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APRESENTAÇÃO

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Estado da 

Cultura e do seu Museu de Arte, tem a honra de receber uma das maiores coleções privadas de 

arte brasileira sediada em Porto Alegre. Trata-se de uma oportunidade ímpar para o grande 

público conhecer parte de um patrimônio particular, de mais de 400 obras, construído com 

dedicação pelo casal Liba e Rubem Knijnik nos últimos 50 anos. Com essa iniciativa, cumpre- 

se, mais uma vez, o esforço da SEDAC em socializar e divulgar grandes coleções de arte 

capazes de suscitar a reflexão e resgatar nossa História. Assim foi com as mostras do argentino 

Antonio Berni, do gaúcho Danúbio Gonçalves, com os acervos da Biblioteca Nacional, Museu 

Nacional de Belas Artes, Coleção Chateaubriand e com o Barroco Missioneiro, exposições que 

trouxeram um público expressivo ao MARGS em 2000.

O patrimônio, que a senhora Liba Knijnik guarda com cuidado e, nessa oportunidade, 

oferece para a fruição pública, foi recortado pelo viés da contemporaneidade. Esse, na 

verdade, sempre foi o perfil da coleção como um todo. A professora Ana Carvalho, especialista 

nessa área, organizou a mostra de tal forma que é possível apreciar um painel das últimas 

quatro décadas de arte no Brasil, seus impasses, rupturas e experimentalismos. Entre as mais 

de 80 obras em exibição, chamamos a atenção para o objeto Bicho (1960) de Lygia Clarck e as 

pinturas Mamãe quebrei o vidro (ahh) (1967) e Tfie Tripper (1971) de Antonio Dias, todas integrantes 

do segmento contemporâneo da mostra Brasil + 500 anos vista em São Paulo no ano passado.

Ao concretizar mais essa exposição, o Governo do Estado e a Secretaria de Estado da 

Cultura agradece a disposição e a gentileza da senhora Liba Knijnik. Temos certeza que esse 

importante patrimônio irá atrair o interesse da população, colocando mais uma vez o MARGS 

como uma das referências de excelência no circuito de arte nacional.
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Fábio Luiz Borgatti Coutinho

Diretor do MARGS

Volpi - detalhe
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DEPOIMENTO

Edifício Fleming, rua General Vitorino, final dos anos 60. Minha "missão" era a de averiguar se um 
vendedor da minha empresa estava ou não com câncer. O médico era um tal Dr. Rubem Knijnik, eu tinha receio 
de tratar com um medalhão e resolvi visitar primeiro o Avatar Morais que tinha o ateliê um andar abaixo pra saber 
se o conhecia. Conhecia e não somente conhecia, mas o tal do Dr. Rubem era colecionador. Ele desceu às 16hs, 
transformou o câncer presumido numa hiperplasia benigna e quando desandei falando de futebol e política, 
perdeu a paciência e me interrompeu impacientemente dizendo "mas você não coleciona também?". Essa noite e 
todas minhas visitas posteriores a Porto Alegre acabei convidado a jantar na casa dos Knijnik. Primeira pergunta: 
”o que acha da coleção? Não quero elogios, quero resposta de colecionador para colecionador". Resposta tímida: bem, acho 
meio regionalista, ela poderia funcionara nível Brasil.

Quando faleceu, menos de 10 anos depois, a coleção tinha incorporado Lygia Clark, Antonio Dias - 
visceral e "estrelado"- Cildo Meireles, Waltercio, Tunga, Gastão Manoel Henrique, Resende, Sued-70s, sua 
"fome” crescendo e seu "faro” aguçando de compra em compra. Não raro, nos associávamos em compras 
simultâneas e em longas conversas telefônicas decidíamos os passos seguintes. Uma vez, num fevereiro da vida, 

perguntou "mas não tem nada no Rio?", resposta irritada: "Rubem, é carnaval agora, fazer o que?...". o fato é que 
Rubem transformou o que chamei de "coleção regionalista" numa coleção de grandes nomes, quando os 
grandes nomes não eram ainda os grandes nomes.

Acabávamos de nos separar, a Myriam e eu, e quando o Rubem soube me disse: "estou com minha filha na 
mesa de operações, mas logo, logo vou ao Rio e conserto isso". Deixa pra lá, Rubem. Eu é que vou a Porto Alegre: "então me 
procure terça às 7h, depois da consulta". Fui. Fui abraçar a Liba, ele não estava mais.

Fora o fato de que cozinhava maravilhosamente, devo dizer que em toda essa relação eu via Liba como 
digamos coadjuvante. Durante três anos, pouco falamos.

