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APRESENTAÇÃO

A mostra de Antonio Berni que ora apresentamos ao público gaúcho é mais 

um ponto alto na programação de exposições do MARGS em 2000. Além de ser 

prioridade para esta administração oferecer à apreciação do público gaúcho coleções 

brasileiras de alta qualidade e raramente acessíveis, interessa-nos também agir no 

sentido da divulgação de nossa própria cultura além de nossas fronteiras, realizando 

intercâmbios com importantes instituições do exterior. Assim, neste mês, o MARGS em 

parceria com o Instituto Arte Viva levam a Buenos Ares, no Museu Isaac Femandez Blanco, 

seleção de peças do acervo do Museu das Missões, de São Miguel, que também foram 

mostradas aqui com excelente repercussão.

Agora, graças ao apoio do Museo de Arte Moderno de Buenos Ares e do Instituto 

Arte Viva, que trouxe ao Brasil a Coleção Constantini e que produziu, entre outras, a mostra 

Esplendores de Espanha, podemos avaliar melhor a obra de Antonio Berni, um dos grandes 

nomes da arte argentina, e ainda não suficientemente conhecido em nosso meio. Depois 

de ser exibida no MARGS, a exposição será mostrada também no centro do país.

Abre-se desse modo um caminho para futuras parcerias, fundamentais para a 

materialização de projetos como este, e que certamente servirão como instrumento de 

maior aproximação cultural entre nossos países.

uma

Fábio Luiz Borgatti Coutinho

Diretor do MARGS
Decamerón domada 
domada |

1. novela 1) IDecamerão
mkm i -°Vela "I, ’975' 31x29cm, técnica 
mista, coleção particular (detalhe)

srasSIliA 9S£



Mr§é
' "^K'SS#I

... h-fe/rá
- ■ -:..... | |

■ ‘ :

- ..-- ,* :.tç5#l|
■ v i..m

-

*'.■

f!%?.J

‘C

iítr»-*; É com honra e orgulho que a Brasil Telecom patrocina, com exclusividade, 

a Mostra 'Antonio Berni - Obra Gráfica", que reúne 130 gravuras do mais impor

tante artista moderno argentino no Museu do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 

período de 29 de novembro de 2000 a 20 de janeiro de 2001.

A iniciativa do Instituto Arte Viva torna acessível ao público brasileiro uma 

exposição que já chega ao Brasil consagrada pelo enorme sucesso obtido durante 

sua montagem no Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

A Brasil Telecom sente a satisfação de um dever cumprido, uma vez que 

assumiu compromisso público com o desenvolvimento cultural em nosso país. Tal 

compromisso envolve, também, a capacitação de monitores que orientarão as 

visitas de escolas e do público em geral.

Assim, pretendemos que o público não apenas veja a exposição, mas pos

sa apreciá-la na sua plenitude.
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Grande foi a tentação de mergulhar na obra de Antonio Berni e difícil de 

subtrair da cena artística do último século do milênio a produção desse grande 

artista que transitou com exuberante vitalidade e que pôs em sua obra belíssimas 

imagens brutalmente explícitas e emocionalmente comprometidas.

Depois da sua comovedora retrospectiva de 1997, decidimos voltar a uma 

pesquisa que começamos na exposição "História de duas personagens: luanito La

guna e Ramona Mondei”, realizada na Fundação Arte e Tecnologia de Madri, que nos 

deu a chave para outros interrogantes sobre a obra de Antonio Berni e que explica 

a vontade de fazer essa mostra de sua obra gráfica no MAMBA.

Cremos sinceramente que, na sua grafia visual na experimentação contínua 

que aplicou nas suas gravações, se podem encontrar aqueles pequenos e grandes 

segredos que nos entrega com excepcional eficácia comunicativa através de men

sagens visuais que expressam seus pensamentos e emoções.

