultório" - a mais experimental 

e heterodoxa -, certamente a faceta da artista que mais se presta a um estudo sistemático.

Desde que foi criada, há 45 anos, a Cinemateca do MAM desempenhou um papel único na 

história cultural do País. Realizando mostras de caráter retrospectivo, apresentando filmes 

nacionais e estrangeiros não exibidos no circuito comercial, e realizando cursos, debates e 

encontros para profissionais e público em geral, ela foi praticamente a responsável pela cultura

Mas o MAM não ficou famoso apenas por suas exposições. A sua Cinemateca e uma
'

das mais conhecidas e famosas de toda a América Latina. Criada em 1955, logo em seguida ela

recebeu uma doação da Cinemathèque Française e, desde então, vem desenvolvendo um

trabalho de guarda e preservação da filmografia brasileira, além de, através de suas mostras

periódicas, ter formado várias gerações de profissionais e amadores de cinema. Ainda, o Bloco

Escola e os seus cursos contaram com a presença de grandes artistas brasileiros e
em

estrangeiros, como Ivan Serpa e John Friedlander, e colocaram o Museu na vanguarda do

ensino de arte do País: poucos foram os artistas da segunda metade do País que não passaram

por suas salas de aula, quer como professores, quer como alunos. O Museu de Arte Moderna

também abriga um Centro de Pesquisa e Documentação / CPDoc, considerado um dos mais

importantes no País especializado em arte e cinema. O Setor de Educação, criado há um ano,

vem desenvolvendo um trabalho intensivo junto ao público em geral, bem como trabalhos

sistemáticos com escolas e grupos.

Hall de entrada do Museu
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cinematográfica brasileira. Desde seu início, o público percebeu sua importância e acorreu com

tanta freqüência aos seus eventos quanto aos salões de exposição do Museu, a ponto de, a

partir de um dado momento, não se poder dizer qual dos dois tinha maior peso cultural para o

País. Aliando a atividade de exibição à de responsável pela preservação dos filmes, ela, ao longo

dos anos, reuniu um enorme acervo de matrizes e cópias totalizando hoje cerca de 20.000

títulos - muitos dos quais raros ou mesmo únicos. Juntamente com a Cinemateca Brasileira, ela

é hoje a principal responsável pela preservação do patrimônio cinematográfico do País,

reunindo acervos das principais produtoras nacionais.

Aqui está depositada, por exemplo, toda a produção da Atlântida, Herbert Richers, L.

C. Barreto e R. Farias, entre outros. Em suas prateleiras, são guardados negativos como o de

D ona Flor e seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, um dos grandes sucessos internacionais do

cinema brasileiro, ou o de Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho (cujos negativos, aliás,

ficaram escondidos no Museu durante o período da ditadura no Brasil, só sendo o filme

finalizado décadas depois). Além da filmografia brasileira recente, a Cinemateca preserva

documentários históricos produzidos no País desde o início do século, incluindo alguns que

constituem fontes essenciais para a pesquisa da história do Rio de Janeiro no período.

Dada a dimensão dos seus acervos, é intensa a atividade de empréstimos para outras

instituições nacionais e estrangeiras. Ainda, nos últimos anos vem sendo cada vez mais

solicitado ao MAM que organize mostras de suas coleções dentro e fora do País, uma delas

tendo sido mesmo contemplada, em 1999, com o prêmio de melhor exposição estrangeira do

ano pela Associação Internacional de Críticos de Arte/Seção Argentina.

"tònio Bandeira



Arte Moderna ou Pintura Modernista?

A apresentação de uma exposição de pintura brasileira no século XX 

deve começar por uma justificativa que se torna quase uma desculpa: por que 

deixar de fora a escultura - um dos meios mais revolucionários do século 

praticamente por ele inventado (ao romper com a "forma-estátua" para inventar 

propriamente a 'forma-escultura") e que, ao fazê-lo, transformou por completo o 

cenário artístico contemporâneo? E isto para não mencionar outros meios, 

tecnicamente "de ponta", mas não, necessariamente, mais transgressores. A 

explicação é relativamente simples: em primeiro lugar, porque esta mostra será 

seguida de uma outra, vinda de outro museu, que irá apresentar as linguagens 

mais recentes na arte brasileira e, necessariamente, as menos comprometidas 

com a forma-quadro". Em segundo lugar (e este é o ponto mais importante) 

função das próprias limitações inerentes ao nosso Modernismo, marginal frente 

aos desenvolvimentos da arte européia durante a primeira metade do século e 

que nem sempre compreendeu corretamente

em

por vezes sequer tomou 

conhecimento - o alcance do que se passava nos grandes centros (isto, diga-se 

de passagem, também se verifica na arte norte-americana, cujo entendimento 

da arte moderna foi tão pouco denso quanto o brasileiro).