Acordei em 1981, o dia em que Liba me telefonou e me disse "sabe de uma coisa, Thomas? Eu queria 
prosseguira tarefa do Rubem. Na medida dos meus meios eu queria continuar a coleção. Que achas?”.

Comecei a enxergar o tamanho do meu erro. Liba não somente possuía luz própria, mas a usava para 
focar o companheiro. Uma coisa que nós homens não saberemos fazer nunca. Assim, ela resolveu continuar "em 
homenagem ao Rubem". Pouco depois, resolvi finalmente virar galerista. Ela acrescentou a "Geração 80" 
(Leonilson, Leda, Senise, Berredo, Nassar), hoje compra Garbelotti. Organizou a documentação completa das 
suas obras, ficha por ficha, peça por peça e leva filhos e netos para bienais e mostras no exterior. É da sua 
que todos e cada um dos membros da família exerçam alguma função em favor dos menos favorecidos da 
sociedade (não apenas o símbolo do voto na esquerda).

Foi um custo para sua família na qual, mesmo sem convite, me incluo convencê-la a chamar a coleção 
pelo seu nome correto, "Rubem e Liba Knijnik". Ela não aceitava enxergara importância da sua dedicação dos 
últimos 20 anos ao que é hoje, sem qualquer dúvida, o maior ponto de referência de arte brasileira 
contemporânea fora o eixo Rio-São Paulo.

Quero dizer que me honra escrever estas linhas para duas das pessoas que mais marcaram minha vida.

me

r ' ‘ "--i; :

marca

Thomas Cohn

Emanuel Nassar -Detalhe
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COLEÇÃO LIBA E RUBEM KNIJNIK
Arte Brasileira Contenporânea:

confrontos e diálogos
I

Constituindo-se em uma forma específica de relacionamento do homem com o mundo 

material, o colecionismo - assim como poderiamos afirmar acerca da arte - alia faculdades 

aparentemente opostas: sensibilidade e intuição, racionalidade e lógica. Por sua vez, para que um 

determinado conjunto de objetos seja designado como uma coleção - independente da raridade ou 

complexidade dos elementos que a constituem - será necessário estabelecer critérios para escolha 

e ordenação entre os vários componentes, assim como categorias para inclusões e exclusões.

Sob este enfoque, desenvolver um projeto de curadoria a partir de uma coleção apresenta 

certas especificidades. Mais do que expor um recorte selecionado do conjunto de peças, trata-se 

de evidenciar, digamos assim, a personalidade da coleção. E, no caso da coleção iniciada em 

meados dos anos 60 por Rubem Knijnik (RS, 1921-1978), o eixo central articula-se em torno da 

idéia de arte contemporânea, para sermos mais precisos, arte contemporânea brasileira. Esta definição 

se presta não apenas para qualificar grande parte das obras que compõe a coleção, mas - e 

considero este aspecto como o mais relevante - define uma postura assumida conscientemente 

pelo colecionador durante aqueles anos iniciais.

Liba Knijnik1 relata o início da coleção, quando o casal, em viagem pelo Rio de Janeiro 

durante os anos 60, decide adquirir uma obra de arte. De um encontro casual com o amigo Érico 

Veríssimo veio a sugestão: uma pintura de Glênio Bianchetti (RS, 1928) intitulada "O Gato", cuja 

proprietária desejava desfazer-se. Liba ressalta o apreço que Rubem Knijnik tinha pela arte - tanto 

pelas artes plásticas quanto pela música - e sua disponibilidade em aprender, em dedicar-se a 

desafios. Responsável por uma clínica médica conceituada, seu consultório no centro de 

Porto Alegre, rua General Vitorino, no 8o andar do edifício Fleming, se constituiu em uma referência 

para os amigos artistas e em um espaço para apreciação de algumas obras de sua coleção. Neste 

mesmo prédio localizava-se o atelier de Avatar Morais (RS, 1933), artista responsável por uma das 

primeiras exposições dedicadas a questão do objeto em Porto Alegre, em 1965. O contato entre 

Avatar e Rubem propiciou a aproximação entre o médico e Thomas Cohn, na época dedicado 

também ao colecionismo. Liba ressalta a importância deste contato para o desenvolvimento da 

coleção Knijnik. Lembra ainda a opção - tomada em conjunto pelo casal, no início dos anos 70 - de 

centrar a coleção em torno da arte contemporânea, especialmente brasileira. 'Aprender a olhar",

.

' 'As informações contidas 
neste ensaio foram obtidas 

através de entrevista com 
Liba Knijnik e pesquisa junto 

aos seus documentos 
referentes a coleção. 