A imediatez e espontaneidade do desenho revela, através dos inumerá

veis desenhos e anotações de Berni, a estrutura do processo criador do artista e 

se converte no meio ótimo de comunicação plasmado no conjunto de sua obra 

gráfica. Imagens germinadas e fertilizadas no desenho e convertidas nos diver- 

modos de estampa tanto nas formas tradicionais -água forte, litografia 

xilografia- ou mecânicas de impressão -serigrafias ou livros-, como naquelas 

técnicas mistas inventadas por Berni no desenvolvimento do seu que-fazer artís-

’

ousos
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particular (detalhe)
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tico como suas xilocolagens que valeram o Prêmio na Bienal de Veneza de 1962 

e outros tantos prêmios.

A multiplicidade inerente à essência da estampa lhe possibilitou maior 

difusão e comunicação com setores mais amplos da população, de acordo com

seus ideais e preocupações pelo social.

Neste mundo globalizado, o intercâmbio de exposições possibilita vivenciar 

diferentes propostas que adquirem múltiplos significados metafóricos ao ser insta

lados em outros âmbitos. A cooperação entre instituições não faz outra coisa que 

aprofundar nossas raízes comuns e promover a aproximação entre nossos povos.

Esta mostra foi possível graças à inestimável e generosa colaboração de 

Lily, José Antonio e Inés Berni, ao permitir-nos mergulhar nos arquivos familiares. 

Quero agradecer especialmente ao Instituto Arte Viva, à sua presidente, Francês 

Reynolds Marinho, por este empreendimento, ao Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul, de Porto Alegre, Caixa Econômica de Brasília e Museu de Arte Moderna do Rio 

de Janeiro que receberão a exposição e a todos aqueles que com seu alento nos 

apoiaram para que este ambicioso projeto pudesse levar-se a cabo.

Isaura Buccellato

Diretora

lcm,
gem, coleção particular (detalhe)
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Quase vinte anos depois de sua morte, Antonio Berni continua praticamente des

conhecido nos meios artísticos brasileiros, mesmo tendo sido o mais importante artista 

gráfico argentino deste século - se é que se pode limitar à categoria de arte gráfica, e não 

simplesmente Arte, em maiuscula, sua obra requintada e perturbadora, no campo da gravu

ra cujas técnicas - litografia, xilogravura, água-forte, serigrafia, técnicas mistas - dominou 

como mestre insuperável.

Sua modernidade não se afirma apenas em sua temática de denúncia social e 

exacerbada crítica às instituições injustas e desumanas, nem no impacto de suas imagens 

de grande força metafórica - grotescas, alucinatórias, surrealistas - mas, principalmente, em 

sua insólita inventividade e originalidade que o fez, por exemplo, incorporar na técnica 

mista que denominou de "xilocollagerelieves" - resíduos industriais, objetos de uso diário 

e outros materiais inesperados, conferindo uma nova textura e um correspondente enri

quecimento de linguagem à arte tradicional da gravura.

Como artista de seu tempo, Berni foi um experimentador e um inovador, transitan

do com desenvoltura pelas diversas possibilidades de expressão que lhe proporcionaram 

as diversas técnicas de artes visuais como as "assemblages”, instalações, esculturas, tape

tes, pinturas murais, ilustrações de obras literárias - um rico e exclusivo universo pessoal,::::::::::::::::::::

que demarcou sua presença única e fecunda nas artes plásticas da Argentina.

Sua inserção na cultura gauchesca - comum ao Rio Grande do Sul e à Argentina -

"El Martin Fierro", de Joséestá expressa nas magníficas ilustrações que fez para o poema 

Hernández, e para a novela "Don Segundo Sombra", de Ricardo Güiraldes

Com esse ilustre rosarino das margens do rio Paraná, o Rio Grande do Sul tem uma 

dívida que esta exposição apenas começa a resgatar: a de torná-lo conhecido da nova 

geração de artistas gaúchos, como parte de um processo de integração que deve ter um

Ramona vive su vida (Ramona vive sua 
vida), 1963, 148x62,9cm, xilocolagem, 
coleção particular

caráter permanente.



