
MUSEU DE ARTE
DO RIO GRANDE DO SUL

ADO MALAGOLI
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Esta exposição, Olhando Desenhos, faz parte do Projeto Curadorias de 

Acervo, que objetiva a valorização da coleção do MARGS. Convidando 

curadores e críticos especializados nas mais diferentes áreas das artes plásticas 

para realizarem suas leituras sobre segmentos específicos de nosso acervo, 

buscamos assim proporcionar ao público visões diferenciadas e mais profundas 

sobre esta que é a maior coleção pública de arte do Estado.

Este amplo panorama sobre o desenho, evidenciando mais as múltiplas 

formas de expressão possíveis sobre o suporte papel do que focalizando alguma 

faceta específica da arte gráfica, possibilita uma compreensão maior da 

evolução das tendências estilísticas predominantes ao longo de quase dois 

séculos de história da arte. Ilumina, também, a riqueza e diversidade do 

conjunto de obras de nosso Museu que, partindo do século XIX, concentra-se, 

porém, na produção gaúcha dos anos 50 em diante.

Depois de encerrada sua temporada no MARGS, esta mostra, em 

virtude de sua grande envergadura, será dividida em módulos, viabilizando sua 

itinerância pelo Estado e tornando acessível a outras cidades pelo menos parte 

deste interessante percurso pelo universo do desenho.

Giselda Leirner - Desenho I - 7967- bico de pena sobre papel.
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Período da exposição:
31 de maio a 

30 de julho de 2000

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 

Diretor do MARGS
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Olhando Desenhos

A proposta de ler a coleção de desenhos do MARGS a partir de um critério 

cronológico acentua, principalmente, as linhas de pensamento que norteavam os 

artistas em períodos determinados. Não é possível compreender o pensamento 

gráfico local, menos ainda o nacional ou o internacional a partir da coleção do 

Museu, mas este pode ser entrevisto em alguns momentos dos anos 60, com grande 

precisão nos anos 70 e nos 80, incluindo nesta década o desenho produzido por uma 

parte da chamada geração 80.

A coleção exposta nesta Olhando Desenhos tem 114 obras de 93 artistas. 

Ela foi organizada em alguns grupos: obras do século XIX até aquelas dos anos 40, no 

qual observa-se o predomínio do estudo ou desenho preparatório; nos anos 50 um 

outro grupo que já indica um predomínio da técnica como expressão artística 

autônoma; nos anos 60 notamos três vertentes: uma figurativa, outra de matriz 

acentuadamente pictórica e uma terceira abstrata; os anos 70 estão muito bem 

representados na coleção e notam-se duas grandes linhas de pensamento: uma mais 

formalista e outra mais engajada, ambas mantendo como característica comum um 

grande investimento na técnica e, finalmente, os anos 80, no qual podemos também 

localizar duas vertentes bem nítidas: a primeira que investe no fazer artístico e a 

segunda na qual este discurso se une à crítica da sociedade e da cultura. Dos anos 90 

pouco ou quase nada temos a observar pois a coleção não é representativa em 

número de obras.
Sotero Cosme - Retrato de Baudelaire - 7 933 
nanquim sobre papel gessado
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Seria impossível analisarmos extensivamente aqui este universo de expressões 

e, infelizmente, impossível também reproduzi-los todos. Este catálogo se detêm numa 

apresentação de exemplos que consideramos pontuais mas não definitivos e tão 

pouco decisivos (complementa este texto aquele intitulado Para início de conversa, 

publicado no Jornal do MARGS - número 57 de Maio de 2000 - onde nos alongamos

sobre o projeto curatorial e fazemos uma leitura abrangente da coleção).
***

As obras de Strixner, Nerly e Porto Alegre são as escassas representantes do 

século passado presentes na coleção e são exemplares do desenho preparatório ou de 

anotação. Isto não diminui em nada a excepcional qualidade de alguns deles, 

mormente o retrato feito por Christian Friedrich von Nerly - A Napolitana - hábil e 

preciso na apreensão dos traços da retratada.

Os três artistas citados atuaram na primeira metade do século XIX. A coleção do 

MARGS dá então um salto e só teremos exemplos gráficos das primeiras décadas do 

século XX. O Retrato de Charles Baudelaire, de Sotero Cosme, foi feito nos anos 30 a 

partir de um retrato fotográfico do artista. O que mais ressalta nesta obra é a excelência 

da fatura, numa técnica hoje em desuso (nanquim sobre papel gessado) mais 

plenamente adequada aos fins propostos a ilustração. A profundidade psicológica do 

olhar já está presente na fotografia que serviu de modelo, mas Cosme aprofunda ainda

Christian Friedrich von Nerly
A Napolitana - 1835 
grafite sobre papel.
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mais esta impressão através dos precisos e decisivos traços. O Auto-retrato (1957) de 

Leopoldo Gotuzzo é obra de um artista maduro e com pleno domínio dos seus 

meios - traço firme e investimento na psicologia e percebe-se um artista retratando- 

se bastante seguro e satisfeito.

