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Arte
O Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil convida você a conhecer
algumas obras de seu acervo por meio de um roteiro virtual.
A exposição de longa duração do Museu Afro Brasil está organizada em
seis Núcleos: África, Áfricas; Trabalho e escravidão; Festas: o sagrado e o
profano; Religiosidade afro-brasileira; História e Memória; e Artes plásticas:
a mão afro-brasileira. Cada um desses núcleos aborda uma temática que
se apresenta aos visitantes por meio de pinturas, esculturas, gravuras,
fotografias, têxteis e, muitas vezes, através também de objetos, documentos,
indumentárias que contribuem para que o visitante conheça a história
nacional, a partir da perspectiva afro-brasileira.
Nesse roteiro do núcleo Artes plásticas: a mão afro-brasileira, você terá
oportunidade de conhecer obras e artistas que revelam a presença do negro
na produção artística do nosso país. Mas, lembre-se, esse roteiro é apenas
um ponto de partida, um convite para que você conheça o Museu Afro Brasil.

						Boa visita!
						Núcleo de Educação
						Museu Afro Brasil

Benedito José Tobias
Retrato, década de 1930
Óleo sobre tela, madeira
e aquarela sobre cartão
Acervo Museu Afro Brasil
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A Mão Afro-Brasileira
A exposição de longa duração do Museu Afro Brasil está
organizada em seis núcleos, com temáticas distintas, que
dialogam entre si e nos quais a presença da arte é uma
constante. O núcleo Artes Plásticas: a mão afro-brasileira
é constituído por obras de artistas afro-brasileiros, em sua
maioria, e apresenta a criação nas artes visuais, revelando
o quanto nossa arte se desenvolveu pelo talento e pelas
mãos de negros e mestiços.

Aleijadinho
Fragmento de talha
Século XVIII
obra em comodato

As duas extremidades
tem as mesmas formas?
Essa é uma obra simétrica
ou assimétrica?
Fique atento aos detalhes.

Durante três séculos quase toda arte que se produzia
no Brasil era religiosa. Os artistas da época aprendiam
sua arte nas corporações de ofício. Cada ofício tinha
a sua corporação. Havia a corporação dos escultores,
a corporação dos douradores, dos entalhadores, dos
ferreiros, dos carpinteiros e assim por diante. Muitas
das obras desse período eram consideradas anônimas.

Igreja do Carmo
de Sabará, MG
Aleijadinho nasceu bastardo
e escravo, em Minas Gerais.
Era filho de Manuel Francisco
Lisboa – arquiteto e mestre de
obras português que o iniciou
na arte – e de uma de suas
escravas africanas.

Nas corporações, os mestres, como eram
chamadas as pessoas que possuíam muita
experiência em determinado ofício, ensinavam
aprendizes que, em sua maioria, eram negros
e mestiços já que a sociedade colonial via as
atividades manuais com preconceito, chegando
mesmo a considerá-las indignas de serem
realizadas por homens brancos livres.
Muitos destes aprendizes se tornavam mestres
e passavam a formar novos artistas. Um desses
mestres mestiços foi o grande escultor Antônio
Francisco Lisboa, “O Aleijadinho”.

Belmont [reprodução]
(São Paulo, SP, 1897 – idem, 1947)

Retrato de Aleijadinho
Cerca de 1940
Nanquim sobre papel
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Observe o Fragmento de Talha.
Qual é a primeira impressão
que se tem ao observá-la?

Aleijadinho
[reprodução]
Anjo Atalante
Século XVIII
Madeira policromada

Aleijadinho era muito admirado
por seus contemporâneos, que o
consideravam o maior artista de seu
tempo. O que impressionava, e ainda
impressiona, nas obras desse mestre
escultor é a grande expressividade
que conseguia dar às imagens, até
mesmo para aquelas que deveriam
cumprir função apenas decorativa
como o Anjo Atalante.
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A Pintura Sacra
Entre os principais centros de produção com temática
religiosa no estilo barroco está a Bahia.
Ainda nessa época, além dos mestres escultores,
havia também, entre outros, os mestres pintores.
Nas igrejas, as pinturas contavam histórias bíblicas
que funcionavam como livros, já que a maioria das
pessoas não sabia ler. Nos imensos tetos que forravam
a nave central das igrejas, anjos e santos flutuavam
em meio a nuvens, estrelas, fitas e flores compondo
um grande espetáculo visual.

