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1MUSEU DE ARTE DO 
~BiQ GRANDE DO SUL

Pedro Weingartner Em boa hora. num 
momento em que Porto Alegre se enche de 
turistas, o MARGS resolver fazer uma 
pequena retrospectiva do “Pal da Pintura 
Gaúcha”, exibindo trabalhos de diversas 
fases, algumas obras do perido europeu e 
outras que retratam paisagens do Rio 
Grande do Sul. Em outra sala., parte do 
bom acervo que possue o nosso Museu de 
Arte que. está realmente necessitando de 
um prédio muito maior (o que vai acontecer 
este ano» para poder exibir constantemente 
^^a.e&alán(jj^ çolecão de telas.
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Desde dezembro último — 
e até o próximo dia 15 
MARGS (Mu ac u de A Ho do 
Rio Grande rio Sul), órgão do 
Departamento de Assuntos 
Culturais da SBC, continuará 
expondo em sua sede provisó
ria, na Avenida Salgado Pi
lim, 235, primeiro andar, a 
Exposição Pedro Weingarl* 
m?r, com pinturas « gravuras, 
pertencentes ao acervo do 
museu, do DAC/SKC de auto
ria do "Príncipe dos Pintores 
r i o-g rand c n s cs”. W c i n g ar l;n c r 
foi um pintor elíisijiro do 
passado. Em muitas de suas 
telas fixou costumes, paisa
gens c pessoas do Rio Gran
de. Por esse motivo, o .... 
MARGS resolveu evocá-lo a- 
•través desta mostra numa 
verdadeira homenagem à nos
sa arte.
_ Entre as obras expostas es

tão: Ruínas (óleo sobre ma
deira); Estudo do figuras (ó*

leo sobre cartão); Estudo do 
Interior (õ.lco sobre tela); 
Escombros (óleo sobre car
tão); Cozinha 1390 (óleo 
bre. tela), além de Retrato do 
Silveira Martins, Cens An ti
po, Remorsos, Paisagem, Gar
ças, Paisagem.

Pedro Woimrartnor nasceu 
em 1.053 c começou sua car
reira trabalhando numa loja 
efe ferragens e numa litogra
fia. Em 1870 embarcou para 
Hamburgo, Na Alemanha co
meçou ,-t estudar muna esco
la de arte. c já cm .1000 rea
lizou estudos acadêmicos. Em 
Ha ris adotou o gosto pelos te
mas clássicos. Quatro anos 
depois, participou do Salão 
da Academia de Belas Arl.es 
do Rio, com dois retratos e 
cinco estudos de cabeça. Du
rante sua carreira realizou 
inúmeras exposições com seus 
elogiados trabalhos. Morreu 
em Porto Alegro em 1029.
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Desde dezembro último
— e até o próximo dia 15
— o MARGS (Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul), 
órgão do Departamento 

.de Assuntos Culturais da
SEC, continuará expondo 
em sua sede provisória, na 
Avenida Salgado Filho, n.o 
235, primeiro andar, a Ex
posição Pedro Weingart
ner, com pinturas e gravu
ras, pertencentes ao acer
vo do museu do DAC-SEC 
de autoria do “Príncipe 
dos Pintores Rio-granden- 
oes”. Weingartner foi um 
pintor clássico do passa
do. Em muitas de suas te
las fixou costumes, paisa
gens e pessoas do Rio 
Grande. Por esse motivo, 
o MARGS resolveu evocá- 
lo através desta mostra, 
numa verdadeira homena
gem à nossa arte.

Entre as obras expostas 
estão: Ruínas (óleo sobre 
madeira); Estudo de figu
ras (óleo sobre cartão); Es
tudo de Interior (óleo so
bre telífe); Escombros (óleo 
sobre cartão); Cozinha — 
1890 (óleo sobre tela), a- 
lém de Retrato de Silveira 
Martins, Cena Antiga, Re
morsos, Paisagem, Garças, 
Paisagem.

