




GÉZA HELLER — ÜMA TRAJETÓRIA 
NA ARTE

posição é, pois, mostrar ao público um 
pouco da obra desse artista de setenta e 
seis anos de idade que, praticamente, in- 
cursionou por quase todos os gêneros e 
variadas técnicas, muito mais para o seu 
próprio aprendizado profissional e pesqui
sa do que para exibir sua inconteste versa
tilidade eclética.
A partir do trabalho mais antigo desta 
exposição, um desenho arquitetônico da
tado de 1930, ainda realizado em Buda
peste, no qual são visíveis os traços que, 
posteriormente, iriam contribuir para o 
projeto do edifício da Estrada de Ferro 
D. Pedro II (Central do Brasil), no qual 
Géza Heller atuou como um dos membros 
da comissão de construção, em 1935, até 
as telas recentes, realizadas em 1978, sua 
obra demonstra uma fiel coerência temá
tica, diversificada pelo desenho, a gravura 
a metal, a monotipia, o pastel, a serigrafia 
e a pintura.
O COMEÇO, NO BRASIL
Radicado no Rio de Janeiro desde 1935, e 
naturalizado brasileiro desde então, Géza 
Heller trabalhou durante muitos anos co
mo arquiteto antes de dedicar-se inteira
mente as artes plásticas.
Neste particular, o encontro com um 
grande pintor, como Guignard, foi decisi
vo. Com este mestre, e ao lado de outros 
artistas então emergentes, como Iberê 
Camargo, Alcides da Rocha Miranda, 
Milton Martins Ribeiro, Maria Campeio, 
Elisa Botelho Byington e Verner Ama- 
cher, que integravam o Grupo Guignard, 
Géza participaria de sua primeira exposi
ção, com desenhos, despertando de ime
diato a admiração do poeta Manuel 
Bandeira.

— Eu queria que no meu trabalho preva
lecesse a qualidade; assim sendo, preferi 
que as galerias me descobrissem e não eu 
as galerias.
O desabafo é do pintor Géza Heller em 
1972 quando, resdescoberto através dos 
leilões promovidos pela Bolsa de Arte, 
voltava a expor individualmente no Rio de 
Janeiro, na Petite Galerie; acima de tudo, 
reflete o temperamento de um artista que 
ao longo dos anos manteve-se à margem 
das grandes promoções pessoais, fiel à 
sua maneira de ser, como artista e como 
gente.
Uma trajetória na arte, abrangendo qua
renta e cinco anos de*trabalho, é como de
ve ser encarada esta semi-retrospectiva 
com o que o Museu da Imagem e do Som 
homenageia a carreira desse artista nasci
do na Hungria, que ao conhecer o Rio de 
Janeiro de bordo do navio que o levava a 
Montevidéu, no início da década de 30, 
aqui radicou-se e integrou-se ao ambiente 
artístico local, primeiro como arquiteto- 
projetista, sua profissão, depois como de
senhista, gravador e pintor.
A definição de semi-retrospectiva para 
qualificar a presente exposição é bastante 
apropriada. Na verdade, não se trata de 
uma retrospectiva no sentido lato do ter
mo, pois não estão na mostra obras de co
lecionadores particulares nem tampouco 
de acervos oficiais, mas tão somente tra
balhos da coleção do artista, muitos dos 
quais cuidadosamente guardados em pas
tas e somente vistos por uns poucos privi
legiados no seu quase monástico atelier 
em Laranjeiras. O objetivo principal da ex-



arte brasileira, inclusive vendo as expo
sições experimentais, “pelo modo renova
dor, revolucionário, agressivo, freqüente- 
mente até contra a arte”. Porém é incisivo 
quando afirma:
— A arte do futuro não é para ser conhe
cida hoje, quando está acontecendo, pois 
é impossível avaliar o que realmente fica
rá do que está se fazendo agora. Acho 
graça quando alguém fala na morte da 
pintura de cavalete. O homem tem uma 
constante tendência para a imagem. A fi
gura estará sempre na arte. Acredito que 
a máquina jamais substituirá a obra de 
um artista individual.