1 Os nomes grifados referem- 
se aos artistas incluídos na 

exposição e no catálogo.

novos

r Morais
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tornou-se, então, o objetivo do casal, perseguido em inúmeras viagens pelos museus do mundo e 

pelo contato próximo com os artistas, cujas obras enriqueciam a coleção.

A década de 60\ época em que Rubem dá início a sua coleção, se constitui em um período 

bastante complexo para a sociedade brasileira em geral e para o âmbito da cultura e das artes em 

particular. Centrando a atenção no campo cultural, percebe-se uma ampla gama de processos que, 

distinguindo o período com grande riqueza de nuances, tendem a tornar qualquer análise 

setorizada algo reducionista. Correlato ao aceleramento do desenvolvimento econômico e do 

processo de metropolização de várias cidades médias brasileiras - aí incluída Porto Alegre - teremos 

o surgimento de pólos artísticos regionais, fora de centros como Rio e São Paulo, assim como a 

consolidação de um sistema das artes profissionalizado, contemporâneo à formação e expansão 

de uma indústria cultural. Assim, acompanhando o processo de concentração de renda, acentuado 

no período do "milagre brasileiro", ocorre um crescimento potencial dos segmentos aptos ao 

consumo de bens culturais.

configuram pouco a pouco esta abertura para uma ampliação dos limites para o que possa ser 

definido como arte em termos contemporâneos. Assim, ao longo da década de 70, outros fatores 

convergem para a estruturação de um campo artístico em torno da idéia de contemporaneidade. 

Alguns mais circunstanciais, porém significativos, como a presença de Julio Plaza (Espanha, 1938) 

em Porto Alegre, durante os anos de 1969 e 1971, para cursos e exposições. Outros mais pontuais, 

como as organizações de grupos de artistas - Nervo Óptico, entre 1976 e 1978, Espaço N.O., entre 

1979e 1982, KVHRentre 1978e 1980-, institucionais, como as edições do Salão de Artes Visuais da 

UFRGS, aberta à categorias como "proposição" e "fotografia", iniciativas em torno da arte postal,

teatro e música experimental.

Com a morte súbita de Rubem Knijnik em 1978, 

passam-se mais ou menos 3 anos até que Liba decida 

prosseguir investindo na coleção. Dedica-se a estudar a arte 

desfazer-se de algumas obras 

significativas - parte da coleção composta por gravuras 

estrangeiras, incluindo Miró, Chagall, Max Ernst, Braque -, 

mas que não se enquadram no recorte proposto para novas 

aquisições. Em centros culturais nos quais o mercado de 

artes é mais restrito - como é o caso brasileiro em geral e 

riograndense em particular -, ressalta-se ainda mais a opção 

de Rubem e Liba Knijnik pelo investimento em arte 

contemporânea, tendo em conta a importância da atividade 

de um colecionador para a organização geral de um campo 

artístico, na medida em que contribui para sua 

profissionalização através da aquisição sistemática de obras de arte.

A coleção Liba e Rubem Knijnik veio parcialmente a público, em outras três 

oportunidades. A primeira ocorreu em 1966, por iniciativa do MARGS, sob a direção do professor 

Carlos Scarinci, apresentando 63 obras, entre pinturas, esculturas, gravuras e cerâmicas. Em 1981, 

a convite de Vera Chaves Barcellos, parte significativa da coleção - já com um enfoque na questão 

contemporânea - foi exposta no Espaço N.O, em sua sede na Galeria Chaves. Por fim, em 1986, o 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul, então dirigido por Evelyn Berg, expõe mais uma vez parte da 

coleção Knijnik, agora sob o título 'Arte Brasileira Anos 60/70/80”.

O partido assumido para a atual exposição e para elaboração deste catálogo pretende 

manter-se atento ao eixo norteador percebido no conjunto das obras adquiridas por Rubem e Liba 

Knijnik ao longo dos últimos 40 anos. Parto de um entendimento básico de arte contemporânea

1 Os limites do presente ensaio 
nâo permitem uma análise mais 
detalhada do período e dos 
eventos citados. Para um estudo 
aprofundado sobre o assunto 
Ver: Carvalho, Ana Maria Albani 
de. Nervo Óptico e Espaço N.O 
: a diversidade no campo 
artístico em Porto Alegre 
durante os anos 70 (Dissertação 
de Mestrado) Porto Alegre, 
UFRGS, 1994 (inédito) e, da 
mesma autora, Nervo Óptico e 
Espaço N.O : Artes Visuais em 
Porto Alegre durante os anos 
70. In.- Artes Plásticas no Rio 
Grande do Sul Pesquisas 
Recentes (org. Maria Amélia 
Bulhões), Porto Alegre,
EdUFGRS, 1995. Col.