Pedro Weingartner nas
ceu em 1853 e começou 
sua carreira trabalhando 
numa loja de ferragens e 
numa litografia. Em 1878 
embarcou para Hamburgo. 
Na Alemanha começou a 
estudar numa escola de ar
tes e já em 1880 realizou 
estudos acadêmicos. Em 
Paris adotou o gosto pelos 
temas dássicos. Quatro 
anos depois, participou do 
Salão da Academia de Be
las Artes do Rio, com dois 
retratos e cinco estudos de 
cabeça. Durante sua car
reira realizou inúmeras 
exposições com seus elo- 
giados trabalhos. Morreu 
em Porto Alegre em 1929.
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'TEXTO DIDÁTICO

IMPOSTÂKCIA ATUAL £C EESÍ53HO

Multo se *soos. faiauo imaiíiQrtu ^o>bre a Importância oiascen*

por algum ari.lroas ,o aurciu.-'^a- r cr,a o - p oo :íço:-v peca -o dccenbc,, 
simaltaneamante a atuaçao cle outro.?, meios expressivos., § confirmação do 
novos talentos, enfim ^ o anx gimcnt© de tecla uma gereçao dt desenhistas, 
- sap Pintomas indicadoras Co rsapaxsciraonto úa DESENHO na arbç brasilei
ra o jntemporanoa

Roberto Fontual i"oi o pr;mot.ro crítico enfatizar 
importância do desenho* rs alixand© ais 1975 o Xis Salão da Canpinas„totais 
mente dedicado ao levantamento.* %• exame do deoenho brasil©irovaf-xràanào:* 
rí 0 desenho despontou Gemo linguagem mais é melhor usada noa últimos tr§e 
ou uuatro §nc3,no BrásiXaí?er\lr:á .:• inclucO v corar- suporte para uma oriaçso 
bastante não convenciona;.1’*

nova

0 raaparc cimenio dc Dcienho tem outrán ímplLcaçoe? pegando o 
crítico Frederico Morais <.riz rs trata de mero arte s a nato', d$ um
nevo forma lieao^nam mesmo d,® rro;?de orei a m material eu eôor.lrii ca *2)g «m« 
uhp<x ísignií Soa eontinuai nrxai.d-r. mi?> íntre- -uu-3 > 1 pa ra s a. t i s i a 5a o

w
® soôial do homem nu mundo .;H- acui & «a agora„ .DESEKAR significa a
pamaaneno,ia„cie uma consciência «riti >a da realidade *,*xeroi&io continuado
da ítaaginaçao & gu inteligência «.

i}/o Desenho atual náo importa ü„.suporte vo& instrumentais 6e tra« 
balho,as âlmennoaB^eto - o Importante é naó deixar 1. orlaro o-oo arparas* 

“soas 4U© resultam ck uma soma de ge st os > c*c, .inversas v troo a da 13 ej.as }1 axtar.it> 
rizaçao de dúvidas á angustias 2a jowná pa naosdi&nt& da realidadé brasi"' 

Hleira^e dentro dela a rsalldad© ia artepda nossa arta«Es.sfa de ••mbos. meti
culosos 8lcngamente meditados m* sxpresèos^ oue •falax* não importe p tpul.,

ANA LUIZã ALEGHJ1 am 3ua u.it ima exposição no MARG-S cipre-sca mui 
to bem o sentido desse desenhe ;j o vem > falando ay seu próprio tr atalhos ;*• 

a opçac «nho já é de corta forma uma opção pela liberdade * 0 gasto

libertando de alguma oeisa estava dc-.-nt.ro d$ não„ tv

Marta 3Bx*aba c rí 11 o a ar ge 1 rt i; :a q 00 faca ta & taml >í m b a ir: pc rt ano ia atual 
do dossnbo no continente latino arreri-snouHoferirdo-^e ao Brâ Llj,af iram |ua 
a explosão ou renas-comento õo desenhe s®gu^-se ao faeiuo/ia gravara e a mo-- 
da do üroti^tnon Ula 'fraca; - Deianhár significa uma renuncia ea pij
raj,escultura^objetos. v?napp-*•;ng-i}vfcambisnt03sprepesta* ou oubros jogou mala’“ 
barínticoso Signlf ioa uma ranan^ia ap q ;petiât?ulo eom?< resultadoc É uma 
pressão consciente ê muito *signifícanira-4difioilmente de sar afí»rida!,o

non
o

i
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No Bi o Grande do Sul muitos artistas se afirmaram pelo de- 
senho«Ainda hoje,Alice Soares © Plinio^Bernharàt continuam senão desta- 