sente nos três álbuns captando aspectos 
de Ouro Preto, Salvador e Rio de Janeiro. 
Em termos de pintura, a sua vivência na 
pequena cidade mineira de Passa-Quatro 
foi-lhe pródiga. Como quase todo paisa
gístico, Qéza sente-se influenciado pelo 
meio-ambiente. üsa a cor arbitrária no sen
tido em que ela modifica trechos do qua
dro, não de acordo com'a realidade, e sim, 
da composição. Ma maioria deles, uma 
quase dedicação aos verdes e suas varia
das tonalidades.
Ele passa pelo menos três meses, anual
mente, em Passa-Quatro, desenhando e 
pintando os seus arredores — o campo, as 
montanhas, as casinhas, os eucaliptos, os 
pinheirais, nos quais é influenciado pelo 
colorido das diferentes estações.
— Posso ver a paisagem de Passa-Quatro 
de mil maneiras diferentes. O que me in
teressa realmente nela é o espírito ou uma 
gama de cor proposta, já que isso, a meu 
ver, é a própria finalidade da pintura. 
Apresentando-o na exposição da Petite 
Galerie (1972), o crítico José Roberto 
Teixeira Leite destacava justamente essa 
sua familiaridade com a paisagem de Mi
nas Gerais, “em que o pintor parece dar o 
mais típico e pessoal de si mesmo, tendo 
sabido inovar num gênero que, inclusive, 
foi talvez o favorito do seu grande mestre 
Guignard”.
Mais do que uma homenagem, esta semi- 
retrospectiva de Géza Heller é o retrato in
teiro de um artista e o seu diálogo íntimo 
com a arte que é a própria razão do seu 
viver no percurso de setenta e seis anos.

tout, à colocação dos quadros na parede. 
Sempre tinha uma palavra de incentivo 
para cadam um.

Prevista para a Escola de Belas Artes, 
onde chegou a ser mostrada durante ape
nas um dia, a coletiva do Grupo Guignard 
acabou sendo violentamente boicotada 
pelos alunos da própria EBA. Estávamos, 
então, em plena rixa entre acadêmicos e 
modernos, tendo o jornal O Globo, em 
sua edição de 27 de outubro de 1943, re
gistrado o incidente com o seguinte noti
ciário: “Ontem o velho casarão daquele 
estabelecimento assistiu a uma nova 
disputa, que culminou com o fechamento 
da exposição de um grupo de jovens alu
nos do pintor Guignard. Houve alguma 
coisa mais que simples discussões, che
gando diversos contendores a se em
penhar em rápido corpo a corpo ...”
Ainda segundo o jornal, a origem do inci
dente foi a declaração feita por um dos 
integrantes do grupo, segundo a qual “te- 
ria aprendido mais num só dia com 
Guignard do que em quatro anos na Esco
la de Belas Artes”.
Géza Heller corrobora a afirmação. Mais 
do que um aluno de Guignard, foi seu 
amigo e profundo admirador, fidelidade 
que perdura até aos dias de hoje.
— Guignard ainda está comigo, como 
pintor genial, como amigo, como uma 
grande criança, üma das minhas grandes 
satisfações era vê-lo pintando. Aprendía
mos com isto. E como! Quando saíamos 
pela avenida Rio Branco, conversando, e, 
de repente, ele via uma moça servindo ca
fezinho, passava várias vezes pelo bote
quim, observando-a para retratá-la poste
riormente. Orgulhava-se de ter trabalhos 
no acervo do Museu de Belas Artes. E 
quando organizava uma exposição dos 
seus alunos, ajudava em todos os 
detalhes, desde a moldura e o passepar-

À MARGEM DOS ISMOS

Mo decorrer dos seus quarenta e cinco 
anos de trabalho, Géza percorreu ou exer
citou-se em quase todos os gêneros e 
técnicas. Apesar de sua confessada prefe
rência pela paisagem, esta exposição do 
Museu da Imagem e do Som dá oportuni
dade a que o espectador veja, em conjun
to, uma série de obras onde ele desenvol
ve não somente o figurativismo mas tam
bém o surrealismo, o abstracionismo, o 
construtivismo e até o retrato, embora sua 
posição tenha sido a criação isenta das 
rotulações de praxe.
Pois, como um artista atuante, Géza não 
ficou alheio aos modismos passageiros, 
que ele os exercitou na privacidade do seu 
atelier, sem qualquer sentido de concor
rência ou falsa contemporaneidade. Em 
sua opinião, todos eles interessam e o in
fluenciaram.
— Tento fazer a minha obra à base de 
outros ismos aparentemente superados. 
Porém, o ritmo, a musicalidade, a compo
sição desses ismos estão incorporados ao 
meu trabalho — como a textura dos 
abstratos informais, por exemplo. Como 
artista, tenho realizado trabalhos 
abstratos que nunca mostrei, mas que 
acho positivos para o exercício completo 
de minha pintura. Muitos deles podem ser 
vistos nesta exposição do MIS.

