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Resumo

Nesta pesquisa, objetivamos estudar a escultura goiana a partir da análise das
obras do escultor alemão Gustav Ritter (1904-1979) que se radicou em Goiânia
no período de 1949 a 1979. Ritter introduziu na cidade uma visão moderna do
objeto tridimensional dotado de formas abstratas. Tais características
influenciaram os artistas goianos a partir da década de 1960. Nossa proposta
foi estudar sua influência e participação na fundação, em 1952, da Escola
Goiana de Belas Artes (EGBA) da Universidade Católica de Goiás, analisando
a sua fase abstrata e suas consequências na formação dos escultores goianos.
Foram desenvolvidas pesquisas nos acervos de colecionadores, nos museus
de Goiânia, além de entrevistas (ex-alunos, amigos e parentes) e pesquisa em
publicações referentes a Ritter e à escultura abstrata no Brasil.

Palavras-chave: tridimensionalidade; escultura moderna goiana; arte abstrata;
século XX.

Abstract

The research aims to study the sculpture of Goiás based on the analysis of the
works of German sculptor Gustav Ritter (1904-1979) who settled in Goiânia in
the period 1949 to 1979. Ritter introduced in the city a modern view of threedimensional object endowed with abstract shapes. These characteristics
influenced artists from Goiás in the 1960s. Our proposal was to study their
influence and participation in the foundation, in 1952, of Goiás School of Fine
Arts (EGBA) of the Catholic University of Goiás, analyzing its implications and
abstract phase in the formation of the sculptors of Goiás. Research was
developed in the collectors’ collections, museums of Goiânia, interviews (exstudents, friends and relatives) and research papers referring to Ritter and
abstract sculpture in Brazil.

Keywords: tridimensionality; goiana modern sculpture; abstract art; the
twentieth century.