José Teófilo de Jesus
Santa Clara
Século XVIII
Óleo sobre tela
Coleção particular
Santa Clara, nascida
Chiara d’Offreducci na Itália,
foi canonizada em 1255,
dois anos após a sua morte.
Inspirada em São Francisco
de Assis, fundou o ramo
feminino da ordem
franciscana, a chamada
Ordem de Santa Clara.

José Teófilo de Jesus
Um dos principais representantes da pintura baiana nesse
período foi o artista José Teófilo de Jesus. Nasceu em 1758,
em Salvador, Bahia. Foi pintor e dourador. Alforriado.
Sua obra é numerosa e constitui-se, para além dos trabalhos
como dourador e encarnador, de painéis decorativos
e pinturas de teto em diversas igrejas e de pinturas de
cavalete. Morreu, em 1847, em decorrência das sequelas
da queda de um andaime, quando pintava o teto da igreja da
Divina Pastora, em São Cristóvão, Sergipe.

Observe a representação de movimento
na roupa da Santa Clara.

Os três nós que podem ser vistos no cordão
amarrado na cintura da Santa representam
os votos de pobreza, castidade e obediência.
É possível reconhecer essas
três qualidades na pintura?
O que a Santa entrega ao homem?

6

7

A Arte no
Século XIX
No começo do século XIX, com a vinda da família real para
Brasil, muita coisa começaria a mudar. O Barroco vai dar lugar
ao Neoclássico, estilo mais de acordo com o gosto dominante
entre os consumidores de arte daqueles tempos. Com o fim
das corporações de ofício e a criação da Academia de Belas
Artes termina a época em que os artistas aprendiam seu
ofício no interior de ateliês. Para acompanhar tais mudanças,
o artista deveria ser capaz de pagar por uma educação
dispendiosa que incluía também sua formação no exterior.
É claro que os brasileiros mais pobres, em sua maioria negros
e mestiços, ficaram excluídos desse processo.
Embora, com isso, a presença de artistas negros tenha
diminuído, principalmente nos grandes centros urbanos,
alguns marcaram a arte brasileira nesse período, como
é o caso de Estevão Silva.

Estevão Silva
Estevão Silva é considerado o maior pintor de natureza-morta
de seu tempo. E não é para menos. Os seus quadros são mais
que representações de frutas. São cores – verdes, vermelhos,
amarelos –, gostos e cheiros.
Conta-se que Estevão Silva gostava tanto de provocar
as pessoas com suas pinturas que, algumas vezes, ao expor
seus quadros, cortava melancias, abacates, melões, laranjas
e colocava atrás da tela para que o público pudesse sentir o
cheiro enquanto apreciava a imagem. Estevão Silva pintava
também retratos, alegorias, cenas históricas e religiosas.
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Estevão Silva
(Estevão Roberto da Silva)
Natureza Morta
Óleo sobre madeira
Coleção particular

Na obra acima:
Qual o suporte que o artista utilizou
para fazer a pintura?
Você reconhece todas as frutas que
aparecem nesta obra?
Ao lembrar-se de uma fruta consegue
lembrar também da sua textura e cheiro?
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Século XX e início do xxI
a Arte à Flor da Pele
No século XX, alguns acontecimentos contribuíram para
que o negro e as manifestações culturais ligadas às raízes
africanas passassem a receber maior atenção da sociedade.
Um desses acontecimentos foi a Semana de Arte Moderna
de 1922. Os modernistas defendiam, entre outras coisas, uma
produção artística voltada para os temas nacionais, ou seja, a
arte deveria mostrar a paisagem, o povo e a cultura brasileira.
É por isso que, nesse período, negros e mestiços apareciam
como tema em muitas obras de artistas importantes.
Nos anos trinta são publicados alguns livros e realizados
congressos sobre cultura afro-brasileira; a partir daí, artistas
e temas negros começam a reaparecer com maior intensidade
nas artes plásticas brasileiras.
Conheça agora a obra de quatro artistas negros do século XX
e quatro diferentes maneiras de fazer arte.