, Fiel à advertência do mestre Guignard — 
“você pega o ismo facilmente, mas deixá- 
lo é difícil” — Géza Heller acompanha 
com interesse os movimentos jovens na

AMOR À PAISAGEM

— Cada quadro meu está visando a uma 
orquestração de cores, uma composição 
de formas e uma espécie de emotividade 
que imprime o lugar. Mão sei exatamente 
definir esta emotividade, talvez seja uma 
certa sensação de paz. Mão posso deixar 
de pintar paisagens. Eu diria mesmo que 
pagaria para poder pintá-las. Elas me 
fazem falta.
Em toda a obra de Géza Heller a paisagem 
é a grande temática, uma preferência es
pontânea de quem herdou do mestre 
Guignard o amor à natureza e soube man
ter este legado em alto nível criativo.
Se no princípio de sua carreira no Brasil, a 
paisagem urbana era o seu principal enfo
que, como demonstram os excelentes de
senhos documentais da construção da 
Avenida Getúlio Vargas, a derrubada da 
Igreja de São Pedro e do Morro do 
Castelo, bem como a edificação do Minis
tério da Educação e a abertura da rua Mé
xico, também na gravura, ela estaria pre- Geraldo Edson de Andrade



& fmm--W

■

- w
>

• K-c-,.
/-■ ,w

......................•■•' JSSSfflri'

ÍP4**3* i«<
‘*s .lÇlL

Êt£MfÊÊ§m:^*
«ísetí^

Grupo de casas em campo ensolarado - pastel oleoso - 36 x 50 - 1978
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GÉZA HELLER E A CRÍTICA

“Esta sua mostra, na Galeria Guignard, é 
uma pausa suave no meio do turbilhona- 
mento provocado por bienais e salões, 
üma obra feita, realizada com amor por 
um espírito lúcido e sem concessões, é 
isto o que se pode ver nesta mostra. Tanto 
o desenho a bico-de-pena, quanto o da 
água-forte e o desenho policrômico das 
monotipias, afirmam o domínio técnico e 
a apurada sensibilidade que permitem ao 
artista explorar, sem cair na pieguice, cer
tos temas difíceis porque gastos. Assim, 
as paisagens mineiras ganham com Géza 
Heller uma nova dimensão, elas são re
criadas e projetadas com uma inteligência 
sadia, criadora de planos quase oníricos 
que se sucedem num ritmo claro e sere
no, como a própria vida mineira”.

Márcio Sampaio 
“Estado de Minas” - 22.10.1967

“O desenho paisagístico de Géza Heller, 
responde com segurança quando se inda
ga por seu atributo plástico, isto é, a qua
lidade gráfica, formal, responde, com ple
nitude, quando se exige a transcendência 
do objeto referido, para além da idéia e da 
memória, como situação plástica autôno
ma; e, o que é mais importante, atende ao 
apêlo mais exigente de riqueza contem
plativa oferecendo ao seu observador um 
número ilimitado de Leituras, de per
cepções inópinas supridas pelo percurso e 
processo de recriações de uma natureza 
tomada como protesto”.

“A recente exposição de Géza Heller na 
“Galeria Forma”, garantiu-lhe finalmente 
o prestígio indiscutível entre os nossos ar
tistas melhor capacitados para as artes 
gráficas. É verdade que nessa exposição 
apresentou monotipias. Mas através desta 
técnica embora não seja de gravura, pode 
completar a demonstração que vinha fa
zendo, do conhecimento de todos os ofí
cios concernentes às artes gráficas, nas 
quais se enquadram juntamente com a 
monotipia, os variados processos de gra
var sobre o metal”.

Quirino Campofiorito 
“O Jornal” - 1956

Clarival do Prado Valladares 
1967

Abstração azul - monotipia óleo - 32 x 40,5 - 1954



“Géza Heller demonstra uma tal perícia 
no desenho do altar de S. Braz (Mosteiro 
de São Bento), desenho em que, com a 
maior liberdade de traço reproduz o am
biente de luz mística e evoca a penumbra 
dourada do rico interior, que nos pergun
tamos se ele tem ainda o que aprender do 
mestre”.

Manuel Bandeira 
1943

“Em alguns trabalhos, Géza cria grandes 
espaços, solucionando a pintura com pe
quenas massas distribuídas de maneira 
quase geométrica. Em outros, as massas 
vão se distribuindo de maneira uniforme 
dentro do espaço, formando linhas con
tínuas, compondo o trabalho apenas com 
as massas e a cor. Essa exposição traz um 
artista maduro e senhor de suas possibi
lidades perante o público, mais acostuma
do com outras situações”.