O Instituto Arte Viva, que eu tenho a honra de presidir, tem como um de seus 

objetivos principais o estreitamento dos laços culturais entre os países do Mercosul 

vistas à divulgação e valorização, em âmbito mundial, das obras dos artistas desta região.

quero expressar nossa satisfação e orgulho em ter contribuído 

decisivamente para a realização desta exposição de Antonio Berni em Porto Alegre, reabrin

do o contato do público e dos artistas brasileiros com a obra de um dos mais importantes 

artistas modernos argentinos.
Cumpre-me também expressar nossos agradecimentos ao nosso patrocinador 

cuja colaboração institucional e financeira todo o nosso esforço

, com

Por essa razão,

Brasil Telecom, sem 

poderia ter-se frustrado:
"Vis-à-vis” do trabalho da equipe do Instituto Arte Viva, contamos com a preciosa 

colaboração da administração e técnicos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 

Malagoli e do Museo de Arte Moderno de Buenos Ares, que se juntaram a nós para a 

concretizacão deste projeto inadiável.

Nosso agradecimento especial a Brasil Telecom, por acreditar no projeto de inter

câmbio cultural entre Brasil e Agentina, ao Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Ado Malagoli, Sr. Fabio Coutinho, ao Ministro da Cultura, Sr. Francisco Weffort, ao Sr. Octavio 

Elísio Alves de Brito, à Sra. Eneida Braga Rocha de Lemos, à diretora do Museo de Arte 

Moderno de Buenos Ares, Sra. Laura Buccellato, a curadora da mostra, Sra. Cecilia Rabossi, 

jorge e Marion Helft, al Ministério de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 

y Culto de la Republica Agentina, além de outros colecionadores que gentilmente empres

taram obras.

os Srs.

Francês Reynolds Marinho 

Presidente do Instituto Arte Viva

Decamerón domada 3, novela 1) IDecamerão
dornada 3 novela 1)1. 1975, 25,4x20,2cm, técnica 
mista, coleção particular (detalhe)



ANTONIO BERNI. ESCRITOR DE IMAGENS.

"...Tu que ao final nos povoas de todas as dores e esperanças, estucador glorioso, artesao de 

tudo o que é possível, músico pulsante de todas as matérias, sacuda-nos diariamente e entra-nos pelo 

olfios essa visão que inquieta, surpreende, vivifica, nos impulsa."

Rafael Alberti1

Na obra de Antonio Berni (1905-1981), a gravura e a ilustração de livros jogam

todas as variantes dessas lin-papel de suma importância. Berni experimenta com

litografias, água-fortes, xilografias, serigrafias, estampas e "xilocollagerelieves . 

As vidas de luanito Laguna e Ramona Montiel, personagens chaves de sua

um

guagens:

vasta produção, se desenvolvem amplamente no mundo da gravura. Sao seres margi- 

narradas como episódios de telenovelas, desmascaram a realidadenais cujas histórias,

social. O crítico francês Gassiot Talabot, teórico da figuração narrativa, afirma que Berni

porém que compõem, por sua sucessão,“...procede com obras autônomas que se bastam a si

ampla descrição de caráter sociológico..."2. Este interesse pelo narrativo se manifesta

mesmas,

uma

claramente na sua tarefa de ilustrador de livros.

Desde o seu regresso ao país, em 1930, sua preocupação humanista e o com

promisso social e político se trasladam à obra. Berni opõe uma visão crítica as propos

tas otimistas do Pop Art com respeito à sociedade de consumo, mostrando a degrada

ção dos objetos pelo uso. O seu é um realismo crítico que adota as técnicas da colagemAntonio Berni
Fot0: Sameer Makarius



uma experimentação permanente.

Berni translada a maneira de trabalhar suas grandes colagens em reprodução 

múltipla, a gravura, e esta multiplicidade permite aproximar a obra de um número maior 

de pessoas. Os mais diversos objetos cotidianos -fechaduras, pranchas e objetos de 

metal, toalhas de plásticos etc - se convertem em ornamentos que povoam suas obras 

e permitem, principalmente em Ramona Montiel, dar à superfície do papel uma presença

e a assemblage para questionar a sociedade e seus valores aceitos. A arte de Antonio

Berni se situa, desse modo, em"... o pólo não afirmativo da ideologia do consumo..."3, tal como

Marchan Fiz define as manifestações que questionam e criticam a sociedade e se

enlaçam diretamente com a vida e os processos históricos.