Benedito José Tobias
A obra de Benedito José Tobias foi realizada entre as décadas de
1930 e 1940, em São Paulo. Embora tenha ganho vários prêmios
e atuado num período de muita efervescência cultural, o artista
permaneceu quase desconhecido.
Tobias concentrou seu trabalho, quase exclusivamente, na
representação de negros. Ele se aproximava daquilo que o
retratado tinha de mais humano, captando com delicadeza,
suas expressões, seus traços físicos, suas marcas pessoais, seu
corpo e sua alma. Sua produção se distingue por representar
criticamente a condição social das pessoas por ele retratadas.
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Benedito José Tobias
Porta da Policlínica,
Século XX
Óleo sobre tela.
Acervo Museu Afro Brasil
Doação Emanoel Araújo

Pela expressão das personagens,
como está sendo a espera?
Observando a luz na pintura, em qual
horário você supõe que a cena acontece?
É possível relacionar a cena representada
com o momento atual? De que forma?
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Heitor dos Prazeres

Mestre Didi

Nasceu no Rio de Janeiro, foi músico, pintor, cenógrafo, compositor,
poeta, coreógrafo, estilista e radialista. Ele gostava de representar
o cotidiano de festa do povo brasileiro. Em sua obra não aparecem
pessoas sozinhas, o coletivo está sempre presente. Participou da
fundação das Escolas de Samba Mangueira e Portela. A música é
uma constante e o movimento define a essência de seu trabalho.

O Sacerdote da Arte Afro-Brasileira
Escultor e escritor, Deoscóredes
Maximiliano dos Santos, ou Mestre Didi,
produziu esculturas que remetem a figuras
míticas e objetos religiosos, relacionados
ao universo das religiões afro-brasileiras,
em referência à ancestralidade masculina
do povo ioruba. Em suas obras estão
presentes contas de diversas cores, búzios,
nervuras de palmeira, couro, entre outros
elementos da natureza.

Observe a obra abaixo.

A cena representada nesta pintura se passa
nos Arcos da Lapa no Rio de Janeiro.
Como são os personagens representados?
São pessoas brancas, negras ou mestiças?

Mestre Didi
Dan – A Serpente do Além
Técnica mista
Coleção particular

Como elas estão vestidas? O que elas estão fazendo?
Que elementos da pintura contribuem para
a ideia de movimento?
Você poderia dizer que tipo de música eles estão dançando?
Que formas, linhas e cores se repetem?

Em relação à obra acima:

A serpente nessa obra representa a píton mítica.
Ela é assim reconhecida pelos povos de tradição jeje,
da África Ocidental, por se elevar das profundezas
da terra, tocar o céu e retornar para o centro da terra.
De modo semelhante, na tradição iorubá há uma
divindade associada à serpente, Oxumaré. Este orixá
está relacionado ao arco-íris.
Quais cores do arco-íris estão
representadas na obra?
Heitor dos Prazeres
Sem título, 1964
Óleo sobre tela
Acervo Museu Afro Brasil
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Nesta obra a serpente faz
um movimento. Em que direção?
Quais sensações a obra lhe provoca?
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Arte Contemporânea Afro-Brasileira
Glossário

Sidney Amaral
Paulistano, nascido em 1973, é artista plástico e professor.
Sua produção é variada e explora técnicas como fotografia,
pintura e escultura. Em muitos de seus trabalhos, propõe
uma crítica social, evidenciando tensões vividas no cotidiano.
Nesta obra, podem-se identificar objetos do mundo do trabalho,
produzidos com materiais considerados nobres.

Barroco
É um movimento artístico ocorrido entre o final do
século XVI e meados do século XVIII. O barroco tem
como característica elementos cenográficos e alegres
objetivando difundir a fé na Igreja Católica. O barroco
integrava a arquitetura, a pintura e a escultura.
Encarnador
Ofício que buscava imitar a cor da epiderme
humana nas esculturas e pinturas.
Natureza-morta
Designação de um quadro ou outra representação
artística de seres inanimados.

Sidney Amaral
Acesso Restrito, 2006
Mármore, cerâmica e bronze
Coleção do Artista

Neoclássico
É um estilo artístico que surgiu na Europa no século
XVIII. Chamava-se neoclássico porque pretendia
retomar os princípios da antiguidade greco-romana.
Para eles uma obra só seria bela se imitasse as formas
que os artistas clássicos gregos e os renascentistas
italianos já haviam criado.

Observe a obra:

Quem são os profissionais que utilizam
esses objetos e ferramentas?
Quais os materiais utilizados na confecção da obra?
Em sua opinião, esses materiais podem influenciar
no valor dos objetos representados? Eles podem
alterar a sua utilidade?
O título da obra é “Acesso Restrito”. Por quê?
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Rubem Valentim
Escultura Emblemática 5
1977
Madeira Policromada
Acervo Museu Afro Brasil

Museu Afro Brasil
Parque Ibirapuera – Portão 10
04094-050 São Paulo/SP
Fone: (11) 3320-8900
Terça a domingo, das 10h às 17h
quintas-feiras e sábados entrada gratuita
www.museuafrobrasil.org.br
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