A verdade é que, no Brasil e na maior parte dos casos, deixou-se de lado 

o significado das transformações modernas na arte para se ficar com sua 

aparência, ou seja, compreenderam-se as movimentações da arte européia sob 

o prisma dos "estilos" (às vezes, coisa pior: a "evolução" dos estilos) com que os 

artistas trabalhavam, e não das discussões que estavam efetivamente em jogo. O 

Cubismo, o Expressionismo ou as tendências construtivas não constituíram, 

propriamente, estilos, no sentido tradicional (de certa maneira, eles explodiram 

o conceito, tão caro e útil à história da arte). Este é o fato que explica, por 

exemplo, a ausência de qualquer manifestação da antiarte (Flávio de Carvalho foi
fínans Krajcberg
fi°raSa°. 1968 
late* sobre madeira, 85 cm x 76 cm
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uma exceção) no Brasil até os anos 60. E é o fato que explica, igualmente, o 

absoluto predomínio da pintura na atividade verdadeiramente transformadora em 

nossa arte (a escultura modernista brasileira jamais tendo fugido à estatuária 

tradicional até a abstração dos anos 50, quando na Europa, desde 1912, a idéia de 

assemblage já havia destruído por completo o velho conceito dos meios

Assim, entende-se o porquê da 

timidez das manobras propriamente 

artísticas dos modernistas, satisfeitos 

adotar os cânones do pós-cubismo europeu 

(reconhecidamente um recuo das posições 

de ponta para o bom-comportamento que 

caracteriza os anos 30 e 40 do outro lado do 

Atlântico). Timidez esta que, é bom frisar, 

não afeta qualidades intrínsecas dos artistas 

individualmente considerados e, sim, a 

direção tomada pelo conjunto do 

movimento. Se a obra de Anita Malfatti 

sofreu um declínio após a publicação da 

crítica arrasadora de Monteiro Lobato 

1917 (o declínio é consensual; a sua causa, 

um pouco menos), se a obra "social" de 

Tarsila nos anos 30 é menos interessante que 

a da década anterior, ainda assim é inegável, 

as duas foram grandes pintoras. Mesmo com 

todos os equívocos de assimilação dos 

postulados modernos, a pintura de um 

Vicente do Rego Monteiro ou de um Antônio 

Gomide são exemplares em suas qualidades 

formais, as aquarelas de Cícero Dias, nos 

anos 30, demonstram uma inteligência visual 

e uma inteligência da proposta surrealista 

ímpares naquele momento. E 

artistas da primeira metade do século XX 

terão sido tão voluptuosamente "pintores" 

quanto Di Cavalcanti.

em

tridimensionais).

í

Naturalmente, não constitui qualquer surpresa que as primeiras 

manifestações de atualidade em nossa arte tivessem vindo de fora, de uma maneira 

ou de outra; com Lasar Segai 1, um imigrante que trouxe consigo a tradição 

expressionista, e Anita Malfatti, que saíra do país para estudar arte no exterior e nos 

chegou com o mesmo modelo formal. E foi o expressionismo - ou algumas de suas 

variações - o tom dominante no Brasil, quando muito coloridos por alguma 

influência futurista (adjetivo, aliás, aplicado preconceituosamente aos modernistas 

de primeira hora, como preconceituoso também era o "passadista" devolvido como 

troco). A própria adoção do modelo "pós-cubista" no Brasil é indicativa da timidez 

artística, em flagrante contraste com o heroísmo ideológico dos integrantes do

Maria Helena Vieira da Silva 
detalhe em

Á movimento.