Valores novos se projetam no cenário da arte gaúcha*
A BXPOSIçÃO”PBSBEHO JOVEM" que o Acervo do JAARG3 apresenta, 

tem por objetivo a valorização do desenho na apresentação de alguns dessas 
novos artistas0

ques*

Uidade do Acervo
Porto Alegre,outubro de 1976

RELAÇÃO MS OBRAS APRS.SEPAJQAS

DESENHO II"
"DesenHoF-^p.co de pena/ nanquim 
Autor: NELSON WXEGSRT

2 o " EM BUSCA DE LIBERDADE PARA ALGUMAS FIGURAS QUE NASCERAM CONFINADASyrwsxn?üi&A' DE PÃWÚ1*
SsssnÈio r Bico de pena/ nanquin/ ecolint 

' Aut 6>r:« ANA LUIZ A ALEGRIA
3 o "PÁSSAROS EM V6ü CÓSMICO"

pena/ nanqu in
• autor;- WAGNER RODOLFO DOTTO 

4c w DESENHO 01"
De aenfiôTlTToo de pena/ /nanquím/ ecoline

• Autor:* LUIZA MARGARIDA COUTINHO 
5o " MORTE"

BasenKoí^ Bico de pena /nanquin/ dcoline 
' Autor:- PAULO .GHIMBNDSS 

6 o SOBREVIVÊNCIA"
Bes^nho:•- Mcb de pena/ nanquim

• Autor:- DEIANO CARDOSO PEIXOTO 
7o "DESENHO I"

De s e nEo i nqu in/ láp í s
• Autor: * ANTONIO CARLOS SILVEIRA { TUNUGA)

8 o * INATIVO III"
Beü HFío: ” I- o le c

' Autor:- ROSA MARIA CASACCIA 
9» *v DESENHO I"

IveserFuT^STcõ de pena/ nanquin 
4 Autor:- MARIA BEATRIZ CABUSO 

10c "DESENHO 1"
WsãnEmiioo de pena/ ecolina 

' Autor:- ITALO ELBONARDÜ QUAL1S0NI
11 c " DESENHO I"

Desenho • “ THefpia 
■ Autor:- SILVIA MARQUES TOVO

12 o19IMPOSIÇÃO DE UM MOVIMENTO"
cera’

Autor:- MARCIANO SCHIMITZ

lo

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
Soda provisória:- Av Salgado Filho*235,1* andar

PORTO ALEGRE
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museu de arte do rjo grande do sul departamento de ciência e culuTfn 
T>rãtVlnàr •dei)dojO-^Ycat^^o[Ke«lro.V’l.0 «PJftMDO FILHO, &**$.- i*'T)AR

^XFOSTvaO TU^TÓT?tCir!r ll a~é%

OZUIB) Lj

AyeveiWo -j-a^ç-o do 19 /o
eWosrcff-b PiA/TUKnS r c*mvums DE PEDPO Wít/ZGfifDTA/Ef\ 

' p-^o ■"rTP^Jina. z?e (i^iç/a V// ^/?,7P

Nasc«u om Porto Alegre, a 2o do julho do 1853* Filho do Inácio o do An
gélica -'oingartnor, Pintor, ,desenhista,gravador o professo^. 1873 embarcou 
para namburgo. Datam dosta opoca os primo ir os trabalhos a oloo do Pod.ro T:'oi - 
gartnor. A seguir", realizou estudos «m Borlim, Vunich, Hamburgo, Paris o Roma 
na ultima cidade como pensionista do governo brasiioiro. Paris, ostudou em 
Tony HobortjFlourv o Adolphe Bouguouroau, os dois pintores acadêmicos mais 

•••' moda na França. Ja do volta ao Brasil, o residindo no Ris do Janeiro, parti - 
cgpou da oxpoxiçãp geral do Bel^s Artes do 1684. ^ntro 1891 o 13955 corn um qo 
Támòo do licença do um ano inteiro, nosto inferira, lecionou na cadeira do do- 
3ilnho Figurado da antiga 03cola Nacional do Bolas Artos. R«alizou tambeia tra
balhos nas técnicas da Agua Forte o da Litografia, 1893 voio ao Rio Gran-

ostudos na zona colonial o Santa Catarina. Ao^ do do oul ondo realizou vários 
—x .tar ao seu ^stado, pola zona da Serra, entrou em contato com um grupo de 

Revolucionários, entre os quais foz alguns estudos cujos os temas pintou oin 
seguida dois quadros 2 " Revolucionários o 11 Piquete do forças do govorno do 
Santa Catarina". Voltou a Foma em 1896 o em 1898 participou novamente do sa
lão do Paris, com " Julgamento do Paris", ^m 1900 participou da exposição Uni
versai de^Paris cory " As Flautas do pan». Voio ao Rio Grande do Sul^m 1905 
entrogar a Assembléia dos Representantes um retrato de Júlio do Castilhos,
quo pintara em Roma. Passou algum tompo no interior do stado, onde pingou -

