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RESUMO 

Este artigo apresenta a pesquisa ainda em fase inicial sobre a arte abstrata no Rio Grande 
do Sul durante os anos 1960 e 1970, tema procedente das investigações realizadas em 
Tese de Doutorado acerca dos cartazes concretistas brasileiros nos anos 1950–1960. 
Tomando como objeto de estudo a produção plástica dos artistas Carlos Petrucci (1919–
2013), Carlos Scliar (1920–2001), Danúbio Gonçalves (1925–), Luiz Barth (1941–), Nelson 
Ellwanger (1946–2004), Nelson Wiegert (1940–), Rose Lutzenberger (1929–), Rubens Costa 
Cabral (1928–1989), Vera Chaves Barcellos (1938–), Waldeny Elias (1931–2010), Yeddo 
Titze (1935–) e Zoravia Bettiol (1935–), a pesquisa pretende analisar o vocabulário formal e 
as novas propostas visuais de cunho abstrato realizadas por esses artistas, no período 
indicado, contextualizando-as no âmbito da história da arte brasileira. 
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ABSTRACT 

This article presents the research still in inicial phase about abstract art in Rio Grande do Sul 
during the years 1960 and 1970, subject coming of the investigations in doctoral thesis about 
brazilian concretists posters in the years 1950–1960. Taking as object study the visual 
production of the artists Carlos Petrucci (1919–2013), Carlos Scliar (1920–2001), Danúbio 
Gonçalves (1925–), Luiz Barth (1941–), Nelson Ellwanger (1946–2004), Nelson Wiegert 
(1940–), Rose Lutzenberger (1929–), Rubens Costa Cabral (1928-1989), Vera Chaves 
Barcellos (1938–), Waldeny Elias (1931–2010), Yeddo Titze (1935–) and Zoravia Bettiol 
(1935–), the research aims analyse the formal vocabulary and the innovative visual 
proposals of abstract character made by these artists, in the indicated period, contextualizing 
them in the history of brazilian art. 
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Percebemos que pouco se tem discutido a produção abstrata dos artistas sul-rio-

grandenses na segunda metade do século XX. Autores como Marilene Pieta (1995), 

Neiva Bohns (2007), Paulo Gomes (2007; 2012) e Blanca Brites (2012) identificam 

em seus textos essa produção, mas ainda não há um estudo de fôlego sobre o tema. 

Como sabemos, a arte sulina tem na figuração uma de suas marcas e, não somente 

isso, a figuração comprometida com o regionalismo, como encontramos nas obras 

dos artistas oriundos dos Clubes de Gravura (SCARINCI, 1982; KERN, 1992; 

BOHNS, 2005). Entretanto, mesmo artistas essencialmente figurativos também 

enveredaram, nos anos 1960 e 1970, pela abstração. É o caso de Danúbio 

Gonçalves (1925–), Carlos Petrucci (1919–2013) e Carlos Scliar (1920–2001), todos 

eles, inclusive, com participações ativas nos Clubes de Gravura. Pelo menos para os 

três citados, a produção de viés abstracionista parece ter sido uma aproximação 

rápida, com menores consequências.  

 

Carlos PETRUCCI (1919 – 2013) 
Sem título, 1974 

Técnica mista sobre papel, 57,2 x 38,5 cm  
Coleção privada, Porto Alegre (RS) 

 

Porém, nomes como Nelson Ellwanger (1946–2004), Nelson Wiegert (1940–), Rose 

Lutzenberger (1929–), Luiz Barth (1941−), Rubens Costa Cabral (1928–1989) e 
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Waldeny Elias (1931–2010) construíram ou fortaleceram suas pesquisas poéticas 

pela abstração, fosse ela de viés geométrico ou lírico. O gravurista Nelson Ellwanger 

explorou o abstracionismo de forma constante em sua carreira e realizou uma farta 

produção de xilogravuras abstratas, como podemos observar em seus trabalhos da 

década de 1970. 

 

Nelson  WIEGERT (1925 –) 

Abstrato, 1965 
Técnica mista (colagem) sobre tela, 85 x 101 cm 

Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre (RS) 

 

 

Nelson ELLWANGER  (1946 – 2004) 
Sem título, 1978 

Xilogravura, 46 x 63,5 cm  
Coleção privada, Santa Maria (RS) 
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Vera Chaves Barcellos (1938–), cuja trajetória é marcada pelos trabalhos 

conceituais em fotografia e vídeo, também excursionou, no início de sua carreira, 

pela gravura abstrata, enquanto Yeddo Titze (1935–) e Zoravia Bettiol (1935–), com 

suas tapeçarias, ajudaram a fortalecer essa expressão, marcante no Rio Grande do 

Sul daquele período. Há, portanto, uma inegável produção abstrata, e é a essa 

produção que a pesquisa pretende se dedicar, discutindo-a num diálogo com o 

cenário brasileiro.  