“O elemento cor, Heller o traduz em aqua
relas e guaches, em monotipias e em 
óleos sobre papel. Há finuras, que só a 
aquarela resolve. Há massas que o guache 
consegue com mais evidência. Há maté
rias ricas de superfície, que exclusivamen
te as monotipias podem exteriorizar. 
Heller usa e abusa de toda essa variedade. 
Trabalha com desembaraço. O arquiteto e 
o pintor encontram-se na preferência 
pictórica pelos temas arquitetônicos: as 
paisagens de rua, de trechos urbanos, de 
interiores de igreja, são de extraordinária 
vivacidade — condição pictórica dentro 
da solidez de construção — vestígios da 
arquitetura.”

Jacob Klintowitz 
“Tribuna da Imprensa" - 21.05.1969

“O pretexto da paisagem serviu para que 
Géza Heller traçasse a sua caligrafia pes
soal e a concentrasse num tempo obstina
do de apuro técnico, capaz de impor, ao 
processo artístico, este labirinto silencioso 
num tempo de sirenes de alarme. Digo la
birinto silencioso, porque na delicadeza 
firme de seu traço, vão-se superpondo 
casas, caminhos, horizontes, vegetações, 
todos os elementos naturais que o 
homem utiliza no seu desgaste glorioso 
de viver e fatalmente construir”.
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Walmir Ayala 
“Jornal do Brasil” - 17.05.1972

Celso Kelly 
“A Noite” - 25.05.1949

Outono I. - monotipia - 35 x 49 - 1977
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“Quanto a Géza Heller, cujos desenhos 
admiramos ainda recentemente no Salão 
Nacional de Arte Moderna, sua obra é a 
de um mestre que dominou todos os se
gredos do métier. Em sua mão o de
senho transforma-se num alfabeto mais ri
co de caracteres que o antigo alfabeto 
chinês. É realmente admirável não só a 
variedade de signos, mas a vitalidade que 
os impregna, o menor deles ou o aparen
temente mais insignificante vivendo por 
si e concorrendo para a expressividade to
tal que o artista tem em mira. Sua compo
sição é a do artista consciente daquilo que 
tem a dizer e que sabe como dizer”.

Vera Pacheco Jordão 
“O Globo” - 26.10.1963

“Géza Heller, desenhista, gravador e pin
tor, um artista com mais de sessenta anos, 
é destes artistas como Goeldi, Rebolo, 
Bonadei e outros mais que, embora sejam 
expoentes na arte que praticam, por 
estranho que pareça, jamais são reconhe
cidos publicamente como tal. São os eter
nos marginais da popularidade. Há gente, 
e Augusto Rodrigues se encontra entre 
eles, que afirma ser Géza Heller o melhor 
desenhista do Brasil. De quando em quan
do, alhures, em algum salão provinciano, 
Géza recebe um premiozinho de aquisi
ção. Aqui em Porto Alegre, num salão da 
Escola de Artes, recebeu um. No Rio de 
Janeiro, entre os artistas e alguns colecio
nadores desfruta de ótimo conceito e é 
muito admirado. Mas não passa disto. En
tretanto, é um ótimo desenhista: mais do 
que isto — é um artista”!

“Já de uma feita empreguei, em relação à 
arte desse desenhista e pintor, um termo 
tomado de empréstimo à música, compa
rando-lhe a trama de linhas e pizzicati. 
Toda arte aspira à condição de música, 
escreveu Schopenhauer, querendo dizer 
que a imaterialidade da música, sua capa
cidade de expressão através de um mínimo 
de requisitos físicos, corpóreos, é a aspira
ção suprema de cada uma das chamadas 
belas artes. Assim sendo, não há como 
ignorar que o desenho ou a pintura de 
Géza Heller aproximam-se da música, na
quilo que ela tem de mais típico, a suces
são alternada de acentuações e pausas, 
traduzida dentro da mais rigorosa Eco
nomia de meios expressivos.”