Nem os estudos de Tarsila em Paris, e seu contato com Léger e a estrutura 

cubista - juntamente com a antiarte, uma das duas matrizes da modernidade mais 

consequente -, foram suficientes para infundir entre os modernistas uma idéia de 

arte menos imbuída da noção de arte moderna como "estilização do real, filtrada 

pelas determinações locais (nacionais) e individuais (subjetivas)". Esta a noção, 

aliás, que permitiu ao Modernismo tomar a direção que tomou (bem pouco 

moderna, diga-se de passagem) e assumir o papel de construtor da imagem de 

brasilidade necessária às condições do período (1922-1950). Esta, principalmente, 

a noção que facilitou sua assimilação pelos poderes constituídos a partir de 1930, 

com o advento de Getúlio e da moderna política de massas no País.

It
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Mesmo a posição oficial de Portinari não 

consegue ocultar as qualidades de mestre para que 

sua pintura aponta. Dotado de uma técnica e de um 

conhecimento de história da pintura como poucos 

podiam exibir naquele período, mas oscilando entre a 

academia e a modernidade (situação paradoxal já

Em meio a estas transformações progressivas no Brasil, e ao 

contrário do que se deu na Europa, uma coisa permaneceu 

inalterável: a hegemonia da pintura, o seu lugar paradigmático no 

quadro geral da arte. Até porque, para assumir o papel de 

construtora" da brasilidade visual, o quadro de cavalete continuava 

sendo o meio privilegiado para chegar aos objetivos propostos. Será 

apenas ao longo dos anos 50, quando no Brasil os pressupostos 

modernistas são postos em xeque pela abstração, em especial a 

geométrica, é que o predomínio da pintura pôde igualmente 

contestado.

I suficientemente denunciada em seu trabalho), nem

querendo tomar uma posição definida entre qualquer

das duas, ele se satisfez em ser publicamente ser

reconhecido como a principal "autoridade" em pintura

Se a abstração informal ou lírica , representada no Brasil por 

Manabu Mabe ou Flávio-Shiró entre outros (a comunidade nissei se 

mostrou especialmente sensível ao movimento), ou Ione Saldanha e 

Iberê Camargo , ainda poderia manter inabalada a tradição da pintura 

(foi aliás a única forma de abstração aceita pelos modernistas), já o 

mesmo não se podia dizer da abstração geométrica , mesmo que os 

metaesquemas de Hélio Oiticica permitam antever uma renovação 

pictórica, e que artistas geométricos (Franz Weissmann e Amílcar de 

Castro seriam dois dos principais) tivessem reinventado, finalmente, 

a escultura no Brasil.

Isto era verdade em especial sob a forma mais exacerbada da 

geometria, o concretismo, cujos compromissos eram 

suficientemente radicais: com a sociedade industrial e com um 

posicionamento político reformista (quando não francamente 

revolucionário), a idéia de que o novo não podia coexistir com o 

velho. O movimento rejeitava toda manifestação que não fosse 

totalmente condizente com a sociedade moderna (e os itens 

enumerados no Manifesto Ruptura, de 1952, são perfeitamente claros 

com relação ao problema). E o "desvio" neoconcreto, do Rio, que teve 

como objetivo desfazer os equívocos "mecanicistas" do concretismo

moderna no País.

Passadas as duas primeiras décadas de 

combate, as fases heróica e de consolidação, duas 

características emergem no cenário cultural brasileiro

na década de 40. A primeira é que a arte moderna deixa

de ser publicamente um problema de transgressão (e,
Vicente do Rego Monteiro
Detalheem último caso, de polícia...), passando a conviver

pacificamente com a Belas Artes e a gozar da

aceitação (ao menos da tolerância) do público. A 

segunda é que, deixados os artistas em paz com seu 

trabalho, surge uma nova onda de obras que, em vez 

de se pretenderem militantes (seja em prol da 

modernidade, seja em prol da brasilidade), tomam as 

conquistas como garantidas e adentram por um 

campo menos ambicioso e mais intimista: é o período 

em que surgem as paisagens de Guignard e a pintura 

de Djanira, e quando a gravura de Goeldi assume seu

í

»H

pleno significado para o público mais amplo. Também

é, neste momento, que começa a aparecer Carlos 

Scliar, recém-chegado da Europa, para onde fora com 

as forças brasileiras combater o fascismo na Itália.
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ortodoxo, acabou por arrebentar as próprias noções convencionais de 

pintura e de escultura, e a evolução dos dois artistas paradigmáticos do 

neoconcretismo terminou por conduzir, no caso de Oiticica, para uma obra 

que não era mais pintura e também não chegava à escultura; no caso de 

Lygia Clark, à própria dissolução da noção de obra de arte.