Como movimento artístico, a abstração desponta na Europa no início do século XX, 

tendo como expoentes artistas como Kasimir Malevich (1878–1935), Wassily 

Kandinsky (1866–1944), Paul Klee (1879–1940) e Piet Mondrian (1872–1944). De 

matriz neoplatônica, buscando expressar a ideia, o invisível e uma compreensão 

metafísica do mundo, o Abstracionismo foi fartamente teorizado por esses e outros 

artistas, despontando nos manifestos e publicações de vanguardas artísticas como o 

Suprematismo, o De Stijl e o Construtivismo (ARGAN, 1992; FER, 1998; HARRIS, 

1998; HARRISON, 1998). Via de regra, o Abstracionismo se pautou por duas 

matrizes formais: a da subjetividade do gesto, apresentada por cores, manchas e 

formas biomórficas (matriz informal), e a da lógica cognitiva e matemática (matriz 

geométrica), enfatizada pelo rigor estrutural, pela austeridade da forma, e pelo 

atonalismo das cores puras e chapadas.  

Inicialmente de difícil compreensão, o Abstracionismo se consagrou como uma das 

expressões máximas do que se convencionou chamar, em Arquitetura e Design, de 

“Estilo Internacional”. Austero, geométrico e visivelmente “moderno”, esse estilo 

propagou os valores e as premissas em pauta na Bauhaus (1919–1933), que teve 

entre seus professores, justamente, Kandinsky e Klee, quando esses teorizaram 

sobre a arte abstrata. A partir da década de 1930, o “Estilo Internacional” começa a 

ser amplamente divulgado, em grande parte pelas produções arquitetônicas de 

mestres como Mies van der Rohe (1886–1969) e Le Corbusier (1887–1965). A 

arquitetura de concreto, ferro e vidro, transparente, funcional e estrutural, conquista 

a Europa, a América e, inclusive, o Brasil, onde teremos uma produção reconhecida 

em âmbito internacional. 
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Em 1951, quando da realização da I Bienal de São Paulo, são os valores dessa 

“linguagem internacional” que estarão em pauta. Max Bill (1908–1994), artista, 

arquiteto e designer suíço, ex-aluno da Bauhaus e futuro diretor da Hochscule für 

Gestaltung de Ulm, na Alemanha (1953–1968), ganha o Grande Prêmio da Bienal, 

por sua obra Unidade Tripartida, e os ventos da abstração começam a soprar com 

mais força no país. Almerinda Lopes (2010) historiciza esse momento, trazendo as 

experiências do Ateliê Abstração, em São Paulo, dirigido pelo romeno Samson 

Flexor (1907–1971) a partir do emblemático ano de 1951, bem como a presença, 

cada vez mais forte, de linguagens concretistas na produção gráfica e pictórica, 

verificada, entre outros, nas obras de Geraldo de Barros (1923–1998), Willys de 

Castro (1926–1988) e Waldemar Cordeiro (1925–1973).  

É necessário lembrar, fazendo esse retrospecto, que pelo menos até o final dos 

anos 1940 o panorama artístico brasileiro, com exceção da arquitetura, foi dominado 

pela figuração de viés nacionalista, geralmente ideológica e voltada à questão social, 

e que contou, entre seus maiores representantes, com nomes como Cândido 

Portinari (1903–1962) e Di Cavalcanti (1897–1976). Esses dois artistas expressaram 

diversas vezes total recusa às correntes abstratas, por elas se afastarem da 

representação figurativa, vista como “interpretação da realidade”. Tal rejeição 

estabeleceu no eixo Rio–São Paulo a conhecida querela figurativismo versus 

abstracionismo, no fim dos anos 1940 (LOPES, 2010).  

No Rio Grande do Sul, as temáticas sociais também eram preponderantes, sendo o 

cerne da produção dos artistas do chamado “Grupo de Bagé”, cuja ressonância nos 

Clubes de Gravura não se restringiu às fronteiras regionais (SCARINCI, 1982; 

AMARAL, 1984). O curioso, no entanto, é como artistas vinculados a essa 

experiência, como Carlos Scliar, Danúbio Gonçalves e Carlos Petrucci, que tanto 

criticavam a produção abstracionista, taxando-a de “descomprometida politicamente”, 

também enveredarão pela não figuração. Gonçalves, por exemplo, chega a negar 

seus trabalhos abstratos, questão observada em depoimentos do artista durante os 

anos 1970, como aponta o pesquisador e historiador da arte Paulo Gomes (2000). 
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DANÚBIO Gonçalves (1925 –) 

 Sem título, 1969 
Xilogravura, 48 x 66 cm  

Coleção privada 
 

Segundo Brites (2012), Pieta (1995) e Gomes (2000, 2007), foi a partir do final dos 

anos 1950 que o campo artístico do Sul passou a viver uma renovação importante. 

