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Divulgação

Amie Wiazerasky, descendente 
de uma família russa nobre e 
neta do grande escritor francês 
François Mauriac.

Atriz, ela foi descoberta por 
Bresson, trabalhou com Godard 
(de quem foi mulher) e Pasolini. 
Tornou-se escritora, capaz de 
frases transparentes e justas. 
Salvo erro, nenhum editor bra
sileiro propôs-se, até agora, a 
publicar algum título seu.

“Jeune Filie” data de 2007. 
Conta, com a força literária de 
um romance, um percurso de 
iniciação pessoal, autobiográfi
co: a metamorfose da jovem em 
adulta durante a filmagem de 
“A Grande Testemunha” (“Au 
Hasard Balthazar”, 1966), de 
Bresson. Livro para quem ama o 

curioso desajei- cinema: livro para quem ama a

mii
Wetngártner 

pintou 

delicadas 

paisagens 

europeiase 

quadros de 

costumes; 

há também 

telas

i
s» V

"AFazedora de Anjinhos", de Pedro Weingártner

Cerres â©mitológicas 

e quadros
h artista de qualidade muito alta. tados com

Weingártner pintou delicadas tamento que não se nota no pe- literatura, 
paisagens europeias e quadros ríodo europeu. ,

ermiria [hoje] em São de costumes. Há também telas . ^^rtashnaraVioloncel'
Paulo, na Pinacoteca do mitológicas, que se situam en- Lampejo A , antasiai^ , o > -
Estado a retrospectiva tre a frivolidade de Alma-Tade- Bela surpresa, o livro de An- Orquestra , dc ViLa-Lobos..

Pedro Weingártner (1853- ma [1836-1912] e a estranheza tonio Dutra “Dias de Faulknei, pouco conhecida. Cesai Lianek
„ + • rirt1irv._ J929I. irá para o Museu Nacio- rude de Bõcklin [1827-1901]; há [Imprensa Oficial de SP]. E [1822-90] hoje mal-amado^ou
a. unge uma nal de Belas Artes> no kí0 de quadros em que a morte ronda, bem escrito, em estilo forte, ignorado do publico com
rorvririr! arlp Janeiro e depois para o Museu outros em que o bom humor preciso e dominado, coisa rara uma Diníoma em He ,
tu i TI ICldadde ^e'do pdo Grande do Sul, atinge uma comieidade conta- na. literatura brasileira de hoje. menos popuhu que

Porto Alegre cidade natal giosa, como o inverossímil é ca- Abraça com convicção o seu te- ca deTchaikovski c 
do artista A parceria entre es- pichado “Jantar a Bordo do ma, que é a passagem de Faulk- de Mahler. Sao bobas 
sas inst ituições resultou exce- Regina Margherita”, de 1896. ner pelo Brasil, criando uma çoes do gosto, 
tente: a mostra é fundamenta- Em outros, ametáfora atinge ficção mais verdadeira que Jataponrausa ^‘ 
da, rigorosa e bonita de se ver. um clima metafísico; assim “As qualquer relato. E uma espeeie grama, o publico estivesse tao 

wángãrtner pintou um trip- Borboletas”, de 1910, estupen- de romance lustonco, atualiza- * ^
tico estranho cujo título é em do. Há retratos, mais irregula- do para o gosto de agora o concerto da Smíomca de

d-Anges”, rês, embora alguns sejam ad- “Dias de Faulkner” obteve o Campinas, em Campinas mes-
a fazedora de anjinhos. Obra mirávèis, como o de sua mu- prêmio internacional Jovem mo. Quem naotoi,perdeu uma 
complexa e bastante enigmáti- lher elegante, mas severa e des- Literatura Latino-Americana interpretação comovente: o i- 
ca, de grande importância para denhosa, em 1918. Há as gravu- em 2008 e foi traduzido em ma orquestra e
a história da pintura brasileira, ras e os finos desenhos. írances. sensibilidades mu^cais. A chrc
Foi estudada no catálogo por Há, enfim, aqueles voltados Ça0 -01 d° maestio suíço L,
Wvian Paulitsch em ramifica- para o Rio Grande do Sul: pai- Fita Martin; o solista, Hugo \aigas
çõesquevãodoWanticídioao sagens, matas derrubadas ce- ‘‘Jeune Filie” [Jovem Gmot*, Pilger.
aborto nas de imigração, episodios publicado pela editora Galh