(?)

; brasileira e opta por

E, ao mesmo tempo que se estrutura um mercado de artes em termos profissionais, ganha 

corpo uma produção intrinsecamente crítica a este mesmo sistema, investindo no abandono dos 

espaços tradicionalmente reservados para exibição de obras de arte - galerias e museus -, assim 

como na recusa dos suportes e procedimentos até então convencionais, especialmente a pintura e 

a escultura, em favor de uma investigação de cunho experimental em relação aos materiais, aos 

novos meios de reprodução da imagem, enfatizando o processo criativo em detrimento do produto 

- leia-se obra - resultante. Eventos como "Opinião 65”, "Nova Objetividade" em 1967, 'Arte no 

Aterro em 68, o Salão da Bússola" em 69, no Rio de laneiro e "Do Corpo à Terra”, ocorrido no ano 

de 1970 em Belo Horizonte, se constituem em exemplares desta linha crítica. Em Porto Alegre, 

durante a década de 60, perceberemos uma abertura cautelosa em relação a esse entendimento 

ampliado de arte. Grupos de artistas, com diferentes posições em relação as instâncias de poder 

artístico e entendimentos distintos acerca do que poderia ser aceito como arte permaneciam

Lygia Pape

em

constante conflito, movimentando o meio artístico local com debates acirrados. Será a partir do 

final dos anos 60 e, mais notadamente a partir dos anos 70, que perceberemos uma abertura maior 

do meio artístico local para um tipo de produção que poderiamos alinhar às questões da 

desmaterialização, da incorporação do espectador como agente produtivo no processo criativo, à 

crítica dos suportes e espaços convencionais.

Eventos como a exposição de objetos realizada por Avatar Morais em 1965, no MARGS; 

em 1968, Vera Chaves Barcellos com seu objeto "Tríptico para Combinações", uma obra em que 

procura incentivar a participação do espectador, exposto na Galeria do IAB; o prêmio obtido por 

Romanita Disconzi no III Salão de Arte Universitária com o objeto-cinético "Variações: Espaço-Tempo",

14 15
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* J* Antonio Henrique do Amaral
i

Wl
técnica em questão e, especialmente dos grandes formatos, em um quase abandono do caráter 

intimista que havia caracterizado grande parte da gravura de períodos anteriores.

Nesse núcleo, também é possível aproximar a pintura de Iberê Camargo (RS, 1914 - 

1994) - em uma tela de 1965 intitulada "Movimento", na qual percebe-se a força expressiva do 

gesto, a exploração da materialidade pictórica, a densidade dos tons baixos - de uma obra da fase 

inicial de Regina Silveira (RS, 1939), quando esta dedicava-se a pintura e estudava com o mestre.

Durante a década de 60, vários artistas de origem nipônica ocuparam o cenário artístico 

nacional com uma pintura caracterizada pelo domínio técnico e por um abstracionismo de cunho 

informal. A coleção Knijnik possui alguns exemplares do gênero, entre eles, Yutaka Toyota (lapão, 

1931). A sensibilidade para o emprego da cor e o refinamento técnico que caracterizaram a 

vertente do abstracionismo informal no Brasil dos anos 60 possui ainda outros inúmeros 

expoentes, entre eles, Arcangelo lanelli (1922), representado nesta mostra ao lado do gaúcho

como algo não circunscrito a um recorte 

cronológico, ou seja, arte, para ser contemporânea, 

não se superpõe necessariamente à noção de arte 

feita na atualidade. Contemporâneo, segundo a 

proposta aqui apresentada, define-se como um 

determinado conjunto de problemas, colocados 

pela produção artística - especialmente aquela 

produzida a partir da década de 60 - para o campo 

da Arte.

n»w.
• • • •
[•••*. 
• • • 
• • • «
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4 lllli Desta forma, a exposição está organizada 

em termos de confrontos e diálogos possíveis, 

enfatizando aspectos de linguagem mais do que a 

precisão de um ordenamento cronológico. A partir de um espaço central - onde se localizam as 

obras de Lygia Clark (MG, 1920-1988), Franz Weissmann (Áustria, 1914) e Amilcar de Castro 

(MG, 1920), Antônio Dias (PB, 1944) e Cildo Meireles (RJ, 1948), a pintura de Eduardo Sued (RJ, 

1925) e Volpi (Itália, 1896-Br, 1988) -, expandem-se quatro eixos. Dois deles privilegiam, por um 

lado a tridimensionalidade crítica, desenvolvida pelos artistas durante os anos 60 e 70, em termos 

de objeto, escultura, livros-de-artistas e, por outro, os novos investimentos na questão da imagem, 

assim como pesquisas no terreno dos materiais. Nesse núcleo localizam-se as obras de Avatar 

Morais, Julio Plaza, José Resende (SR 1945), Farnese (MG, 1926 RJ, 1996), Waltércio Caldas 

(RJ, 1946), Ivens Machado (SC, 1942), Tunga (PE, 1952) e Kracjberg (Polônia, 1921), além de 

Artur Piza (SR 1928), Mira Schendel (Suíça, 1919 Br, 1988) e Vera Chaves Barcellos (RS, 1938). 