As personagens reais que Berni constrói mostram, através de suas notas

pessoais, particulares ou regionais, a existência universal da marginalização social 

e moral. Não se trata de um universalismo mecânico senão de um planejamento quase corpórea.

A incursão de Bemi no universo da ilustração de livros, históricos e literários, é 

um dos aspectos menos estudados de sua obra. A ilustração complementa o texto e 

possui um caráter didático ao permitir uma melhor apreensão da mensagem escrita 

mediante o uso de estampas ou técnicas mecânicas. Convocado pelo escritor Oliverio

programático crítico acerca dos problemas que afetam todos os seres humanos e

todas as sociedades.

Em 1962, apresenta um conjunto de grandes xilografias de Juanito Laguna na 

XXXI Bienal de Veneza e obtém o Prêmio de Desenho e Gravura. É então que começa a 

incorporar elementos extra-artísticos nos saltos. Tanto nas colagens como nas Girondo, que dirigia a coleção para crianças da editora Sudamericana, realiza em 1939 

primero trabalho como ilustrador: La Historia dei General San Martin.

A partir dessa obra, Berni ilustra uma grande quantidade de livros de reconhe

cidos autores, tanto argentinos como estrangeiros: El Regreso deAnaconda, de Horacio 

Martin Fierro, de José Hernández; Hojas de Hierbas, de Walt Whitman; Cuatro

xilocolagens, Berni introduz o elemento kitscfi, refirindo-se a ele com a palavra de gíria seu

cache para significar "... o feio, o que não fica bem, o incômodo, a triste vulgaridade do cotidiano, a

ilusão do belo substituído por um objeto de consumo..."4.0 cache lhe serve para recriar o âmbito

em que se desenvolvem suas personagens. Quiroga;

hombres de pueblo, de Ernesto Sábato; e Robotobor, de Marco Denevi, entre outros.

Em 1975, Berni se submerge no mundo de Decamerón, de Boccaccio. Essa obra 

do século XIV está composta por cem novelas contadas durante dez dias por um grupo

Com suas xilocollagemrelevos, Berni cria uma nova técnica de gravura que

reúne o procedimento de cópia à prensa de xilografia, a colagem que incorpora o

salto "...formas feitas, coladas ou moldadas ao negativo..."3 e o relevo que permite obter

de sete mulheres e três homens que se distanciaram de Florença por causa da peste que 

assolava a cidade. Os relatos se referem à Fortuna, ao Amor e à Inteligência. Berni parte 

dessa obra clássica da literatura universal e a contextualiza ao introduzir no relato da 

novela elementos que fazem referência à sua realidade. Nesse mesmo ano, apresenta as

diversos graus de volumes. A invenção dessa nova linguagem se encontra com a

necessidade de criar meios adequados para expressar suas idéias. O artista consi

dera que os temas se repetem e que o que muda é, em todo caso, a forma em que

se dizem. A necessidade de encontrar uma forma de expressão própria o leva a

23
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mundo doméstico, Berni se vale da colagem, empregando fotografias de objetos ou 

partes deles, extraídas de meios gráficos.

Em suas gravações e ilustrações, Berni encadeia imagens, mostra persona

gens, inventadas ou adotadas, e conta suas vidas, suas aventuras e desventuras a 

um espectador ou a um leitor necessariamente comprometidos'.

têmperas e desenhos de Decamerón na Galeria Zanini, de Roma, junto às xilocolagens 

de Ramona Montiel. Lamentavelmente as ilustrações pensadas para acompanhar

essa importante obra nunca se publicaram.