Entre tantos acontecimentos, merecem destaque: [1] a chegada de Ado Malagoli 

(1906–1994) a Porto Alegre, em 1952, quando assume o cargo de professor de 

Pintura junto ao IBA, Instituto de Belas Artes (atual Instituto de Artes da UFRGS) e, 

dois anos depois, funda o Museu de Arte do Rio Grande do Sul; [2] o 1º Congresso 

Brasileiro de Arte, realizado em 1958 no IBA, com a presença de personalidades 

como Sérgio Milliet (1898–1966) e Pietro Maria Bardi (1900–1999); e [3] a realização, 

no mesmo ano, do I Salão Pan-Americano de Arte, no mesmo IBA, eventos que 

mobilizaram o circuito artístico local. Na sequência, em 1960, Malagoli realiza sua 

polêmica exposição de obras abstratas na Casa das Molduras; é fundado o Atelier 

Livre da Prefeitura de Porto Alegre, em 1961; o litógrafo polonês Tadeusz Lapinski 

(1928−?) vem ao Estado na década de 1960, mobilizando vários artistas, entre os 

quais Danúbio Gonçalves; e, em 1968, o espanhol Julio Plaza (1938–2003) ministra 

curso de serigrafia no IBA, tendo entre seus alunos Vera Chaves Barcellos. Esse, 

aliás, é igualmente um momento de renovação no ensino de artes no Estado. No 

IBA, a partir de 1962, passa a trabalhar Rose Lutzenberger, enquanto que a recém-

fundada Universidade Federal de Santa Maria (UFSM-RS) conta, no mesmo período, 

com Luiz Barth, artistas cujas obras são marcadas pela linguagem da abstração 

geométrica. Os dois últimos artistas, inclusive, juntamente com Rubens Costa Cabral, 
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desenvolveriam em 1971 o álbum Visão Multidimensional, um conjunto de 18 

serigrafias cujas composições geométricas abstratas eram resultantes de uma 

pesquisa em que exploravam as possibilidades de transformação de um hexágono 

através de recortes e rebatimento das partes resultantes (BRITES, 2012). 

 

 
Luiz BARTH (1941–) 

Serigrafia do álbum Visão Multidimensional, 1971  
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre (RS) 

 

 
Rose LUTZENBERGER (1929−)  

Serigrafia do álbum Visão Multidimensional, 1971  
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre (RS) 
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Rubens COSTA CABRAL (1928−1989) 

Serigrafia do álbum Visão Multidimensional, 1971  
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre (RS) 

 

Ainda neste período, a linguagem abstrata no Rio Grande do Sul atinge as técnicas 

da tapeçaria e da estamparia. A tapeçaria sul-rio-grandense viveu o seu verdadeiro 

boom nos anos 1970, sendo que trabalhos de artistas como Zoravia Bettiol e Yeddo 

Titze tiveram forte repercussão no panorama nacional e internacional. Já a 

estamparia, sob o comando e ensino de Yeddo Titze, na Faculdade de Belas Artes 

da UFSM, também obteve reconhecimento e repercussão nacional, com exposição 

realizada em 1972 no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, sendo 

apresentados “muitos metros de panos estampados com formas abstratas” 

(FOLETTO & BISOGNIN, 2001, p.106). 

Os autores com obras dedicadas à abstração no Brasil, como Fernando Cocchiarale 

e Anna Bela Geiger (1987) e Almerinda Lopes (2010) centram suas reflexões na 

produção de São Paulo e Rio de Janeiro, pólos importantes de produção artística no 

período. E, quando algum artista sul-rio-grandense é citado em trabalhos 

acadêmicos sobre o tema, este é Iberê Camargo (1914–1994), cujas obras dos anos 

1960 trazem a marca da abstração. 

Marilene Pieta, em seu A Modernidade da Pintura no Rio Grande do Sul (1995), 

discute os movimentos e artistas que, segundo sua percepção, representaram 

avanços na conquista de novas linguagens visuais. Entretanto, também ela não 

aprofunda as questões da arte abstrata. Neiva Bohns, em artigo publicado no livro 
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Artes Plásticas no Rio Grande do Sul: uma Panorâmica (2007), indica a tela O 

Passeio (1954), do pintor Paulo Osório Flores (1926–1957), como um marco da 

abstração sulina, mas sem maiores desdobramentos. O mesmo ocorre em Paulo 

Gomes, em texto no livro 100 Anos de Artes Plásticas no Instituto de Artes da 

UFRGS (2012),  o autor igualmente indica essa produção, porém não a discute. 

 
Paulo FLORES (1926−1957) 

Passeio, 1954 
Óleo sobre tela 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre (RS) 
 

O cenário apresentado sugere uma espécie de mito em relação ao assunto, que 

precisa ser historicizado e discutido. É a essa tarefa que a presente pesquisa se 

lança. Como apontado, as revisões bibliográficas sobre arte abstrata no Brasil não 

encontram em títulos como os  de Bohns (2007), Brites (2012), Cocchiarale & Geiger 

(1987), Foletto & Bisognin (2001), Gomes (2012; 2007; 2000), Lopes (2010), Pieta 

(1995), Scarinci (1982), e Stori (2000) a produção sul-rio-grandense. Entretanto, não 

restam dúvidas da importância e qualidade dessa produção. Por enquanto, embora 

expressivos, eles se encontram numa situação de quase invisibilidade, sendo pouco 

conhecidos, exibidos e discutidos.  

É diante desse panorama que a pesquisa ora apresentada se justifica, visto que  a 

produção abstrata dos artistas sul-rio-grandenses merece visibilidade, discussão, 

reflexão, documentação e contextualização na historiografia da arte brasileira.  
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