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Danúbio Gonçalves é um dos mais importantes nomes da história das artes visuais 
do Rio Grande do Sul, tendo feito parte de uma geração protagonista nos debates e 
posicionamentos frente à introdução e difusão das linguagens artísticas modernas na 
cultura visual do Estado ao longo do século 20. Ao mesmo tempo, alcançou projeção 
nacional e mesmo internacional com sua produção, tendo sido ainda mestre do ensino 
para gerações de artistas.

Destacado como gravador, pintor e desenhista, Danúbio sempre manteve postura 
e autenticidade. Ficou notabilizado por sua não adesão ao novidadeiro, pela contrariedade 
a modismos artísticos e por sua inserção e participação no debate público, defendendo 
opiniões e posicionamentos, alguns polêmicos, sobretudo em relação à arte 
contemporânea, o que fazia em nome da tradição artística. Também ficou marcado por 
seu engajamento político e social, representado na fase de suas gravuras inspiradas nos 
trabalhadores das charqueadas e nos mineiros, obras nas quais se destacou pelo exímio 
tratamento gráfico e documental. Defendia que o artista tinha de ter posicionamento 
político, e que o papel da arte não se desvincula da realidade.

Reconhecendo o seu legado artístico e histórico, esta exposição é uma homenagem 
singela, como um gesto simbólico e solene por parte do MARGS diante de sua despedida 
recente, em 21 de abril de 2019, aos 94 anos.

“Danúbio (1925 - 2019) - Uma homenagem a partir do acervo do MARGS” apresenta na 
Sala Aldo Locatelli um conjunto de cerca de 25 obras do artista pertencentes ao acervo 
artístico do museu. A seleção enfatiza algumas das diversas pontuações, fases e etapas 
que marcam a extensa trajetória da produção de Danúbio, reunindo trabalhos desde os 
anos 1950, entre gravuras, pinturas e desenhos.

"Agregado" (1976), acrílica sobre tela (59 x 88 cm)

Além da reunião de obras do acervo artístico do MARGS, esta exposição traz 
a público uma seleção de documentos que oferece ao visitante uma breve 
contextualização da vida e atuação do artista, a partir de fotografias, jornais, 
textos e outros materiais manuscritos e impressos. Danúbio é um dos artistas 
que possuem uma extensa catalogação de itens no acervo documental do museu. 
E uma das premissas desta gestão do 
MARGS é trazer a público essa valiosa 
coleção de documentos, como parte 
integrante dos projetos expositivos 
e curatoriais, de modo a ampliar 
e intensificar a experiência que as 
exposições proporcionam aos visitantes.

Um dos destaques da exposição são as afamadas gravuras da série “Xarqueada”, nas 
quais registrou a matança do gado e a lida artesanal na produção do charque. Realizada 
no âmbito da experiência dos Clubes de Gravura de Porto Alegre e Bagé dos anos 1950, 
é certamente um dos pontos mais altos e de maior reconhecimento da produção de 
Danúbio, por conta do registro expressivo e dramático que confere à rude condição dos 
trabalhadores do campo, algo bastante distante da imagem mítica do gaúcho heroico 
e a cavalo. Marcadas pelo apuro técnico e formal no registro das condições sociais do

trabalhador do campo, essas obras 
são apresentadas na exposição em 
suas versões desenvolvidas por 
Danúbio nas técnicas 
de xilogravura e serigrafia.

Assim, ao mobilizar uma breve seleção 
de obras e documentos dos nossos 
acervos do MARGS, esta exposição é 
uma homenagem que nasce como uma 
resposta imediata do museu frente ao 
dever de assinalar e valorizar o 
significado que um artista como 
Danúbio Gonçalves representa para a 
história da arte do Rio Grande do Sul.

Mesma importância se dá com 
o registro dos trabalhadores da 
mineração no Rio Grande do Sul, 
vertente de sua produção que também 
é contemplada na mostra, com a 
apresentação de uma obra e um estudo. 
Outro destaque da exposição são 
algumas de suas litogravuras, vertente 
de sua produção notabilizada pela 
excelência técnica no tratamento do 
desenho e da cor, e a qual chegou 
a denominar como “pintura litografia”.

Francisco Dalcol
Diretor-curador do MARGS 

Doutor em Teoria, Crítica e História da Arte

"Guri das cabeças" (1964), litografia (58,7 x 42,5 cm)"Carneadores"(1953), da série "Xarqueada", xilogravura (32,5 x 47,5 cm)



Danúbio Gonçalves nasce em 30 de 
janeiro de 1925, em Bagé. Aos 10 
anos, muda-se para o Rio de Janeiro, 
onde nos anos 1940 frequenta 
os ateliês de Cândido Portinari e 
Burle Marx. Também estuda com 
Axl Leskoschek, Carlos Oswald 
e Tomás Santa Rosa.

De volta a Bagé, junta-se a Glauco 
Rodrigues, Glênio Bianchetti, Clóvis 
Chagas, Denny Bonorino e Julio 
Meireles, constituindo em 1948 o que 
o crítico Clóvis Assumpção batizaria 
de "Os novos de Bagé” e “Grupo de 
Bagé". Em outubro , o grupo apresenta exposição no auditório do Correio do Povo, 
gerando repercussão pelo caráter inovador da produção de viés modernista e expressionista.

Em 1949, viaja à Europa e frequenta a Académie Julian de Paris. Trava contato com Iberê 
Camargo e Carlos Scliar, a seguir aderindo a princípios artísticos que o levariam ao novo 
realismo socialista, defendendo a popularização da arte tanto por meio da abordagem de 
temas sociais e regionais como pela chave figurativa, realista e expressionista.

De volta ao Brasil, funda em 1951 o Clube de Gravura de Bagé, com Glauco Rodrigues 
e Glênio Bianchetti. A iniciativa segue o exemplo do Clube de Gravura que Carlos Scliar 
e Vasco Prado criam em Porto Alegre meses antes, mantendo ambos os clubes estreito 
relacionamento e colaboração.

Nos anos 1950, trabalha na afamada série de xilogravuras “Xarqueada”. Em 1953, viaja a 
países socialistas com outros artistas e intelectuais brasileiros. Em 1956, desenvolve a série 
de gravuras sobre os mineiros de carvão das minas de Butiá.

Como professor de gravura, atua no Instituto de Artes da UFRGS (1969 a 1971) e no Atelier 
Livre de Porto Alegre (1963 a 1995), sendo seu diretor por 15 anos (1963 a 1978).

Participa de dezenas de exposições individuais e coletivas, algumas das quais fora do Brasil. 
No MARGS, apresenta individuais em 1963, 1968, 1976, 1982, 1992, 1995, 2000 e 2004.

É autor do painel “Memorial da Epopéia Riograndense, Missioneira e Farroupilha” (2007), 
nas imediações do Mercado Público de Porto Alegre.

Em 2012, sua vida e obra são tema do documentário “Danúbio”, de Henrique de Freitas Lima. 
Falece em 21 de abril de 2019, aos 94 anos, em Porto Alegre.
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MARGS - Galeria Aldo Locatelli
Praça da Alfândega, s/n° - Centro Histórico - Porto Alegre, RS - Brasil 
De terça a domingo, 10h às 19h. Entrada gratuita
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