José Roberto Teixeira Leite 
Apresentação para exposição 

na Galeria do IAB - Porto Alegre
1966

Stockinger 
“Folha da Tarde” 

Porto Alegre - 24.09.1964

Paisagem com igreja - óleo sobre duratex - 30 x 45 - 1978



“Vi em seu atelier uma série de compo
sições abstratas — impecáveis e fascinan
tes. Elas são o testemunho claro de que o 
artista sempre perseguiu a arquitetura do 
quadro, um espaço fechado dentro de si 
mesmo. A paisagem é um pretexto para 
se alcançar uma construção sólida, basea
da na cor, usada criteriosamente, e uma 
clara compreensão do espaço (os planos 
que se sucedem). As suas paisagens, dife
rentemente do que muitos possam pen
sar, não se submetem à realidade exte
rior. São paisagens construídas com a aju
da da inteligência, resultado de uma lon
ga e paciente elaboração, que começa na 
observação cuidadosa do local e pros
segue no desenho, durante o qual as pri
meiras modificações são feitas; depois na 
gravura (é o desenho invertido) até se che
gar à pintura”.

Frederico Morais 
“Dl” - 28.05.1972

“Géza Heller retorna a um dos seus meios 
de expressão favoritos, o pastel oleoso, 
onde mais uma vez o artista

“Realmente, na estrutura de todas as suas 
obras, é o desenho que vivifica a forma, 
dando efeitos plásticos à transcendência do 
objeto inicial que deu origem ao ato da 
criação, haja visto o equilíbrio das compo
sições, nas quais são insinuadas as 
perspectivas através de planos em super
posições. Acontece, entretanto, que esse 
grafismo é dissimulado pela cor, quando, 
então, se impõe uma paleta com tons 
baixos, mesmo que sejam utilizados para
lelamente aos brancos, os ocres, os verdes 
e os azuis”.

. que sem 
favor nenhum figura entre os nossos mais 
importantes, demonstra sua sensibilidade 
no desenho e no colorido. Sobretudo, uma 
lição de técnica e de fé na beleza do ato de 
criar, pois Géza Heller, um artista que 
independe de ismos, cuja carreira é uma 
permanente busca de perfeição, trabalha 
com a humildade de quem se submete a 
um ritual e encara a arte não apenas 
como um meio, mas como (principalmen
te) uma mensagem de Amor”.

Geraldo Edson de Andrade 
“Jornal de Ipanema” - Outubro, 1972

Hugo Auler 
“Correio Brasiliense” - 1978

Pé de montanha - monotipia óleo - 33,5 x 47,5 - 1975



OS TRABALHOS EXPOSTOS NA EXPOSIÇÃO

Budapest, estudo arquitetônico - desenho, lápis - 18.5 x 29 — 1930

Vista parcial de Sta. Tereza, centro, com os arcos - desenho bico de pena - 18 x 25 - 
1937

IPraia do Flamengo em 1937.1 - desenho bico de pena - 18 x 25 - 1937

Ministério de Educação em construção I - desenho bico de pena - 18 x 25 - 1937

Ministério de Educação em construção II - desenho lápis carvão - 18 x 25 - 1938

Rio de Janeiro, esquina Rua México com Avenida Nilo Peçanha - desenho bico de 
pena - 18x25- 1938

Rio, Pão de Açúcar com vista da (Jrca e Morro da Viúva - desenho bico de pena - 18 x 
25-1938

I

Copacabana em 1938 - desenho bico de pena - 18 x 25 - 1938

Demolição do prédio da Imprensa Nacional (visto do Hotel Avenida) - desenho bico 
de pena - 18 x 25 - 1938

Praia do Flamengo em 1938.1 - desenho bico de pena - 18 x 25 - 1938

Praia do Flamengo II, com vista da Esplanada do Castelo - desenho bico de pena - 
18x25-1938

Pedreira no pé do Morro da Viúva - desenho bico de pena - 18 x 25 - 1938

Estação D. Pedro II em construção. No primeiro plano a velha estação - desenho 
lápis carvão - 25 x 18 - 1939

Rio, demolição da Policlínica, Casas no Morro do Castelo - desenho lápis carvão - 
28x36-1939

Rio, Águas Ferreas, Casa “70” - desenho lápis carvão - 36 x 28 - 1939

Rio de Janeiro, visto de navio ancorado - desenho bico de pena - 18 x 25 - 1931

Rio Grande do Sul, visto do mar - desenho bico de pena - 18 x 25 - 1935

i
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Rio de Janeiro, (centro) • aguafòrte - 21,5 x 29,5 - 1966