Foi preciso que o próprio país passasse por transformações 

profundas (as sucessivas reorientações econômicas, políticas e sociais dos 

anos 60) para que houvesse um abalo na crença, quase positivista, do 

construtivismo. No lugar da universalidade da geometria surgem as 

demandas por justiça social e o retorno à idéia de que a arte tinha um papel 

a desempenhar no processo de reconstrução do País e de resistência à 

ditadura. A Nova Figuração dos anos 60, e as manifestações que se 

sucederam até o fim da década e ao longo de toda a seguinte, assumiram 

novamente uma função militante, como nas obras de artistas como Wesley 

Duke Lee, Barrio, Roberto Magalhães e Antônio Dias.

Certamente, no caso destes últimos artistas não se pode falar em 

pintura propriamente dita: nem tudo o que é pintado é uma pintura, e nem 

os artistas do período quiseram fazer pintura, no sentido tradicional do 

termo. Eles estavam fazendo arte e, ao fazer arte, estavam também 

fazendo política,- mas fazer pintura, não. Essa era uma atividade que só iria 

ser retomada nos anos 80, mais precisamente entre 1983 e 1984, quando a 

chamada Geração 80 retomou aquilo que à época ficou conhecido como "a 

redescoberta do prazer de pintar". Tratava-se de reencontrar um sentido 

para a arte que não fosse o político (ao menos, que não fosse o

V
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explicitamente político: negar estar fazendo política é também uma forma de 

fazer política). Foi o momento do retorno à exuberância da artesania, 

atestam as telas de Jorge Guinle Filho e, no início da década seguinte, as de 

Jorge Bechara, pinturas de uma densidade que não se observava na pintura 

brasileira desde a maturidade de Iberê Camargo.

Desde o início do século (pelo menos desde o Branco sobre branco, de 

Malevitch) a morte da pintura vem sendo anunciada seguidas 

Curiosamente, poucas foram as formas de arte que souberam demonstrar 

uma energia e uma vitalidade tão à flor da pele. E a pintura brasileira, tanto a 

moderna (em que pese a sua timidez inicial) quanto a contemporânea (em 

que pesem os percalços em sua trajetória) acompanharam a mesma energia e 

a mesma vitalidade, a despeito dos vaticínios. De todas as "mortes" 

anunciadas da arte, nenhuma falhou tanto quanto a da pintura. E 

agora, quando a pintura parece novamente estar em minoria frente aos meios 

alternativos, ainda assim lhe sobra vigor,- especialmente entre os pintores 

brasileiros que, por poucos que sejam, garantem a continuidade de um meio 

já diversas vezes considerado defunto.

como

vezes.

mesmo

Reynaldo Roels Jr.

Curador

Coleção Gilberto Chateaubriand MAM RJ

Antônio Bandeira
Detalhe
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Alberto da Veiga Guignard
Ouro Preto, 1960
óleo sobre madeira, 45,5 cm x 54,5 cm
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Aldo Bonadei
Interior de ateliê, 1942 
óleo sobre tela, 61 cm X 60 cm

Alfredo Volpi
Bandeirinhas, 1960
têmpera sobre tela, 46 cm X 65 cm

r
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Alfredo Volpi
Vaso de flores, sem data
têmpera sobre cartão, 46 cm X 33 cm

Anita Malfatti
A floresta, 1912
óleo sobre tela colada em cartão, 20,5 cm x 29 cmI; I
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E Anita MalfattiAnita Malfatti
A japonesa, 1924
óleo sobre tela, 97,5 cm x 79 cm

O jardim, 1912
óleo sobre tela colada em cartão, 23,5 cm x 29,5 cm

r
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Antônio Bandeira
Paisagem atormentada, 1953 
óleo sobre tela, 54,2 cm X 65 cm

Antônio Bandeira
Luares sobre a cidade negra, 1954 
óleo sobre tela, 81,1 cm x 65,1 cm
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Antônio Gomide
Sem Título, 1932
guache sobre papel, 24 cm X 31 cm

Cândido Portinari
Espantalhos, 1940
óleo sobre tela, 81 cm X 100,2 cm

r
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Carlos Scliar
Natureza morta, 1947
guache encerado sobre papel, 38 cm X 29,8 cm