O projeto museográfico ainda permite o estabelecimento de uma aproximação entre as 

investigações na área da tridimensionalidade levadas a cabo por Lygia Pape (RJ, 1929), Gastão 

Manuel (SR 1933) e o campo delimitado da escultura, representada por Bruno Giorgi (SR 1905 

1993), Stockinger (Áustria, 1919), Vasco Prado (RS, 1914-1998) e Carlos Tenius (RS, 1939).

Um terceiro eixo articula-se em torno da imagem e da figura, com suas diversas 

modalidades e resoluções manifestas pela pintura e pela gravura. Neste espaço alinham- 

obras de Rubens Gerchman (RJ, 1942), Anna Maria Maiolino (Itália, 1942) e Antônio Henrique 

do Amaral (SR 1935), marcando ao mesmo tempo a sintonia e a diferença desta produção 

relação à pop art, pelo tom crítico e irônico, despido de qualquer apologia à cultura de 

Maria Bonomi (Itália, 1935) e Vera Chaves Barcellos permitem uma identificação com a gravura 

contemporânea manifesta através da exploração da cor, dos valores plásticos específicos de cada

V
i

< Vj

Enio Lippman (RS, 1934).

O quarto núcleo reúne obras realizadas durante os anos 80 e 90, presentes na coleção 

Knijnik. Leonilson (CE, 1957 RJ, 1993), Leda Catunda (SR 1961), Daniel Senise (RJ, 1955),

Emmanuel Nassar (PA, 1949), Hilton Berredo (RJ, 1954) e, ainda, Fiúza (AL, 1964) e Cozzolino,

de modo mais imediato à chamada "Geração 80”, fenômeno de caráterartistas que remetem

internacional associado, por um lado, ao chamado "retorno à pintura , aos grandes formatos, a 

expressividade do gesto e à força sensual da cor. Por outro, à incorporação da noção de "jovem 

artista" como um valor pelo sistema das artes, quando um súbito aquecimento do mercado de arte

nacional e internacional coincidiu com um momento de diluição de propostas de ações culturais 

de cunho coletivo - características dos períodos anteriores - ou anárquicos frente ao sistema, 

agora plenamente instituído. Mais do que "retorno", talvez devéssemos pensar na "pintura em 

questão" - assim como poderiamos dizer "escultura ou gravura em questão" 

pintura incorpora a noção de imagem. Através de suas 

vinculações com os procedimentos mecânicos e 

serializados de produção da imagem, em um universo 

de signos associados à televisão, ao cinema, às 

histórias em quadrinhos e aos desenhos animados, faz 

pensar que não se trate apenas de uma ampliação do 

vocabulário estético possível, mas de uma mudança no 

cerne do "modo de fazer/entender" pintura. Ou seja, da

na forma como a

se as

em

massa.

própria definição de pintura.
Leonilson
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Parece tentador alinhar a produção destas quatro 

décadas, dos 60 aos 90, favorecendo uma visão em termos de 

continuidade em detrimento das diferenças. Apesar do 

vigoroso experimentalismo vigente durante os anos 60 e 70, a 

pintura - tantas vezes tida como morta - manteve-se como 

campo fértil de produção para inúmeros artistas, assegurados 

que estavam da autonomia da linguagem e da predominância 

dos valores plásticos conquistados pela modernidade. 

Quando se fala em "retorno à pintura" por parte da chamada 

"geração 80” tem-se em mente, de modo geral, por um lado, 

aspecto de cunho - digamos - estético, percebida na 

pintura e remetendo a um privilégio dos sentidos 

detrimento da racionalidade. Considerando que a autonomia 

da linguagem e o afastamento do código acadêmico já 

haviam sido definitivamente conquistados pela 

modernidade, os artistas dos anos 80 prosseguem o ideário 

dos anos 60 e 70 de vincular arte e cotidiano, porém de modo 

distinto do levado a cabo pelo experimentalismo - visto 

como excessivamente cerebral - daquelas décadas 

anteriores. Para uma geração de artistas já criada diante da 

tela da televisão e pelos ícones da indústria cultural de massa, 

a materialidade da pintura parecia fornecer uma certa 

espessura de realidade, aliada a possibilidade de inventar 

seus próprios mundos a partir de uma manipulação livre dos 

signos oriundos dos mais diversos sistemas - histórias 

quadrinhos ou grande Arte -, em uma resolução 

definitivamente sedutora.