Variações I - monotipia óleo - 31 x 42 - 1934

Mosaico de casas - monotipia óleo - 29 x 39 - 1954

Abstração - monotipia óleo - 33 x 47 - 1959

Abstração azul - monotipia óleo - 32 x 40.5 - 1954

Ouro Preto II. - aguaforte 20 x 29 - 1965

Salvador, Solar do ünhão - aguaforte - 21.5 x 29.5 - 1967

Rio de Janeiro, (centro) - aguaforte - 20.5 x 29.5 - 1966

Ouro Preto IV. - aguaforte - 19 x 29.5 - 1965

Salvador, Rampa do Mercado - água forte - 20.5 x 30 - 1967

Rio, Rua São José - aguaforte - 19.5 x 30 - 1966

Salvador, telhados - aguaforte - 8 x 15 - 1963

Natal - aguaforte - 14 x 10- 1966

Mulheres-gravura (metal) - 12.5 x 16- 1958

Mosteiro de São Bento - ponta seca, /celuioid/ - 23.5 x 17 - 1948

Peixes - gravura (metal) -12x16.5 - 1955

Evolução - serigrafia - 54 x 68 - 1964

Passa Quatro, Pinheiros - gravura, (linoleum) - 24.5 x 25 - 1948

Passa Quatro, Praça - gravura (linoleum) - 10.5 x 14- 1948

Rua - gravura (linoleum) - 10.5 x 9.5 - 1968

Salvador, Bahia - gravura (linoleum) -13x17-1968 

Passa Quatro, Beira Rio - gravura (linoleum) - 18.5 x 25 - 1948

Babel - ponta seca (metal) - 13 x 9.5 - 1955
Moça com seios nus - monotipia - 44 x 32 - 1954



Palhaço - monotipia óleo ■ 42 x 31.5 - 1958

Can-can - monotipia óleo - 32.5 x 46.5 - 1953 

Super circo - crayon preto e sépia - 44.5 x 30 - 1956 

Siameses - monotipia óleo - 46 x 34 - 1955 

Nu deitado - desenho lápis carvào - 28.5 x 41.5 - 1953 

Grupo de nus - crayon preto e sépia - 30.5 x 45 - 1954 

Moça com seios nus - monotipia - 44 x 32 - 1954 

Dança - monotipia, tinta litograf. - 40 x 21.5 - 1956 

Grupo de mulheres - monotipia óleo - 28.5 x 39 - 1954 

Dançarinas - monotipia óleo - 34 x 49 - 1956 

Santa humanidade - monotipia óleo - 42 x 31.5 - 1958 

Peixes - monotipia óleo - 42 x 31.5 - 1958 

Cristo Negro - monotipia óleo - 42.5 x 31.5 - 1958 

Caim eterno - bico de pena aquarelada - 37 x 49.5 - 1952

Evolução? - desenho crayon - 33.5 x 48.5 - 1952 r

Flores estilizadas - monotipia óleo - 42 x 31 - 1958
4fSíf

Flores amarelas - pastel oleoso - 48 x 34 - 1964

Flores quadradas - monotipia óleo - 42 x 34.5 - 1958 

Natureza morta - monotipia óleo - 35 x 42 - 1955
í» —

— ==nr
«“5

- —Prato com flores - pastel oleoso com suvinil - 39.5 x 49.5 - 1965 

Pizzicato - monotipia óleo - 31 x 42 - 1959 

Cidade abstrata - monotipia óleo - 35 x 45 - 1955

\ <

Barbacena I. - desenho nanquim - 36,5 x 51 - 1970



Equilibristas - água tinta - 19 x 14 - 1955 

Domador - água tinta - 19 x 14 - 1955 

Equilibrista na corda - água tinta -19x14- 1955 

Mágico - água tinta -19x14- 1955 

Personagens de circo - água tinta - 19 x 14 - 1955

Rua México, esquina Avenida Nilo Peçanha - ponta seca (celuloid) - 25.5 x 34 - des. 
1939-gr. 1959

Beiramar (veleiros) - litografia - 33 x 45 - 1957 

Cabo Frio - ponta seca (celuloid) - 20 x 27.5 - 1956 

Rio, Buraco quente - água forte - 30.5 x 42.5 - 1957 

Barbacena 1. - desenho nanquim - 36.5 x 51 - 1970

Passa Quatro - bico de pena - 36 x 51 - 1965

Cidade montanhosa - bico de pena - 36.5 x 51 - 1963

Salvador, Sào Antonio de Além do Campo - bico de pena - 36 x 50 - 1967

Lagoa Santa - desenho nanquim - 36.5 x 51 - 1964

Barbacena II. - bico de pena - 36.5 x 51 - 1965

Ouro Preto I. - bico de pena - 36 x 51 - 1964

Ouro Preto II. - bico de pena - 36 x 51 - 1964

Ouro Preto 111. - bico de pena - 36 x 51 - 1964

Passa Quatro (vista parcial) - desenho nanquim - 36 x 51 - 1965 

Passa Quatro (casas) - bico de pena - 36 x 51 - 1966

Salvador (Cidade baixa) - bico de pena - 36 x 51 - 1967
Santa Humanidade - monotipia óleo - 42 x 31,5 - 1958