Carlos Scliar
Meu quarto, 1948
óleo sobre tela, 64,2 cm X 54,2 cm

54
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Carlos Sdiar
Auto-retrato, 1940
têmpera sobre tela, 48 cm x 33 cm

r
56



»

»

Djanira
O violoncelista, 1944
óleo sobre tela, 72,5 cm X 60,3 cm

Cícero Dias
Sonho,1930
aquarela e nanquim sobre papel, 
50 cm X 30 cm

59
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Emeric Marcier
Antiga Casa dos Contos, 1942 
óleo sobre tela, 54 cm X 65 cm

Emiliano Di Cavalcanti
Mulheres de Pescadores, 1963 
óleo sobre tela, 69,5 cm X 85 cm
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Flávio de Carvalho
Retrato de Murilo Mendes, 1951 
óleo sobre tela, 99 cm X 69 cm

Emiliano Di Cavalcanti
Peixes, sem data
óleo sobre tela, 54 cm X 73 cm
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Flávio Shiró
Sortilégio, 1985
têmpera, carvão e pastel sobre tela, 152,8 cm X 143,9 cm

Flávio de Carvalho
Velame do destino, 1954 
óleo sobre tela, 64 cm x 69 cm

.
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Glauco Rodrigues
Roma 20, 1962
óleo sobre tela, 59,8 cm x 91,6

Frans Krajcberg
Floração, 1968
látex sobre madeira, 85 cm x 76 cm x 25cm

6766
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Glauco Rodrigues
Auto-retrato, 1966
vinílica sobre tela, 115,5 cm X 73 cm

Hélio Oiticica
Lá ecá 10, 1958
guache sobre papel, 46 cm x 57 cm
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Helios Seelinger
A macacada se diverte!!..., 1955
lápis de cor, grafite e esferográfica sobre papel, 24,5 cm X 22,5 cm

Iberê Camargo
Objetos em tensão I, 1967
óleo sobre tela, 93 cm X 132 cm

70 71



Iberê Camargo
Painel com garrafas, 1957
óleo sobre tela, 93 cm X 150 cm
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Ismael Nery
Casal, sem data
aquarela sobre papel, 23,4 cm X 14,4 cm

Ione Saldanha
Cidade, 1962
óleo sobre tela, 54 cm X 76 cm«

74
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Ismael Nery
Figura de homem, sem data
aquarela e grafite sobre papel, 26,5 cm X 15 cm

Ivan Serpa
Sem tíulo, 1972
óleo sobre tela, 200 cm x 134 cm
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José Pancetti
Auto-retrato, 1940
óleo sobre tela, 53,5 cm X 44 cm

John Graz
Vaso de Flores, 1930
óleo sobre tela, 91 cm x 67,5 cm

78 79



José Pancetti
Campos do lordão, 1943 
óleo sobre tela, 53 cm X 64,5 cm

José Pancetti
Auto-vida, 1945
óleo sobre tela, 65 cm X 54 cm
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Lasar Segall
Auto-retrato, 1935

óleo sobre tela, 65 cm X 54 cm

Lula Cardoso Ayres
Sem título, sem data
óleo sobre tela, 72,1 cm X 147,8 cm
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Maria Helena Vieira da Silva
Harpa/sofá, 1942
guache sobre papel, 15 cm X 18,5 cm
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Oswaldo Goeldi
Convite à greve, 1957
carvão sobre papel, 23 cm X 31 cm

Milton Dacosta
Composição, 1954
óleo sobre tela, 53,3 cm X 80,5 cm
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Tarsila do Amaral
Vendedor de frutas, 1925
óleo sobre tela, 108,5 cm X 84,5 cm

Tomás Santa Rosa
Sem título, 1939
aquarela e nanquim sobre papel, 23,5 cm X 31 cm
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Vicente do Rego Monteiro
Vaso de flores, 1930
óleo sobre tela, 46 cm X 38 cm

Tomie Ohtake
Sem título, 1961
óleo sobre tela, 92 cm x 136,5 cm
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Vicente do Rego Monteiro
Bagneuses, 1924
óleo sobre tela, 80,5 cm X 90,5 cm

93



MUSEU DE ARTE
DO RIO GRANDE DO SUL

ADO MALAGOLI

Praça da Alfândega, s/n°
Centro - Porto Alegre - RS

CEP 090010-000
TEL (0-51 (227.2311

VISITAÇÃO:
terças a domingos,

das 10h às 19h
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