__ .inúmeras paisa^ns. Com essas telas pintacjas na zona Serrana do Bio Grande do
Sul o outras mais que tinha trazido da Italia, Veingartner expôs ein Sao Pau 
lo, retornou a Homa, passa na o a j. guia o empo om^ror ou^ax,
paisagens o quadros do costumes, em 1970 oxpos Í4.0 traoalnos om ^>ao Bauio.^^ 
Voltou ao B.G.S. orn 1911 e contraiu matrimônio com ^ lis a bote Schiitt^aos 3 o 
anos de idade. Voltou a Italia mais duas vezes, intercalando exposições no - 

o de Janeiro o são Paulo. ^m^Porto Alegro, expos em 1920 a 19o • 1 «mgartno 
•weve como artista , uma forraaçao europeia.
Uma das linhas mostras do sua obra foi presisamenfce a »fPintura ^ ,
( ' " pintura do gênero " o uma das expressões caracteristicas #do ac ao. e mis - 
r. do fim do século. ) 0 quo valoriza Pedro Veingarôner para nos sap as obras 

o realizou no R.3. Apesar cie fixado na ^uropa, U- voltou p-riodica
stadas na sua terra natal. Nestes re-cornos

gênero "
r-.

menores qu
monte ao Brasil, passando longas o ^ .
Veingartner viajou pelo interior pintando cenas da vio.a lamixiar c-os colono*
ríograndenses e paisagens da zona serrana. t , ,
r» 3 * o^TO V7eingartner, prinoirameçto pintor e logo pintor no cenas ca Vxua c.o 
Rio Grande do ^ul quo admiramos. ^ -ste ,,-ingartnr»r -m qu~m podemos pensar co 
mo primeiro pír.tor gaúcho, gorr.preendemos quo muito d? sua arte os ca comprome
tida nela sua for maça o acadêmica, as sua pureza c.e intenção, sua ^canc.iue^, $ 
permitiu quo diante dos fatos da terra, quando teve oporuunidac-n m «ncara-lu 
do frente,* sua atitude fosse de Ornor, humildade e simplicidade.. ca o vas ua quo 
nos lou o primeiro, embora parcial, retrato^do^Rio Grand^o 

T'T^ingartnpr r.orrou rm *"orto j dici co aesor^oro dp ^*9^-9

i

Sul.»

*

-i
V r».

1
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
nüSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Sede provisória: Av. Salgado Filho ,235, 1Q andar

UNIDADE DO ACERVO - 1976-3.977

Data: Início - 14 de dezembro de 1976 
Termino:-15 de março ds 1977

Texto didático: elaborado pela Unidade do Acervo..

Objetivo da Exposição; Destacar PEDRO Y/EINGARTNER 9 pintor e gravador 
gancho, cujas obras afirmam a supre.macia do - 
pintor no cenário das artes plásticas do Rio 
Grande do Sul,

0 Príncipe dos Pintores Rio-Granden 
Foi um pintor clássico do passado-Em muitas de suas

" PEDRO YffilN GARTNER - 
sesl*
telas fixou costumes, paisagens e pessoas do Rio Grande-Por 
esse motivo evoca- 1c através de uma exposição com as obras 
pertencentes ao Acervo do MARGSs é prestar uma homenagem á 
nossa arte..

RELAÇÃO DAS OBRAS APRESENTADAS

1, " RUÍNAS "

Óleo sobre madeira.

2r. “ESTUDO DE FIGURAS'1 
Óleo sobre cartão

3- “ESTUDO DE INTERIOR" 
Óleo sobre tela

4. "ESCOMBROS"
Óleo sobre cartão

5. "COZINHA."- 1890 
Óleo sobre tela

6, "RETRATO DE SILVEIRA MARTINS"
Õleo sobre tela - Transferido da Biblioteca Publica em 1973,