A mostra, organizada por anedóticos: os pequenos perso- mard] é imi livro de Anne Wia- 
Ruth Tarasantchi, revela um nagens são por vezes represen- zemsky, ou melhor, dapnncesa .orgecoi^uoi.com.br
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outros em que 
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Jornalista conta comc
foi ficar preso no Irã

w-

O óleo Maricás, pintado por Pedro Weingartner em 1911, é uma das telas em exibição em Total Presença

Retrospectiva de 

Weingartner chega 

à Capital em 2010Uma história da
São quatro os óleos de Pedro Wein- 

gãrtner que constam na Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo. Dois deles es
tarão esta semana em Total Presença 
- Pintura. Os outros dois - e isso dá 
uma certa medida da importância 
deste acervo - figuravam na exposi
ção dedicada ao pintor na Pinacoteca 
do Estado, no Parque da Luz, em São 
Paulo. A mostra, com curadoria de 
Ruth Sprung Tarasantchi, encerrou- 
se há duas semanas. De lá, segue pa
ra o Museu Nacional de Belas Artes, 
no Rio de Janeiro, entre novembro e 
dezembro de 2009. Deve desembar
car no Margs, em Porto Âlegre. entre 
março e abril de 2010.

- E a primeira grande retrospectiva 
de Weingartner - entusiasma-se o di-_ 
retor do museu gaúcho, Cézar Prestts.

Ele ainda não sabe dizer o quan
to da exposição chegará à Capital. O 
levantamento apresentado em São 
Paulo, exaustivo, incluía obras raras, 
cedidas por colecionadores públicos 
e particulares.

- Difícil prever se ainda estarão 
dispostos a emprestar - diz Cézar.

Intitulada Um Artista entre o Velho 
e o Novo Mundo, a mostra reunia cer
ca de 120 obras do mestre porto-ale- 
grense do século 19.

A exposição “Total Presença” traz a 

público obras do acervo da UFRGS
Exposição que será inaugurada es- - seja em termos temáticos ou de lingua- Escola de Belas Artes e sem vínculos com a

ta semana, em dois diferentes espaços gem - e a sua relevância. A seleção feita universidade federal. O decreto de instala-
de Porto Alegre, chama atenção para por Blanca inclui óleos de artistas de dife- ção da escola já previa a constituição de um
aquele que é um dos mais importan- rentes gerações, alguns deles com projeção acervo, e a planta-baixa original do prédio
tes acervos de arte do Estado. nacional, como Pedro Weingartner (1853 sugeria a construção de um museu no ter- 

A mostra, intitulada Total Presença - 1929), o russo radicado no Rio de Janei- reno vizinho, na Senhor dos Passos.
- Pintura, apresenta uma seleção de ro Dimitri Ismailovichi (1892 - 1976) e o Trabalhos que os próprios professores

deixavam na escola deram início à coleção. 
- É um acervo de peso - entusiasma-se Salões de arte promovidos pelo instituto 

a professora.
Total Presença - Pintura é a terceira expo- enfatiza Blanca - trouxeram obras de nomes 

a sede da Pinacoteca Barão sição de uma série dedicada ao acervo da Pi- nacionais para a capital gaúcha. Em tempos
de Santo Ângelo, no segundo nacoteca Barão de Santo Ângelo. A primeira, gloriosos, havia ainda verbas para aquisição,
andar do IA, na Rua Senhor em 2005, no Museu Universitário, exibia as Em anos recentes, o acervo só cresce graças a
dos Passos, estarão, a partir gravuras da coleção. A segunda, em 2007, no doações. Entre as mais recentes, estão gravu-
de amanhã, retratos, paisa- Instituto de Artes, apresentava os desenhos, ras de Regina Silveira e Arthur Luiz Piza.
gens e pinturas abstratas. No tendo merecido o Prêmio Açorianos de Ar- No total, a Pinacoteca soma perto de 800

Paço Municipal, sede da prefeitura de Porto tes Visuais. O projeto foi concebido para dar obras - na maioria, desenhos. O filé desse
Alegre, na Praça Montevidéu, serão exibidos, visibilidade a esse patrimônio, que, guarda- conjunto corresponde à produção gaúcha da
a partir de quinta, nus e marinas. A curadora do pela universidade, vem a público apenas primeira metade do século 20. Depois, come
de Total Presença, a professora Blanca Brites, eventualmente. Conta Blanca Brites que, nos ça aquilo que a curadora chama de “lacuna”,
sublinha que se trata de um recorte “amplia- próximos anos, também serão organizadas A mostra faz parte do Uniarte e conta com
do”. No tema das marinas, por exemplo, deve mostras de escultura e outras mídias (in- apoio da Pró-Reitoria de Planejamento e da
entrar uma cena de cavaleiros à beira d’água. cluindo, por exemplo, fotografia e vídeo).