Na década de 70, Berni realiza os originais para ilustrar Dom Segundo

Sombra, de Ricardo Güiraldes, novela que descreve a vida no pampa, um 

mundo povoado por peões, patrões e animais. Por volta de 1927, havia

conhecido Güiraldes em Paris numa mostra de arte argentina. Esse feito e
Lic. Cecilia Rabossi

sua posterior permanência em San Antonio de Areco, o contatam com a

paisagem da província de Buenos Aires, sua gente e seus costumes e o

levam a efetuar esta valiosa obra. Berni considera que Dom Segundo Sombra

"... é um testemunho do alto nível alcançado pelas letras argentinas, apesar de gue

certas paisagens e homens desaparecem devido ao avanço tecnológico...". A publicação 

da edição ilustrada da novela estava prevista para fins de 1977, porém nun

ca chegou a realizar-se.
1. Rafael Alberti, "Antonio Berni de antes y de ahora", Roma, 1975

2. Gassiot Talabot, Gérald, "Antonio Berni. Obras 1927/1965", Museo Provincial de Bellas 
Artes 'Rosa Galisteo de Rodríguez', Santa Fe, agosto de 1965

3. Marchan Fiz, Del arte objetual al arte dei concepto (1960-1974), Madri, Ediciones Abai 
S.A., 1986, págs. 169-170

4. Palavras de Antonio Berni em Linares, Salvador, "Del yelmo de Don Quijote a Ia galeria de 
luanito Laguna", La Actualidad en el Arte, Buenos Aires, Ano V N°25, julho/agosto de 1981, 
pa'çjs.2-4

5. Palavras de Antonio Berni em "La obra gráfica de Antonio Berni. 1962 a 1978”, Fundación 
San Teimo, Buenos Aires, maio-junfio de 1980

6. Manuscrito, c. 1977, Arquivo Berni. Encarregaram-lfie da ilustração de Rosemberg e Colusio.

7. É importante destacar que nesta nova edição da exposição se mostram várias obras não 
incluídas na primeira versão apresentada no Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 1999.

A informação detalhada que possuem os originais das diversas ilustra

ções nos indica que Berni realizava um estudo minucioso dos textos e adotava um

compromisso profundo com a obra a ilustrar. Por outro lado, é interessante obser

var o grande respeito da fonte sobre a que trabalha, quer sejam as jornadas e

novelas de Decamerón ou os capítulos de Dom Segundo Sombra, procurando sempre

um ponto de contato com sua realidade.

Um dos últimos trabalhos antes de morrer (outubro de 1981) é a ilustração

de Robotobor, de Marco Denevi. Romance que descreve as mudanças que se produ

zem no seio de uma família ao conviver com um robô. Para recriar esse pequeno

25r-
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1- El examen de Ramona (O exame de Ramona), 1966, 63x91,4cm, 
X|l°colagem, coleção particular

* 29



r

■

h

!ms
j >

f.