7. "CÉNA ANTIGA"
Óleo sobre madeira

8. "REMORSOS"
Óleo sobre tela

9» "PAISAGEM"
Óleo sobre tela

10. "GARÇAS"
Gravura em metal - agua-forte

11. "PAISAGEM"
Gravura em metal - á/ma- forte



PEDRO WEJNGARTKER

SUA ODILA

Toda a análise da obra de um artista está .limitada à quan

tidade de material que sobre ela estiver ao alcance do estúdio 

só„ Infelizmente so possuímos um conhecimento parcial sobre - 

Pedro Yíeingftrtner* Snia vida so recentemente começou 

tudada com mais cuidado e sua obra está de tal maneira disper 

não só pelo Estado e pelo pais, como pelo estrangeiro, o 

que torna dificultosa a tarefa de conhecê-la na sua totalida 

de* Podemos relacionar os fatos mais importantes de sua vida, 

suas viagens, exposições, o casamento e morte# Mas não sabe- 

nada das emoçòes de \7eíngãrtner em relação a estes fatos- 

Pela obra poderemos sempre tirar alguma conclusão*. Mas toda 

a conclusão baseada somente na obra, quando tentar estabelecer 

fatos a respeito do artista, arriscar frequentemente a 

ra ficçãos em vez de apresentar dados objetivos» Re3ta-noQ, - 

portanto, esta possibilidade: estabelecer uma relação entre as 

diversas partes da obra do artista, relaciona— 3.a com as épocas 

que foram feitas e concluir, sempre quo possível, sobre sua 

vaiidez*

a ser es

sa,

mos

s-er me

em

Yfeingârtner teve como artista uma formação européia» Pes seus 

primeiros estudos na Alemanha, principalmente em Carlsruhe e 

Berlim» Desta primeira fase ficou-lhe um gosto acentuado pela "

de que seu primeiro mestre Theodor Poeckh,'"pintura de gênero*1 

foi um dos representantes mal3 afamados na época..

A "pintura de gênero”, é uma das expressões características 

do academismo do fim do século#. Antes jâ havia sido objeto de 

expressão dc barroco europeu; entre os artistas deste período 

que se dedicaram á !lpintura de gênero” encontramos Caravagg.io 

e Frans Halls, Também a Escola Holandesa cio século XVII expio 

rou os temas de genro» Mas no fim do século a "pintura de gê

nero”, já tendo esgotado suas possibilidades expressivas,, pas

sa a ser mero exercício de virtuosismo» Baseado num realismo -



por demais fotográfico de mistura cora uma narrativa literária 

sempre humoristico onde predominam, tipos caracteristi-

a pintura de gênero desta época deixa em segundo plano 

os fundamentos plásticos da expressão visual, 0 quadro passa 

mera narrativa antes de ser pintura..

Algumas vezes, procurando fugir a esta limitação da pintu

ra de gênero, Yfeingârtner buscou solução para seu problemas 

narrativo no tríptico, em que cada um dos tres quadros fixa 

momento do desenrolar da história, mas mesmo assim, em cada 

um deles são tantos os dados subjetivos que o que resta não pas 

sa de uma narrativa truncada. Assim o tríptico •’Pai seus e dc au

ges" de 1908.,

Compreende-se que o nosso pintor, tendo uma formação fundamen 

talmente acadêmica nao podería deixar de sofrer a profunda in

fluencia do gosto imperante na época. lias dentro de sua tenden 

cia artistica temos de reconhecer a honestidade e a segurança 

de tratamento de seus quadros, assim como a sua capacidade de 

fixação dos tipos humanos e raciais due dão à sua obra um grau 

de valor de documento.

quase

cos,

a ser uma

um.

Depois de passar quatro anos na Alemanha, \7eingfirtner vai pa 

ra Paris e ai estuda com os dois acadêmicos mais em moda na — 

França - 5ony Robert-Fleury e Adolphe Douguereau.. A influência 

do segundo é a mais marcante, Weingãrtner não só adquire com

domínio da figura como também o gosto pelos assimele um maior
tos clássicos, que eram uma verdadeira epidemia na época, Esse

tomar mais intenso nele,gosto dos assuntos clássicos vai se 

quando, dois anos depois, se fixa em Roma*

Daí por diante o artista não mais abandonaria tais temas e 

sus. obra será desenvolvida através da exploração de ” cernas de 

gênero”, de temas clássicos e, como veremos em seguida, através

da paisagem,

0 tratamento dos temas clássicos é o mesmo que o dos seus 

wquadros de gênero”. Do entanto estudioso como era o pincor 
rio—grandense e tendo em Roma, a sua disposição, locais autên 