O objetivo declarado da curadora é tra
zer a público a diversidade do conjunto to de Artes, fundado em 1908, ainda como de setembro. A entrada é franca.

obras da Pinacoteca do Instituto de paulista Arcangelo Ianelli (1922 - 2009). 
Artes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (IA/UFRGS). - “com o mesmo peso dos salões do Rio”,

mi

prefeitura da Capital. No IA, fica de amanhã 
A coleção é tão antiga quanto o Institu- até 23 de setembro. No Paço, de quinta até 26
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Exposições
No Margs, a primeira grande retrospectiva das obras do 

artista plástico gaúcho Pedro Weingârtner (1853 - 1929) 
será aberta na segunda quinzena de março. A mostra 
Um Artista Entre o Velho e o Novo Mundo reúne cerca de 
120 pinturas que abordam temas fundamentais da trajetória 
do artista que retratou, principalmente, paisagens do Rio 
Grande do Sul e temas da mitologia greco-romana.

No Santander Cultural, de 6 de abril a 2 de maio, será 
realizado o Festival Internacional de Fotografia. Trata-se
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Tw«e/ do Tempo
Uma cidade, um nome

Um kerb em Novo Hamburgo, tela de Pedro Weingartner de 1892

Hoje Novo Hamburgo completa 
83 anos de emancipação política.

Medeiros. Com base em circular 
estadual que recomendava “a 

Nascida à sombra de São Leopoldo, substituição de nomes de lugares 
que era o centro da imigração alemã homenageando a Alemanha” por 
no começo do século 19, Novo 
Hamburgo guarda uma relação 
polêmica com seu próprio nome.
Pelas regras gramaticais, o nome

outros “genuinamente brasileiros”, 
o então segundo distrito de São 
Leopoldo perdia, naquele 19 de 
dezembro de 1918, as denominações 

correto deveria ser Nova Hamburgo Novo Hamburgo e outra ainda mais 
(como Nova York, Nova Trento 
ou Nova Delhi). Essa incorreção 
foi absorvida pela história - e 
hoje ninguém fala dela como um 
problema. Houve um momento, 
terminada a I Guerra Mundial, em 
que o intendente de São Leopoldo,
Gabriel de Azambuja Fortuna, 
baixou o Ato n° 75, decretando a 

- mudança do nome do distrito de 
W* Novo Hamburgo para Borges de

tradicional - Hamburger-Berg.
Mas Borges de Medeiros, 

presidente do Estado, abriu mão 
da honraria. Afirmou Borges que, 
mesmo “sobremodo agradecido”, 
sugeria que denominações 
como essa fossem reservadas “à

I

ü memória dos grandes homens, 
bons servidores da pátria e da 
humanidade e a comemorar feitos 
notáveis”. gra, M m?

M,
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DOMINGO, 4 de abril de 2010 | arteagenda@correiodopovo.com.br

Margs exibe pinturas de Weingãrtner
, ela primeira vez em Porto Alegre será realizada uma uma viagem no tempo ao apreciar cenas eternizadas por um Alemanha. Portugal, Roma e França. Nelas estào retratadas a

grande retrospectiva somente de pinturas de Pedro artista detalhista, minucioso, notável e de refinado domínio juventude romana e cenas campestres europeias. Durante es-
__ Weingãrtner (1853-1929), com abertura, no próximo técnico e ambição naturalista. “Suas telas são um documento se período, Weingãrtner vinha do exterior para vender qua-
dia 12, no Margs. “Um Artista entre o Velho e o Novo Mundo" do cotidiano da população e das paisagens do Rio Grande do dros em São Paulo e no Rio e aproveitava para visitar algumas
reunirá 120 obras com temas fundamentais e marcantes na Sul e também de outras cidades europeias, onde o artista mo- cidades do Rio Grande do Sul, de onde levava croquis de te-
trajetória do artista gaúcho. A exposição esteve no ano passa- rou”. 0 diretor do Margs, Cézar Prestes, diz que à exposição mas que lhe interessavam e que depois virariam pinturas,
do na Pinacoteca do Estado de São Paulo, no Parque da Luz, e da Capital serão agregadas outras telas do artista, como o 0 segundo grupo abrangerá cenas campestres, do homem 
daqui irá para o Museu Nacional de Belas Artes no Rio. grande painel pertencente à Assembléia Legislativa, o que tor- em contato com a terra, de animais e do comércio. Um exem-