massa, da cultura popular e erudita. Estas 

duas vertentes - conceituai e pop -, 

aparentemente antagônicas, parecem 

confluir no objeto dos anos 80 e, 

especialmente dos 90, alimentando ainda 

o campo da produção de imagens - seja 

através da pintura ou de outras linguagens 

e procedimentos - através de uma lógica 

que privilegia a noção de montagem e 

apropriação. Estas questões podem ser 

consideradas a partir dos trabalhos selecionados para o núcleo referente aos anos 80 e 90: 

Leonilson, Félix Bressan (RS, 1964), Jailton Moreira (RS, 1961), Marcelo Nitsche (SR 1942), 

Dudi Maia Rosa (SR 1946), Berredo, Catunda, Senise, Nassar, Fiúza e Cozzolino.

Por fim, a coleção iniciada por Rubem Knijnik durante os anos 60 nos permite visualizar 

série de questões centrais para o entendimento da arte contemporânea brasileira, entre elas a 

que envolve o campo da tridimensionalidade - o objeto, a escultura -, a importância da gravura e 

seus desdobramentos para a investigação de novos meios para o trabalho com a imagem e, ainda, 

a pintura, passando pelas vertentes abstratas dos anos 60, pelo experimentalismo dos anos 70, até 

a recuperação da figura e da sensualidade da matéria pictórica ao longos dos anos 80.

Diálogos e confrontos possíveis - estabelecidos entre as obras mesmas - se apresentam 

como um convite para que o observador atento escape às tentações da cronologia e descubra 

inusitados cruzamentos, questões em aberto. Gosto de pensar na idéia de coleção como um 

organismo - vivo. Que aproveitemos a possibilidade de interlocução.

Tungaum

em

uma

em
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O campo da tridimensionalidade, por sua vez, 

articula a matriz conceituai dos anos 60 e 70, via Duchamp - 

quando preponderam os jogos de linguagem - à outra matriz 

que vem do pop, com seu viés irônico e sua proposta de 

ruptura de fronteiras entre os signos oriundos da cultura de
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CLARK, Lygia (BH, 1920-1988)
Bicho, 1960.
Objeto, placas metálicas móveis. 55 x 53 x 28 cm
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WEISSMANN, Franz (Áustria, 1914. Radicado no Brasil em 1924) 
Sem tftulo, sem data.
Alumínio/ ferro pintado. 60 x 62 x 21 cm

CASTRO, Amílcar (MG, 1920) 
Sem título, 1982.
Escultura, ferro. 36 x 48 x 8 cm
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VOLPI, Alfredo (Itália, 1986. Brasil, 19881 
Bandeirinhas e mastro, vários períodos.
Pintura, têmpera e gouache.
48 x 33; 24 x 33; 48 x 34; 34 x 25; 33 x 48 cm

CASTRO, Amflcar (MG, 1920)
Sem título, 1983.
Metal. 15 x 15 x 8 cm (múltiplo/70 exemplares)

2726
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VOLPI, Alfredo (Itália, 1986. Brasil, 1988) 
Bandeirinhas e mastro, vários períodos.
Pintura, têmpera e gouache.
48 x 33; 24 x 33; 48 x 34; 34 x 25; 33 x 48 cm

!
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MEIRELES, Cildo (RJ. 1948)
Loucura/razão, 1976.
Escultura - objeto em bambu, corda e gilette. 55 x 156; 61 x 
140 cm

SUED, Eduardo (RJ, 1925)
Sem título, 1975.
Pintura acrílico sem teia. 137 x 106 cm
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DIAS, Antonio (Paraíba, 1944, no Rj em 1958, Radicado na Itália) 
"Mamãe quebrei o vidro" (ahh), 1967.
Pintura, objeto acrílico sobre tela. 55 x 100 cm

MEIRELES, Cildo (R|, 1948)
Zero dólar; Zero cruzeiro (1978-84). Lito, offset sobre 
papel edições ilimitadas. 6,5 x 15,5 cm.
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PLAZA, Julio (Espanha, 1938; radicado em SP) 
Sem título, sem data (c. anos 70). 
Escultura/objeto. 51 x 51 x 7 cm

PLAZA, Julio (Espanha, 1938; radicado em SP) 
Sem título, sem data (c. anos 70). 
Escultura/objeto. Madeira colorida, quadrados 
móveis. 52 x 52 cm

DIAS, Antonio (Paraíba, 1944, no Rj em 1958, Radicado na Itália) 
The Tripper, 1971.
Acrílico sobre tela. 70 x 233 cm
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REZENDE, José (SR 1945)
Paisagem, 1968.
Escultura, Madeira, alumínio. 25 x 50 x 50 cm

PLAZA, Julio (Espanha, 1938; radicado em SP) 
Objeto-livro. c. 1969.
Livro de artista, 35 x 35 cm. Edição numerada.