«
Ií

i

1

.j

2-
2- luanito cazando pajaritos (loãozinho caçando passarinhos), 1961, 174xl28cm, xilografia, coleção particular
3- luanito banandose (loãozinho banhando-se), 1961, 162x117cm, xilocollagem, coleção particular
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j1" El último payador (O último payador), 1963, 157x230cm, xilocolagem. coleção Ministério de Relações Exteriores, Comércio 
Internacional e Culto da Republica Argentina.
- Juanito Laguna (loãozinho Laguna), 1963, 117,7x66,6cm, xilocolagem, coleção particular
- luanito Laguna (loãozinho Laguna), 1963, 119x67,lxl,2cm, taco de gravação, coleção particular
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7- Ramona adolescente, 1976, 105. 4x65,5cm, xilocolagem, coleção particular
8- Strip-tease de Ramona, 1963, 147, 7x63,8cm, xilocolagem, coleção particular
9- Strip-tease de Ramona, 1963, 146,5x62cm, xilocolagem, coleção particular
10- Ramona vive su vida (Ramona vive sua vida), 1963, 148x62,9cm, xilocolagem, 
coleção particular
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11- Ramona pupila, 1963, 156,3x64,8cm, xilocolagem, coleção particular
12- Ramona costurera (Ramona costureira), 1963, I49x6l,6cm, xilocolagem, coleção particular
13- Ramona obrera o Ramona en Ia calle (Ramona obreira ou Ramona na rua), 1962, 151,9x61,7cm,
xilocolagem, coleção particular
14- Ramona y ei viejo (Ramona e o velho), 1962, 155,5x65cm, xilocolagem, coleção particular
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■5 -El amigo espiritual de Ramona (O amigo espiritual de Ramona), 1963, 
100x64,5cm, xilocolagem, coleção particular
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16- El Coronel, amigo de Ramona (O Coronel, amigo de Ramona), 1963, 99,9x64,4cm, xilocolagem, coleção particular
17- El embajador (O embaixador), c.1964, 78,5x57, xilocolagem, coleção particular
18- Marino, amigo de Ramona, 1964, 98,2x64,2cm, xilocolagem, coleção particular
19- El confesor de Ramona (O confessor de Ramona), 1964, 99,5x64,5cm,xilocolagem, coleção particular
20- Ramona en Ia calle (Ramona na rua), 1964, 9l,7x63,8cm, xilocolagem, coleção particular
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21- Ramona en la calle (Ramona na rua), 1964, 100,4x66, lx7cm, taco de gravura, coleção particular
22- El Matador (O matador), 1964, 110x52cm, xilocolagem, coleção particular
23- El torero y el picador (O toureiro e o picador), 1968, 96x65cm, taco de gravura, coleção particular
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24- El torero y el picador (O toureiro e o picador), 1968, 80x48cm, xilocolagem, coleção particular
25- Ramona en Espana (Ramona na Espanha), 1968, 83,x58cm, xilocolagem, coleção particular
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26- Ramona en Espana (Ramona na Espanha), 1968, 83x58cm, taco de gravura, coleção particular
27- El torero (O toureiro), 1968, 98,4x64,5cm, xilocolagem, coleção particular
28- La bella y el monstruo (A bela e a fera), 1966, 43x63cm, xilocolagem, coleção particular
29- Los Músicos (Os músicos), 1976, 79,4x61,7cm, xilocolagem, coleção particular
30- La lectura (A leitura), 1977, 96,3x68,1 cm, xilocolagem, coleção particular
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Ramona

sacro V amor profano (Amor sacro e amor profano), 1967, 48,4x58,4cm. xilocolagem, coleção particular 
y Campo <Ramona e o campo), 1967, 45,6x67,9cm. xilocolagem, coleção particular
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33- El beso (O beijo), 1972, 94,5x61,5cm, xilocolagem, coleção particular
34- Gardel, c.déc.'70, 92,9x62cm, xilocolagem, coleção particular
35- La familia (A família), c.déc.'70, 89,6x6l,2cm, xilocolagem, coleção particular
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37. n°n Segundo Sombra (Capítulo II: "Se cruzan una calle...")("Cruzam-se por uma rua...'')|, c. déc. 70, 45,2x30cm, aquarela, coleção particular 
3g_ j-j011 Segundo Sombra (Capítulo XV: "Don Sixto Gaitán ,..'')("Dom Sixto Gaitão...”)|, c. déc, 70, 31,7x23cm, aquarela, coleção particular 
coi °n Segundo Sombra (Capítulo XIX: "Había tantas estrellas...")("Havia tantas estrelas...'')), c. déc. 70, 40,7x29,93cm, aquarela, tinta e colagem, 

*ao Particular
^°n Segundo Sombra (Capítulo III: "Era difícil encontrar...”)("Era difícil encontrar..."))„ c. déc. 70, 46x31 cm, aquarela, coleção particular 

