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Alberto da Veiga Guignard foi pintor, desenhista, gravador e professor, 

nascido em Nova Friburgo, RJ, em 1896. Aos 16 anos de idade viajou para a Europa 

dando prosseguimento a seus estudos de humanidades na França, Suíça e finalmento 

em Munique, onde os concluiu.

Freqtlentou a Real Aoademia de Belas Artes daquela cidade alemã, fazendo 
cursos de pintura e desenho, que seriam completados em Florença, em 1920. A partir 
de então inicia atividades intensas na Europa, freqlientando ateliers e cursos, e, 
participou de Salões em Paris. De volta ao Brasil* foi Professor de Desenho 

antiga TJniversidade do Distrito Federal e na Fundação Osório, ate que, atendendo 

ao convite de Juscelino Kubitschek, foi fundar . a Escola de Artes de Minas Gerais, 

na qual ensinou pintura durante 19 anos, importante contribuição para a formação de 

uma geração de artistas mineiros.

na

Portinari declarou sobre ele:

"Guignard ó um anjo sem cor. Muitas pessoas pensam que a 
sua pintura é ingênua. Eu sempre o considerei 0 máximo. Sua pintura © 
tão grande quanto a de Pancetti. Não tem dinheiro e deveria ter. E tudo 

isto porque ê um anjo. Deveria ter merecido maior consideração do país 
e do governo. Guignard possui uma importância intrínseca: não precisou 

se agregar a coisa alguma. A grande felicidade do artista 0 ter sempre 

cinco anos, e Guignard - o eterno fantasista que se entusiasma com tudo- 

é verdadeiramente um menino de 5 anos numa casa de brinquedos. E a sua 
é o mundo."

Guignard faleceu em Belo Horizonte, em 1962, aos 66 anos de idade. Foi 

Realista e Surrealista, deixou uma das obras mais importantes em que o retrato e 

a paisagem mineira, prinoipalmcnte a das antigas cidades coloniais, atingiu 

ele um dos mais altos pontos do nacionalismo lírico.
a

0 quadro atualmente exposto pelo MARGS tem como modelo a Sr. Maria de 
Lourdes Pires da Rocha, pintora gaúcha que residiu há anos no Rio db Janeiro e, em 
I984, encontrou através da venda em leilão da presente obra (posteriormente doada 

ae Museu de Arte do Rio Grande do Sul) uma forma de ajudar aos flagelados do Esta

do naquele ano.
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Asseasoria de Comunicação Social-MARGS



7 DE JULHO DE 1954 PROJETO CALENDÁRIO: 30 ANOS SEM GUIGNARD

MIC

Alberto da Veiga Guignard nasceu no Rio de Janeiro, errr 

25 de fevereiro de 1896 e faleceu em Minas Gerais, em 26 de junho 

de 1962. Realizou estudos em Munique, Plorença e no Brasil, 

seu trabalho internacionalmente nos salões de Paris, Veneza,

Iorque, Montevidéo e Pittisburgo.

Guignard revela uma visão romântica da arte, com grande 

riqueza de imaginação expressiva. £ um dos mais importantes artistas 

da historia da arte brasileira. Foi o representante de uma arte in- 

temporal, enganosamente ingênua, mas plena de sabedoria e instinto 

criador.

Expos

Nova

0 Projeto Calendário apresenta expostas as seguintes

obras deste artista:

- RETRATO DA SENHORA MARIA DE LOURDES DA ROCHA

óleo sobre eucatex, executado em 1936-37, integrante 

do acervo do MARGS - doação do Banco Sul Brasileiro, 

Iochpe, Albarus, Zivi-Hercules e Sultepa.

- RETRATO DE MULHER

óleo sobre madeira, execução sem data, integrante do 

acervo da Pinacoteca Ruben Berta - da Prefeitura Mu

nicipal de Porto Alegre.

Os trabalhos estarão expostos no Saguão Nobre do MARGS,

de 1? a 31 de julho.

Assessoria de Imprensa - MARGS
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30 Anos Sem Guignard. fcsse é o tema do 
Projeto Calendário no mês de julho. São apre
sentadas duas pinturas do artista: Retrato da 
Sra. Maria de Lourdes da Rocha, trabalhado 
em óleo sobre eucatex, e Retraio de Mulher, 
em óleo sobre madeira. Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, Praça da Alfândega, 
s/n.", tel. 221-8456. De terça a domingo, das 
1 Oh às 17h. De quarta < 1.") até 31 de julho.
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Duas mostras de 

acervo no Margs
"Iberê Camargo: Obra Sobre Pa

pel" é o tema do projeto Históricos, 
no Espaço Ado Malagoli do Margs 
(Praça da Alfândega), com 12 dese
nhos e 6 gravuras do artista, per
tencentes ao acervo do Museu. Ain
da no local, no projeto Calendário, 
"30 Anos Sem Guignard", com duas 
obras do artista no saguão nobre.

Será inaugurado hoje o show room 
da Tidelli (Anita Garibaldi, 1246), des
tinado a exposições de designers gaú
chos, junto com o Sul Design. Par
ticipam do evento os criadores Al
berto Cabral, Benhur e Liége Ama- 
bile Horn, entre outros. E no Sinos 
Center Shopping, de São Leopoldo, 
mostra de 100 cartuns e charges "O 
Melhor do Humor", de Juarez Duar
te. Até dia 15.
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30 Anos Sem Guignard. Esse é o tema do 
Projeto Calendário no mês de julho. São apre
sentadas duas pinturas do artista: Retrato da 
Sra. Maria de Lourdes da Rocha, trabalhado 
em óleo sobre eucatex, e Retrato de Mulher, 
em óleo sobre madeira. Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, Praça da Alfândega. 
s/n.°, tel. 221-8456. De terça a domingo, das 
lOh às 17h. Até 31 de julho.
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30 Anos sem Guignard. Esse é o tema do 
Projeto Calendário no mês de julho. São apre
sentadas duas pinturas do artista: Retrato da 
Sra. Maria de Lourdes da Rocha, trabalhado 
em óleo sobre eucatex, e Retrato de Mulher, 

óleo sobre madeira. Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, Praça da Alfândega, 
s/n.°, tel. 221-8456. De terça a domingo, das 
lOh às 17h. Até sexta (31).
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