3736
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PAPE, Lygia (RJ, 1929) 
Sem título, sem data. 
Escultura. 50 x 50 x 8 cm

LEAL, Paulo Roberto (RJ. 1946-1991)
Sem título, sem data.
Caixa Madeira, rolinhos de papel. 82 x 82 x 60 cm

39
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HENRIQUE, Gastão Manuel (SR 1933)
Sem título, sem data.
Escultura/objeto madeira colorida. 41 x 65 x 50 cm

HENRIQUE, Gastão Manuel (SR 1933)
Sem título, sem data.
Escultura/objeto madeira em blocos. 45 x 32 x 19 cm

ANDRADE, Farnese de (MG, 1926. RJ, 1996) 
Sem título, sem data.
Objeto. Madeira pintada.
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MORAIS, Avatar (RS, 1933)
A Fuga. 1967.
Escultura-caixa. 31 x 15 x 9,5 cm

MORAIS, Avatar (RS, 1933) 
Sem título, 1967.
Caixa de madeira com espelho. 
31 x 15 x 9,5 cm

MORAIS, Avatar (RS, 1933) 
Caixa 4, 1966.
31 x I 5 x 9,5 cm
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CALDAS, Waltércio (RI. 1946) 
Pontos, 1976.
Desenhos (série), cartão e nanquim.
25 x 25(1); 30 x 40 (4); 40 x 60 cm (2).

BARRIO, Arthur (Portugal, 1945. Radicado no RI desde os anos 50) 
Sem título, 1983.
Óleo sobre fórmica. 27 x 37 cm

4544
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CALDAS, Waltércio (R|, 1946) 
Garrafas com rolhas, 1975.
Objeto escultura. 25 x 25 x 15 cm
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CALDAS, Waltércio (R|, 1946) 
Ferro pintado, 1978.
Escultura ferro. 120 x 25 cm

CALDAS, Waltércio (RJ, 1946)
Desenhos (série), sem data.
Desenho, cartão, nanquim e tinta. 50 x 47 cm
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MACHADO, Ivens (SC, 1942; radicado no RI)
Sem título, 1985.
Objeto escultura em concreto, alcatrão, alça de ferro. 
140 x 60 x 20 cm

KRAJCBERG, Franz (Polôia, 1921)
Sem título, 1980.
Escultura, cascas de árvore e minério sobre suporte de 
madeira. 90 x 61 x 13 cm

5150
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TUNGA (PE, 1952. Radicado no RI desde os anos 70) 
O Mar a Pele, sem data.
Desenho/tinta: série de três desenhos.
30 x 40 cm cada um.

TUNGA (PE, 1952. Radicado no R| desde os anos 70) 
Sem título, 1980.
Objeto escultura, feltro e corda. 70 x 70 x 17 cm
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SCHENDEL, Mira (Suíça, 1919. Brasil, 1988)
Sem título, 1981.
Desenho e colagem. 37 x 28 cm



BARCELLOS, Vera Chaves (RS, 1938)
Da série "Cadernos para colorir’’, 1986.
Papel e tinta. 18 x 37 cm (reprografia com interferência pictórica)

BARCELLOS, Vera Chaves (RS, 1938) 
A semente, 1969.
Serigrafia. 90 x 65 cm
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BONOMI, Maria (1935, Itália) 
Rotativa, 1965.
Xilogravura. 70 x 49 cm

MAIOLINO, Anna Maria (Itália, 1942. Radicada no RJ, Brasil) 
Sem título, 1968.
Serigrafia (15/200). 32 x 47 cm
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GERCHMAN, Rubens (RI. 1942) 
Sem título, c. 1966.
Serigrafia (171/200). 32 x 47 cm
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AMARAL, Antonio Henrique (SR 1935) 
Álbum " O Meu e o Seu”, 1967.
43 x 30 cm cada uma.
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MAGALHÃES, Roberto (Ri, 1940) 
A Captura dos Poderosos, 1969. 
Desenho. 39 x 49 cm

SAMICO, Gilvan (PE, 1928) 
Sem título, 1974.
Xilogravura. 75 x 47 cm
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GRASSMANN, Marcelo (SR 1925) 
Sem título, sem data.
Gravura. 40 x 60 cmlprova de artista)