Mantendo como guia uma rígida cronologia observemos agora o Desenho I 

de Giselda Leirner. Esta obra faz parte de um pequeno, mas expressivo, conjunto de 

desenhos não figurativos dos anos sessenta. No catálogo da mostra que a artista fez 

no MARGS, juntamente com seu irmão Nélson Leirner (Outubro de 1964), escreve 

José Geraldo Vieira que "o desenho de vanguarda pretende deixar de ter significação 

objetiva e até mesmo abstrata, e tornar-se exclusivamente mera sintaxe". Esta 

vertente da produção gráfica retornará com bastante ênfase na década de 80, 

conforme podemos observar nos traços delicados e tênues de Mônica Sartori e na 

gestualidade construtiva e enfática de Isaura Pena.

Nos anos 70 duas vertentes são notáveis. Na primeira, Xingú - Estruturas II, de 

Maria Tomaselli, apresenta muito mais do que deixa entrever o seu título. Sob um 

manto formalista percebe-se uma rígida teia de traços que encobrem um discurso 

engajado na crítica social e política do período, presente nesta obra de maneira 

emblemática, mas visível quase como manifesto no desenho de Cláudio 

Carriconde. Bastante nítido na produção gaúcha do período, este engajamento, 

oculta-se no virtuosismo técnico de grande parte de seus praticantes. Na segunda
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Auto-retrato -1957 
grafite sobre papel.
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vertente a técnica mantêm a prioridade e ocorre um 

investimento maior em discursos pessoais, plenos de 

referências a situações tais como o feminismo, a 

interioridade e ainda poéticas bastante pessoais como a 

de Plínio Bernhardt, tributária de um imaginário mítico e 

ancestral. Observa-se que estes artistas fazem, como no 

grupo anterior, um desenho bastante engajado mas há, 

inequivocamente, um peso maior no formalismo: o 

desenho cuidado, muito bem acabado, às vezes beirando 

a exasperação no tratamento. Estas características estão 

presentes ainda no Feto - Anjo IV - Agrion Splenders de 

Clara Pechansky que, utilizando-se destes recursos 

técnicos com bastante generosidade, não abandona a 

crítica ao momento social e político que vivia-se então.

A geração de artistas que atuam nos anos 70 

mantêm-se ativa na década seguinte. Mas é na década de 

80 que surge um grupo excepcional de desenhistas no 

panorama local. Eles amadurecem suas técnicas e 

discursos artísticos, alimentados pela produção da 

década anterior, mas investem pesadamente na

Plínio Bernhardt - Desenho 109- 1974 
lápis conté sobre papel cinza.



DESENHOSôoz

participação plenamente politizada da arte na vida social local e nacional. Estes artistas 

não abrem mão da excelência técnica, característica local, mas valem-se deste domínio 

como arma para abrir frentes de atuação num momento difícil, onde e quando o 

razoável era calar-se. A opressão, as minorias sociais e sexuais, a política, o poder da 

mídia, tudo, tudo mesmo, era assunto a ser trabalhado. Ocioso entrarmos aqui em 

detalhes sobre esta floração excepcional de artistas devido ao curto espaço, mas a 

observação do Desenho I - Série em Busca de Ana Alegria dá a dimensão que foi 

observado acima.

Ainda dos anos 80 a coleção do MARGS tem desenhos de grandes nomes da arte 

nacional do período. Podemos observar a análise do discurso artístico e o rompimento 

dos limites e amarras na obra de Daniel Senise 

(desenho ou pintura?) e a sintaxe modernista casada 

com uma semântica contemporânea na obra de 

Tunga.

Este investimento nas questões do fazer 

artístico ao par do virtuosismo técnico podem ser 

observados em O Outro Z de Regina Silveira e, com 

ênfase na excelência técnica, nas Pêras e Maçãs de

Eduardo Cruz.

Clara Pechansky - Feto - Anjo IV
Agrion Splenders 1977 lápis conté sobre papel Ana Alegria - Desenho I - Série em Busca - 1981- nanquim e ecoline sobre papel.
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O MARGS detêm a maior coleção pública 

de artes visuais do Estado. Ao longo dos anos, em 

maior ou menor grau, esta coleção esteve em 

exposição de maneira intermitente e, infelizmente, 

por longos períodos, enterrada na reserva técnica. 

Não é justo que uma parte da cultura, do 

pensamento e da produção de conhecimento da 

nossa população artística estivesse ausente dos 

nossos olhos e longe daqueles que hoje dão 

continuidade a este processo cultural. Assim, neste 

momento particularmente feliz da nossa história 

cultural, este manancial de informações está visível 

e à disposição dos interessados em estudá-lo e 

apreciá-lo. Esta exposição não pretende mais do 

que isso tornar visível e disponível esta fonte.
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Regina Silveira - O Outro Z - 7 985 - lápis de cor sobre papel.
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Eduardo Cruz - Pêras e Maçãs - 7 984 - lápis e pastel sobre papel.

start
Paulo Gomes

Artista Plástico, Pesquisador e Doutorando 

em Poéticas Visuais na UFRGS.

VISITAÇAO: 
terças a domingos, 

das 10h às 19h

-
Realização:

Praça da Alfândega, s/ng 
Centro - Porto Alegre - RS 

CEP 090010-000 
TEL (051)227.2311 Governo do Eslado do Rio Grande do Sul 

Secrelaria de Estado da Cultura

I



"'

.

"

\