ecamerón (Jornada 1, novela I) (Decamerão (Jornada I, novela 1)|, 1975, 31x29cm, técnica mista, coleção particular
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41- Decamerón ((ornada 4, novela 10) IDecamerão domada 4, novela 10)1. 1975, 35,7x42,6cm, desenho, coleção particular
42- Decamerón (lornada 1, novela 4) IDecamerão (lornada I, novela 4)|, 1975, 25,5x25,4cm, desenho, coleção particular
43- Decamerón (lornada 3, novela 4) [Decamerão (lornada 3, novela 4)), 1975, 59,8x48cm, técnica mista, coleção particular
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44- La obsesión de Ia belleza (6) |A obsessão da beleza (6)|, 1976, 76x56cm, serigrafía e litografia, coleção particular
45- La obsesión de Ia belleza (2) [A obsessão da beleza (2)|, 1976, 76x56cm, serigrafía e litografia, coleção particular
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46- La obsesión de Ia belleza (8) |A obsessão da beleza (8)|, 1976, 73,2x56cm, serigrafía e litografia, coleção particular 
' ^ obsesión de Ia belleza (I) |A obsessão da beleza (l)|

S/T (Original para a ilustração de Robotobor de Marco Denevi), c. 1980/81, 44x33cm, têmpera e colagem s/papel, coleção particular 
/T (Original para a ilustração de Robotobor de Marco Denevi), c. 1980/81, 19,4x43,7cm, Aquarela e colagem s/papel, coleção particular 
/ (Original para a ilustração de Robotobor de Marco Denevi), c. 1980/81, 28,4x23,8cm, têmpera e colagem s/papel, coleção particular

1976, 5l,4x72,6cm, serigrafía e litografia, coleção particular
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S/T (Serie dei Viaje por el norte) [S/T (Série da viagem pelo norte)|, I95l
S/T (Serie dei Viaje por el norte) [S/T (Série da viagem pelo norte)|
S/T (Serie dei Viaje por el norte) [S/T (Série da viagem pelo nortelj

, 27,8x19cm, água forte, coleção particular 
1951, 28x19,3cm, água forte, coleção particular 

.1951, 28xl8,8cm, água forte, coleção particular 
S/T (Serie dei Viaje por el norte) [S/T (Série da viagem pelo norte)|, 1951, 28x18,9cm, água forte, coleção particular
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S/T (Serie dei Viaíe por ei norte| \5ÍT <série da viagem pelo norte)|, 1951, 28x19cm, água forte, coleção particular 
56- S/T (Serie dei Viaje por ei norte) [S/T (Série da viagem pelo norte)|, 1951 28x18,8cm, água forte, coleção particular
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57- S/T, c.déc. '60, 58,9x40,8cm, xilocolagem, coleção particular
58- S/T, c.déc. '60, 36,1x28,1cm, xilocolagem, coleção particular
59- S/T, c.déc. '60, 52x37,1 cm, xilocolagem, coleção particular
60- S/T, 1961, 59,3x40,7cm, xilografía, coleção particular
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61- S/T, 1962, 40x28,9cm, gravura s/linóleo, coleção particular
62- S/T, 1962, 24x16cm, taco de linóleo, coleção particular

SAT, c,déc. '60, 47,lx39,8cm, gravura s/linóleo, coleção particular 
64- S/T(Retraío de Ramona), 1963, 100,5x64,4cm, xilocolagem, coleção particular
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65-
E/ Wor y !a senora Perez (O senhor e a senhora Perez), 1963, 63,8x94,5cm, xilocolagem, coleção particular
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66- S/T (E/ conde, amigo de Ramona) |S/T (O Conde, amigo de Ramona)|, 1963, 96,7x63,7cm, xilocolagem, coleção particular
67- Don Iuan, el amigo de Ramona (Dom João, o amigo de Ramona), 1963, 93,5x64,4cm, xilocolagem, coleção particular
68- Toreando (Toureando), c.1964, 99x62,9cm, xilocolagem, coleção particular
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. 69- Caballo y picador (Cavalo e picador), c.1964, 44,8x98,8cm, xilocolagem, coleção particular
70- Caballo y picador (Cavalo e picador), c.1964, 40x90,8cm, taco de gravura, coleção particular
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71- E/ pope (O Papa), c.1965, 99,6x63,5cm, xilocolagem, coleção particular
72- El obispo (O bispo), 1965, 93,8x63cm, xilocolagem, coleção particular
73- Ramona baila el tango (Ramona dança o tango), 1965, 48,5x37cm, xilocolagem, coleção particular
74- Ramona y el boxeador (Ramona e o boxeador), 1966, 59,2x66cm, xilocolagem, coleção particular
75- S/T, 1966, 55,5x39,9cm, xilocolagem, coleção particular
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80