LEAL, Trindade (RS, 1927) 
Kiko, 1975.
Desenho, Ecoline. 19 x 13 cm

66 67
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ELIAS, Waldeni (RS, 1931)
Sem título, sem data.
Pintura, óleo sobre tela. 77 x 60 cm

i

ELIAS, Waldeni (RS, 1931)
Sem título, 1963.
Pintura, óleo sobre tela. 77 x 60 cm

GUTIERREZ, Antonio (RS, 1934)
Quatro tempos, 1963.
Pintura, têmpera sobre tela e eucatex. 120 x 40 cm

X 31m
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PAIVA, Cláudio
Mancha, 1971. 
Pintura. 55 x 74 cm

IANELLI, Arcangelo (1922)
Sem título, 1970.
Pintura, óleo sobre tela. 63 x 43 cm
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TOYOTA, Yutaka (Japão, 1931) 
Perseguindo o sonho, 1963.
Pintura, óleo sobre tela. 146 x 123 cm

LIPPMANN, Enio (RS, 1934) 
Forma e espaço I, 1961.
Pintura, óleo sobre tela. 70 x 90 cm
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SILVEIRA, Regina (RS, 1939)
Par, 1965.
Pintura, óleo sobre tela. 100 x 81 cm

CAMARGO, Iberê (RS, 1914. RS 1994) 
Movimento, 1965.
Pintura, óleo sobre tela. 57 x 40 cm
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BIANCHETTI, Glênio (RS, 1928) 
O Gato, 1962.
Pintura. 35 x 55 cm

TENIUS, Carlos (RS, 1939)
Retrato de Rubem Knijnik, 1964. 
Escultura, Ferro soldado. 35 x 25 x 25 cm

CRUZ, Eduardo (BH, 1943)
" A Rubem Knijnik", 1978.
Desenho, Grafite. 65 x 50 cm (homenagem a Rubem Knijnik 
por ocasião de sua morte).

CAMARGO, Iberê (RS, 1914. RS, 1934) 
Sem título, sem data.
Cerâmica, peça única. 26 cm de diâmetro
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PRADO, Vasco (RS, 1914. RS, 1998) 
Torso, sem data.
Mármore cinza. 56 x 17 x 12 cm

TENIUS, Carlos (RS, 1939)
Sem título, 1964.
Escultura em ferro. 80 x 35 x 20 cm
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STOCKINGER, Francisco (Áustria, 1919. Radicado no RS)
Mulher Deitada, sem data.
Escultura, Madeira e bronze. 115 x 55 x 15 cm

STOCKINGER, Francisco (Áustria, 1919. Radicado no RS) 
Superfície Lunar, sem data.
Escultura, mármore branco sobre granito cinza. 52 x 65 x 22 cm

STOCKINGER, Francisco (Áustria, 1919. Radicado no RS) 
Vaso, sem data (década de 70).
Bronze. GIORGI, Bruno (SR 1905. R|, 1993) 

Meteoro, sem data.
Escultura, mármore, granito. 26 x 14 x 8 cm
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BRESSAN, Félix (RS, 1964) 
Sem título, 1998.
Cavadeiras de ferro. 161 x 80 cm

GARBELOTTI, Raquel (SR 1973)
Casas-caixa, 1998.
Escultura/objeto em plástico, pintura laca e nitrocelulose. 
59 x 99,7 x 21,2 cm
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BERREDO, Hilton (R), 1954)
Flor, 1986.
Objeto, borracha pintada. 60 x 60 x 30 cm
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CATUNDA, Leda (SR 1961) 
Paisagem com Sol, 1985. 
Objeto pintura. 56 x 182 cm

NITSCHE, Marcelo (SR 1942)
Mancha Azul, 1982.
Escultura/objeto, madeira pintada. 95 x 80 cm
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FIÚZA, Carlos (Alagoas, 1964) 
Sem título, 1984.
Acrílico sobre tela. 106 x 125 cm

COZZOLINO, Ciro
Cartas para ela, 1984.
Acrílico sobre tela. 101 x 109 cm
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ROSA, Dudi Maia (SR 1946)
Sem título, sem data.
Pintura fiberg|lass e poliéster. 211 x 82 cm

LEONILSON, José (CE, 1957 - R|. 1993]
Quem morre comigo, c. 1982.I Pintura. 74 x 72 cm
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NASSAR, Emanuel (PA, 1949)
Sem título, 1986.
Pintura, acrílico sobre tela. 100 x 130 cm

SENISE, Daniel (R), 1955)
Small Parade, 1995.
Pintura acrílica, pó de ferro sobre tela. 110 x 152 cm
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