
Agora, o que se pretende é enfocar período em que o artista morou 

em Paris, constituindo uma etapa relevante de sua trajetória 

artística, com uma grande produção de obras e intensa participação 

na vida cultural francesa, mas, ainda assim, pouco estudado, 

merecendo destaque o reconhecimento da crítica e o legado deixado 

por Segall, que permanece até hoje, conforme o professor Herbert 

Covre Lino Simão, que irá proferir uma palestra na abertura da 

exposição.  

Estarão expostas gravuras impressas em papel Sparto inglês, que 

fazem parte da segunda edição da obra 50 Xilogravuras de Lasar 

Segall, editada em outubro de 1967 (exemplar nº 287, de um total 

de mil), para celebrar o 10º aniversário da morte do artista, com 

apresentação de Murilo Miranda, prefácio do crítico Geraldo Ferraz 

e um poema de Carlos Drummond de Andrade. Há, também, a obra Casal 

do Mangue (1929), extraída do álbum Mangue, de Lasar Segall. Rio 

de Janeiro, 1977, exemplar nº 1413), reedição conforme o original 

de 1943, em homenagem aos 20 anos da morte do artista. 

Artista plural - pintor, desenhista, gravador e escultor -, Segall 

fez um amálgama de sua formação europeia – Impressionismo, Cubismo, 

Expressionismo -, com cores tropicais e temas nacionais – o mangue, 

do Rio de Janeiro, as florestas, de Campos do Jordão, e o mar do 

Guarujá, entre outros. 

Segall amou intensamente. Amou Jenny Klabin, amou o Brasil, amou a 

arte. E o amor diante do mar aparece na obra Figuras na Praia 

(1929), evocando sua visita ao litoral de São Paulo. A propósito, 

escreveu Geraldo Ferraz: “...a orla marítima forneceu a Segall, no 

Guarujá, o bálsamo das noites banhadas pelo marulho das ondas nas 

areias. O lirismo do Guarujá é então o tema romântico da 

conciliação, o homem em paz com a natureza...” (In: As Xilogravuras 

de Segall, 2. ed., 1967).  

Outra xilogravura presente na exposição é Oração Lunar (1918), 

impressa pelo gravador Paulo Camillo Penna, em 2003, edição 

limitada (100 exemplares), feita pelo Museu Lasar Segall. Nesta 

obra, o artista apresenta sua formação judaica, além da necessidade 

de depurar a imagem, conforme destaca Vera d’Horta “há duas 

matrizes diferentes para o mesmo motivo, uma de 1917 e outra de 

1918, em que desaparecem os detalhes ao fundo, mostrando que Segall 

optou por não trabalhar aquela área, preferindo um negro profundo 

para destacar as figuras humanas. ” (Preto no Branco. In: A Gravura 

de Lasar Segall. SP: Museu Lasar Segall, 1988, XVII) 

Lasar Segall. Em 1923, o artista nascido em Vilna, na Lituânia, 

após estudar em Berlim e Dresden, mudou-se definitivamente para o 

Brasil, passando a residir na cidade de São Paulo, onde se casou 

com Jenny Klabin e viveu com seus filhos. Morreu precocemente, em 

1957, e a viúva, Jenny Klabin Segall, em um gesto altruísta, 

acompanhada por seus filhos, tomou a iniciativa de transformar a 

moderna casa em que moravam, projetada pelo arquiteto russo Gregori 

Warchavchik, no Museu Lasar Segall, inaugurado em 1967.  

 

 



Lasar Segall afirmou certa vez “Sempre conservei muito abertos os 

olhos”. Assim, é hora de abrirmos nossos olhos para a obra que 

apresenta uma intensa preocupação social, de caráter universal, 

pois “cada homem é filho de seu tempo e a sua expressão é a 

expressão desse tempo”. Segall é a expressão artística de nosso 

tempo! 

 

 