ticamente clássicos, vamos encontrar em sua obra, muitas ve-

encenações multo mais frescas e verdadeiras do que na obrazes,



de muitos afamados pintores de sua época.- lia s na o pode rectos 

dizer que V/eingârcner fcenlm escapado as características 

pintura acadêmica do seu tempo nesta revivencia clássica. - 

companheiros de tendência o clássico aparece 

pintura revistido de elementos puramente sneàotico© — 

sem outra função que um exercício de técnicas ultrapassadas e 

sempre apresentados com e spírito v i r t uo sés t a«

0 que valoriza Pedro Weingftrtner para nos são ãs obras me

nores que realizou no Rio Grande do $ul Apesar de pràticamen

da

Como nos seus

na sua

te fizado na Europa, ele voltou periodicamente ao Brasil, pae
r;ei-sando longas estadas na sua terra natal Restes retornos 

ngârtner viaja pelo inteior pintando cenas da vida iamliar — 

doo colonos riograndenses e paisagens da zona da serra«0 Pam

pa, propriamente, parece que ele no.c conheceu. lias a zona da 

serra . ele não somente conheceu como fisou coa uma extraordi

nária pureza
A paisagem riograndense parece tê-lo cativado de urna mane i—

deta-ra especial, E ele a pintou coa um carinho mmuacicso, 

lhando os contrastes♦ -abrangendo-a com uma luz calma, e suave.

Exemplos desta pintura, são muito facilmente encontrados 

Rio Grande. Ifão é necessário anal azarmos um quadro particular, 

basta salientarmos suas características gerais.. Nestas paisa

gens parece-nos que V*’eingSlrtner abandonou qualquer pretensão 

literária, que julgamos ter sido uma de suas preocupações ar 

tísbicas marcantes, para dedicar-se apenas a fixação de um ele 

mento muito conhecido por ele e extranhc ao goste do época..

Por isso mesmo transparece na sua pintura paisagística uma 'ires 

cura e uma emoção direta que evitou o mecanismo literário dc

0 maricá, característicamente sulino, ai apare 

ce quase puro na sua flor branco e sua enredada folhagem oliva 

com uma expressão descansada e cotidiana

muitas vezes aparece nestas paisagens o elemento humano: 

lavandeiras, crianças, gente do interior lias aí Pedro Wein 

gftrtner esqueceu, fe.lizmente, de contar uma história a seu,- 

respeito, fixando a cena apenas do ponto de vista pictórico, 

analisando a paisagem, seres humanos, animais e utensílios, 

através de seu exato valor tonal e<~olorístico dentro de seu -

no

seu racícmar.



profundo senso de composição*

È este Pedro Weingârtner, primeirarnente pintor e Logo pin

tor de cenas da vida do Rio Grande do Sul que admiramos R es 

te Weing&rtner em quem podemos pensar como primeiro pintor gau 

cho Compreendemos que muito de sua arte está comprometida pe- 

lasua formação acadêmica, mas sua pureza de Inteçào, sua can- 

dldez, permitiu que diante dos fatos da terrra, quando teve - 

oportunidade de encarã-la de frente, sua atitude fosse de amor, 

humildade e simplicidade. Re uma simplicidade tao vasta que - 

nos deu o primeiro, embora parcial, retrato do Pão Grande do 

Sul.



CROLTOLOGIA

1853 - Hssce Pedro Weingârtner, a 26 de julho, filho de 

fnácio e Angélica Weing&rtner,, (sobre os anos su

bsequentes não existem mais informações do que - 

a respeito de ter vVexngftrtner trabalhado em uma 

Loja de ferragens e numa litografia., Sabe-se iam 

bem que urna grave doença o acometeu nesta época 

de sua. juventude obrigando-o a una convalecerça 

no campo Poi durante este tempo que se decidiu, 

vocação artística de Pedro Weing&rfcner).>

1878 - Embarca para Hamburgo a 12 de fevereiro .-Estuda 

na Eunstgev/erbõschele daquela cidade por poucos 

meses, daí transfere-se para Carlaruhe, onde se 

matricula na Nobre Escola de Arte de Laden Ai 

estuda com Teodor Poecich e Eraeet il.ild.ebrand-, 

Datam desta época os primeiros trabalhos a. óleo 

de Y.' ei ngârtner -.

1880 - Segue Ilildebrand para Berlin, onde se matricu

la na Real Academia de Belas Artes de Berlim* a 

12 de outubro, Intensos estudos acadêmicos

.1802 - Yveingãrtner encontra-se em Paris estudando eooi 

Tony Robert-Pleury e Adolphe Bouguereau Deste « 

último recebe o gosto pelos temas clássicos.

