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SUGESTÃO DE PAUTA  

 
UFPA REALIZA EXPOSIÇÃO SOBRE OBRAS DE PEDRO MORBACH 

Sugestões de Imagem: imagens de obras do autor, imagens de exposições, imagens do Rio Guamá, imagens de 

castanhais do sul do Pará e imagens de barcos em rios nos furos da parte insular de Belém. 

Informações 

A Universidade Federal do Pará (UFPA) realiza a exposição "Desenhador das Águas", do artista Pedro 

Morbach, no período de 30 a 27 de novembro. O evento é uma parceria da Faculdade de Artes Visuais 

(FAV) com a Galeria Elf e tem curadoria do professor Edison Farias, diretor da Faculdade. 

A exposição é composta por 25 desenhos a nanquim sobre papel de aproximadamente 30x40, todos retratam a 

temática da natureza do sul do Pará inspirados nas recordações do artista, em sua juventude nas matas e rios da região 

do sul do Pará. A mostra é um recorte de parte do acervo da Galeria Elf, cedido para o evento que leva a obra de Pedro 

Morbach ao público, pela segunda vez em Belém.  

Segundo o professor Edison Farias, curador da exposição, a escolha das obras se deu por conta das imagens 

remeterem à paisagem das ilhas em frente ao Campus Universitário José Silveira Neto e pelo fato de tratarem a 

"natureza das águas", o homem, a arquitetura e sua cultura amazônica. Pedro Morbach é um artista que precisa ser 

conhecido e reconhecido por aqueles que dão importância à preservação de nossa cultura e natureza. Sem acentuação 

de regionalismos inúteis. 

Pedro Morbach - O artista paraense nasceu em Marabá, no ano de 1936. Era filho de Augusto Morbach, 

artista de naturalidade goiana e exímio ilustrador, que trabalhou muito tempo no Estado do Pará. Pedro foi 

envolvido pelo encantamento do pai com a cultura amazônica, especialmente aquela ligada aos contos 

populares e aos mitos. Após estas influências, Pedro se descobriu desenhador. Ele faleceu em 2012 e deixou 

uma herança artística muito acentuada na cidade de Marabá, onde sua influencia artística foi maior, o que provocou a 

formação de uma escola de desenho e pintura. 

 “Pelo fato de aumentar o conhecimento sobre a arte desse artista paraense que deu ênfase em sua obra pela cultura 

local, e especialmente por significar um exemplo raro de se trabalhar com uma técnica relativamente simples e se 

conseguir efeitos poéticos visuais louváveis. A sua obra também é importante para o ambiente acadêmico pelo fato de 

tecer referências visuais a outros artistas consagrados”, afirma o professor Edison.  

A mostra é o produto do projeto de pesquisa “Crítica e Historiografia da Arte na Amazônia”, coordenado pelo 

professor e que engloba alunos da graduação em Artes Visuais. O evento tem o apoio de Lucinha Chaves, da Galeria 

Elf e da Associação de Amigos da Universidade Federal do Pará. No dia 30 de outubro haverá a cerimônia de abertura 

e a entrada é franca. 

Serviço: 
Exposição "Desenhador de Águas" 

Data: 30 de outubro a 27 de novembro 

Local: Galeria César Moraes Leite, no prédio do Setor de Recreação e Assistência Estudantil (Vadião) 

Sugestão de entrevistado: Edison Farias, diretor da Faculdade de Artes Visuais 
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Contatos: 

● Coordenadoria de Imprensa e Informação da Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201 8039 / 8272.1100 

E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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