Rio, Candelária, abertura da Avenida Getúlio Vargas - bico de pena com aguada - 
25x35-1943

Rio.^Rua México com esquina Avenida Nilo Peçanha - desenho lápis carvão - 28 x 36

Rio, Largo do Machado com casas na rua das Laranjeiras - nanquim sépia com aqua- 
da-29x37-1945

Rio, Três casas na rua das Laranjeiras - bico de pena com aguada - 29.5 x 37 - 1946

Rio, Interior da Candelária - desenho lápis - 37 x 27 - 1942

Natal no Fluminense F. Clube, Rio de Janeiro - aquarela - 29.5 x 37 - 1945

Rio de Janeiro, Demolição da Igreja São Pedro - bico de pena com aguada - 28 x 36 - 
1943

Rio, Últimos trechos do Morro do Castelo com vista para o mar - aquarela - 
29.5x36.5-1942

Autoretrato - lápis carvão - 35 x 28 - 1941

Mulher sentada - nanquim sépia - 29.5 x 24 - 1947

Menino sentado I - desenho lápis - 38 x 27 - 1945

Menino sentado II - bico de pena aquarelado - 34 x 25.5 - 1943

Retrato de moça I - monotipia óleo - 42 x 31.5 - 1959

Retrato de moça II - monotipia óleo - 42 x 31.5 - 1956

Menina - lápis carvão - 36 x 26.5 - 1945

Menina nua - aguada nanquim - 21.5 x 14 - 1944

Retrato de rapaz - desenho lápis - 26.5 x 18 - 1948

Menina - sanguínea - 30.5 x 24 - 1946

Equilibrista - monotipia óleo - 42 x 31 - 1959
Salvador, Solar do (Jnhão - aguaforte - 21,5 x 29,5 - 1967



Outono I. - monotipia óleo - 35 x 49 - 1977

Pé de montanha - monotipia óleo - 33.5 x 47.5 - 1975

Outono 11. - monotipia óleo - 35 x 49 - 1977

Colina com casas - monotipia óleo - 35 x 49 - 1973

Cidade na beira do rio - monotipia óleo - 39 x 49 - 1977

Paisagem com uma casa - monotipia óleo - 35 x 49 - 1975

Grupo de casas em campo ensolarado - pastel oleoso - 36 x 50 - 1978

Caminho - pastel oleoso • 35.5 x 50 - 1978

Grupo de casas - pastel oleoso - 35.5 x 50 - 1978 

Campo amarelo - pastel oleoso - 35.5 x 50 - 1978 

Colinas avermelhadas - pastel oleoso - 35.5 x 50 - 1978

Lagoinha-35.5x50- 1978

Floresta - óleo sobre tela - 92 x 73 - 1971

Paisagem montanhosa - óleo sobre duratex - 53.5 x 76 - 1971

Mariana, MG - óleo sobre tela - 72 x 1.00 - 1971

Casas no vale - óleo sobre duratex - 23 x 36 - 1977

Povoado - óleo sobre duratex - 23 x 36 - 1975

O rio - óleo sobre duratex - 36 x 23 - 1977

Passa Quatro (Bairro Feira) - óleo sobre duratex - 23 x 36 - 1975

Outono - óleo sobre durartex - 23 x 36 - 1977

Paisagem com igreja - óleo sobre duratex - 30 x 45 - 1978

Aldeia - óleo sobre duratex - 30 x 45 - 1978 Can-can - monotipia óleo - 32,5 x 46,5 - 1953



Árvores no pé do morro - óleo sobre duratex - 30 x 45 - 1978

Estrada - óleo sobre duratex - 30 x 45 - 1978

Campos, colinas - óleo sobre duratex - 30 x 45 - 1978

Barbacena • óleo sobre duratex - 40 x 61 - 1973

Árvores, morros, 2 casas - óleo sobre duratex - 42 x 61 - 1974

Salvador, Bahia - óleo sobre duratex - 53.5 x 76 - 1971

Salvador, Alagados - óleo sobre duratex - 53.5 x 76.5 - 1971

Sítio - óleo sobre duratex - 16 x 22 - 1975

Marinha com ilhas - óleo sobre duratex - 16 x 22 - 1974

Planalto - óleo sobre duratex - 16 x 22 - Í975

Itaipava - óleo sobre duratex - 30 x 45 - 1975

Várzea - óleo sobre duratex - 22 x 16 • 1973

Colinas com 6 casas - óleo sobre duratex - 30 x 45 - 1973

Menino - óleo sobre madeira - 30 x 20 - 1944

Caminho da igreja - óleo sobre duratex - 36 x 23 - 1975

Autoretrato - óleo sobre madeira - 31 x 22 - 1945
Ouro Preto II. - aguaforte - 20 X 29 - 1965