1883 - Recebe o pintor gaúcho uma pensão de 300 fran

cos do Imperador Pedro II para que possa conti

nuar seus estudos em Paris e Roma*

1884 - Participa do Salão da Academia de Belas Artes - 

do Rio, com dois retratos e cinco estudos de ca 

beça*



Iu8ü> — Encontra-se om Ilunique, recebe Influência do
li sino detalhieta de Carlos von Piloty. Começa a 

executar o quadro "Direitos Documentados" que pre 

tende oferecer ao Imperador Pedro II.

1886 - O pintor rio-grandense está instalado em Doma- - 

Aí trabalha intensamente recebendo as mais diver 

sas influências dos pintores acadomicos da época, 

sem se deixar ccntagir pelas idéias novas que es

tão surgindo.

1880 - Expõe com sucesso no Rio de Janeiro* É essa a - 

primeira exposição individual do Pedro Weingâr- 

tner.

rea

1891- Expõe no Salão de Paris recebendo elogios da cri 

tica francesa. Assume, a 28 de maio, a cadeira de 

desenho figurado na Escola ITaoional de Bolas Ar

tes e pouco depois expõe pela segunda vez no Rio, 

nas salas da própria Escola.

1093 “ Vem ao Rio Grande do Sul onde realiza vários es

tudos na zona da Colonia e segue para Santa Gata 

:cina- Ao voltar ao seu Estado, pela zona da serra, 

entra em contato com um grupo de revolucionários, 

entre os quais fez alguns es-budos de cujos temas 

pintará em seguida .dois quadros s "Revolucionários” 

e"Piquete de Porças do Governo de Santa Catarina" *

1896 - Encontrar-se novamente em Roma*

1898 - Participa novamento do Salão do Paris, com "Jul

gamento de Paris".

1900 - Participa da Exposição Universal de Paris com ~

"As Plantas de Pan"ITeste mesmo ano volta, ao - 

Brasil, expondo em São Paulo.

1901 “ Já está de volta a Eoma onde permanece até



1909 L~y G-rande dc íatil outreps/r a Aoseifc.léia. deu 

9epres??tttsn;i;ep 1.13 retrato d* Jálio de Oaetiltoe -
q'.‘.o pintai/u et; dona.. Passa alpur. fcempa rc iateri 

úo listado onde pista iminer-ss 

t && >:■ o Ias a;: r-1 o das
3 ora. ss-ps:. sapeua

r.c?. zona serrana do Ido Grande 

e outras mais que tinha trasido da Itália, 

Veiiviirtner expõe en Sao Paulo - redoma a doma,

1909 ior- sugssvao de Joumum IJabuee, 
der.ro va.: passar altura tenpo •

o pintor rio-grog 

Poz vu.qal, onde pip
: taMre® pazza^enz e quadras de eoatuiaêsse de

Pcrtupn volta ac Brasil,

1910 •• Idrpco 4v trabrJLhos em Sae Paulo, 
õe do Sul-

i' : í !VjS ao

1-? 11 - 0 o rs -cai na c rirazri.c li sabet Sob. mi d*com os >o
anoo de " - 1 ' ■ -1' p ,• di3f

e.::'}o o iç ao, e < Vr. c /;. b e. rc a
on.a* >‘ed::.í5f* usa

rara. uorr

I • ' g .-
ean.do a mae.psti ^auc.iá quo 

letorua à ítaloa

/.nos pm-
■ aplxonarsí

1916 -

1920 ~ • ; :. p's en
Porte õlepro c F- Iruzi,

.1911 • ■ ■ o o *

19c3 -
19c'F - - c t,■ e; .pce.i ç.oo : c i•..o Aleprs-.

' ;x q-s.. a 26 de dezembro1®. Pí jr/ t 5.or:o

• <jç ©obre a Meia ** Pedro
^■ein^nus; rc
fe.qelo Cliido

o oo:pi ladea da monoprifla do Prof. 

•./eirpãrtner - .-'lição da Div: - 

19; 1

"Pedrc
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Welngaertner aos 35 anos, numa foto de
1888, batida por Insley Pacheco, Rio

■ . \ ■

-- ‘

ci i-

-ué

PEDRO WEINGARTNER 
“Ruínas"
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