78 76- Mujeres en Ia playa (Mulheres na praia), 1970, 96,9x61 cm, xilocolagem, coleção particular
77- Mujeres al sol (Mulheres ao sol), 1971, 94,1x61 cm, xilocolagem, coleção particular
78- Mujeres al sol (Mulheres ao sol) , 1971, 105,5x62,3x4,4cm, taco de gravura, coleção particular
79- Imaginación (Imaginação), 1973, 85x53cm, xilocolagem, coleção particular
80- Lo que no fue (O que não foi), 1974, 94x63cm, xilocolagem, coleção particular
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81- Lo que no fue (O que não foi), 1974, 100,5x66x3cm, taco de gravura, coleção particular
82- Ensueno (Sonho), c.déc.'70, 87,lx61,lcm, xilocolagem, coleção particular
83- La Pesadilla (O pesadelo), c.déc.'70, 89,4x64,3cm, xilocolagem, coleção particular
84- S/T (Mano), c. déc.'70, 115x63,2cm, xilocolagem, coleção particular
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85- Decamerón (Jornada 3, novela 4) (Decamerão (Jornada 3, Novela 4)|, 1975, 59,8x48cm, técnica mista, coleção particular
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86- Decamerón (Jornada 4, novela 2) IDecamerão (Jornada 4, Novela 2)1, 1975, 50x69,3cm, técnica mista, coleção particular
87- Decamerón (Jornada 8, novela 7) IDecamerão (Jornada 8, Novela 7)|, 1975, 30,5x24,8cm, técnica mista, coleção particular
88- Decamerón (Jornada 4, novela 6) IDecamerão (Jornada 4, Novela 6)|, 1975, 34,3x49,9cm, técnica mista, coleção particular
89- Decamerón (Jornada 9, novela 6) IDecamerão (Jornada 9, Novela 6)1, 1975, 57,5x45,9cm, têmpera, coleção particular
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90- Ramom con medias caladas (Ramona com meias com furos), 1975, 112,8x65cm, xilocolagem, coleção particular
91- Ramona con medias rayadas (Ramona com meias listradas), 1976, 107,5x59cm, xilocolagem, coleção particular
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92- La obsesión de Ia belleza (3) |A obsessão da beleza (3)|, 1976, 56x76cm, serigrafía e litografia, coleção particular
93- La obsesión de Ia belleza (4) |A obsessão da beleza (4)1, 1976, 72,5x48cm, serigrafía e litografia, coleção particular
94- La obsesión de la belleza (5) |A obsessão da beleza (5)1, 1976, 76x56cm, serigrafía e litografia, coleção particular
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95-Ui obsesión de Ia belleza (7) [A obsessão da beleza (8)|, 1976, 72,5x5l,2cm, serigrafía e litografia, coleção particular
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96- La obsesión de Ia belleza (9) |A obsessão da beleza (9)|, 1976, 56x76,5cm, serigrafía e litografia, coleção particular
97- La obsesión de Ia belleza (10) |A obsessão da beleza (I0)|, 1976, 50x73,3cm, serigrafía e litografia, coleção particular
98- La obsesión de Ia belleza (II) |A obsessão da beleza (I 1)|, 1976, 50,4x72,8cm, serigrafía e litografia, coleção particular
99- La obsesión de Ia belleza (12) |A obsessão da beleza (12)], 1976, 50x72,8cm, serigrafía e litografia, coleção particular
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MUSEU DE ARTE
DO RIO GRANDE DO SUL

ADO MALAGOLI

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

CEP 090010-150
TEL (0-51 )227.2311

VISITAÇÃO:
terças a domingos,

das 10h às 19h

r



' WfcM** -
■y ■ m I Iflli