EXPOSIÇÕES COLETIVAS 
E SALÕES OFICIAIS

CÜRRICCJLÜM 
DE GÉZA HELLER

3
Salões de Arte Moderna (Desde 
1939)

Primeira Exposição do Grupo 
Guignard

1939PRÊMIOS

19431940 Salão Nacional de Arte Moderna - 
Menção Honrosa

II Bienal de São Paulo19531943 Salão Nacional de Arte Moderna - 
Medalha de Bronze

I Salão da Universidade Católica 
do Rio de Janeiro

1954
1944 Salão Nacional de Arte Moderna - 

Medalha de Prata
1955 Salão Miniatura - Rio de Janeiro

1954 Salão Universidade Católica - Me
dalha de Prata I Salão Municipal do Rio de Ja

neiro
1956

1958 Salão do Mar - 1 ° Prêmio em De
senho Clube de Gravadores, Escola de 

Belas Artes do Rio de Janeiro
1956

1958 Salão Paranaense - Medalha de 
Prata Salão Ferroviário do Rio de Ja

neiro
1958

1959 Salão da Estrada - Io Prêmio em 
Desenho Gravadores Brasileiros - Montevi- 

deo, Uruguay
1958

1960 Instituto Brasil Estados Unidos - 
Prêmio em Desenho Gravadores Brasileiros - Alemanha1958

I Bienal do México - Cidade do 
México

1958Salão de Arte Moderna de Porto 
Alegre - Aquisição

Salão Paranaense - Curitiba1958
Resumo do Jornal do Brasil - Pre- 
miação em Desenho Salão da Estrada - Rio de Janeiro1959

Gravadores Brasileiros na Alema
nha - Aquisição

Galeria de Arte da Folha de São 
Paulo - São Paulo

1960

Instituto de Arte Moderna do Rio 
Grande do Sul - Porto Alegre

1962Instituto Brasil Estados Unidos - 
Aquisição



1962 Salão de Arte Moderna de Belo 
Horizonte

1963 Galeria Francisco Lisboa • Porto 
Alegre

Museu Macional de Belas Artes - 
Rio de Janeiro

19641963 Mostra Itinerante na Nave Custó
dio Mello

Galeria Instituto de Arquitetos - 
Porto Alegre

Galeria Guignard - Belo Horizonte 

Galeria Giro - Rio de Janeiro

19661963 Nigerian Museum - Lagos

1963 3 Desenhistas, Petite Galerie - Rio 
de Janeiro

\
1967

1967
1965 Salão de Arte Moderna de Brasília

Galeria Querino - Salvador

Galeria Cavilha - Rio de Janeiro

Hotel Grogota - Barbacena

Oscar Seraphico Galeria de Arte - 
Brasília

1967
1965 Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro, Resumo JB
1969

1970
1968 Galeria Cinque - Genève, Suisse

1970 Instituto Brasil Estados ünidos, 
Paisagem Hoje

1970 Instituto Brasil Estados ünidos, 
Exposição Mulheres

1971 MAM de São Paulo, Panorama da 
Gravura e Desenho Brasileiros

1971

1972 Petit Galerie - Rio de Janeiro

1972 Museu Nacional de Belas Artes - 
Rio de Janeiro

1973 Museu Nacional de Belas Artes - 
Rio de Janeiro

1973 A Galeria - São Paulo1971 Salão Estado do Rio de Janeiro, 
Niterói 1974 Galeria Domus - Rio de Janeiro

1975 Galeria Gaugain - Fortaleza 

Embaixada Brasileira - Roma

1974 Instituto Brasil Estados ünidos

1975

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS 1976 Embaixada Brasileira - Roma

1976 Embaixada Brasileira - Milão
1949 Instituto de Arquitetos - Rio de Ja

neiro
Galeria Irlandini - Rio de Janeiro

Museu Guido Viaro - Curitiba

Galeria da Vasp - São Paulo

Oscar Seraphico Galeria de Arte 
Brasília

1976

1976
1955 Galeria Forma - Rio de Janeiro 1977
1959 Galeria Macunaíma - Rio de Ja

neiro
1978
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