As obras foram selecionadas pela curadora e crítica de arte nará a retrospectiva mais impactante. pio é a tela "Fios Emaranhados , com uma cena típica num
As telas estarão organizadas em três grupos no Margs: as antigo armazém, onde cada rolo de tecido é detalhadamente

pintado: a criança no chão brinca entre livros; a senhora bor
da seu tecido: e o gaúcho mantém a prosa, vestido de bota e 
com arma na cintura. No último segmento estarão as telas

P
Ruth Sprung Tarasantchi de acervos do Margs. Museu Nacio
nal de Belas Artes do Rio, Instituto de Artes da Uffgs, Pinacote- realizadas durante o período no qual o pintor viveu na Euro-
ca Aplub de Arte Rio-grandense e Pinacoteca Aldo Locatelli da pa, as cenas tipicamente gaúchas e as cenas de festas e bai-
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e de colecionadores parti- les. As obras produzidas na Europa foram feitas durante os 
culares. Ruth diz que o público terá a oportunidade de fazer anos em que Weingãrtner morou na Itália, com passagens por com o registro social das festas e dos bailes, principalmente os

reprodução/cp ___._________________ ________________ __ reprodução/cp realizados entre os
imigrantes alemães. 
Segundo Ruth, há 
quadros pequenos 
que são verdadeiras 
joias e outros com 
mais de 2 metros de 
largura. Para cada 

H pintura, adverte a 
íjl curadora. o público 
"v« deverá dedicar um 

longo tempo para 
apreciar a arte de 

|H Weingãrtner. Um ca
tálogo também será 
lançado na abertura 
da mostra, com to
das as telas expos
tas e com artigos as
sinados por Ruth e 
outros especialistas.‘O Arqueiro’ mostra um momento típico do interior do Rio Grande do Sul‘Fios Emaranhados’, de 1892, retrata uma antiga venda

Exposição com obras de Cândido Portinari está confirmada para o segundo semestre
Para o segundo semestre, o diretor do Margs, Cézar Prestes 

está negociando junto ao Museus Castro Maya a vinda de obras

Terça tem FestiFotoPoa
0 4- Festival Internacional de Foto

grafia de Porto Alegre será aberto, no 
dia 6 de abril, às 19h, no Santander 
Cultural, prestando uma homenagem 
a Thomaz Farkas, além de apresentar 
exposições de Fernando Schmitt, Gus
tavo Diehl e Tiago Coelho; instalações 
de Jacqueline Joner, Denise Helfeins- 
tein e Alexandre Sequeira; e salas de 
projeção com Henri Cartier-Bresson, 
Hélio Oiticica e Farkas. 0 programa do 
evento também inclui uma série de 
encontros com artistas, seminários e 
lançamentos, com participação de 
João Bittar, Eduardo Tavares, Zeca Li
nhares, Eder Chiodetto, Marcos Bonis- 
son, Rubens Fernandes Junior, Cláudio 
Edinger, Andreas Vaientim, Walter Fir
mo, Tom Lisboa, entre outros. Com o 
título de "A Terceira Margem do Tem
po Fotográfico... o Território da Foto
grafia',' a proposta do festival é abrir 
um debate agregador, no sentido de 
mostrar que as linguagens estabeleci
das, tanto no campo documental 
quanto na expressão artística na foto
grafia, são mais complementares do 
que antagônicas. A agenda está no si
te do Santander.

Ferrari & Mira Schendel
A rara exposição "0 Alfabeto Enfu

recido',' com obras de León Ferrari e , . r
Mira Schendel, será aberta ao público, de Cândido Portinari Para Porto Ale9re- A futura mostra aPresen-
no próximo dia 9 de abril, na Funda- tara gravuras, desenhos e pinturas do artista, que muito raramen-
ção Iberê Camargo. Antes de chegar te deixam 0 Museu da Chacara do Céu (uma das unidades dos
ao Brasil, a mostra de dois dos mais Museus Castro Maya) no Rio- A sele^ao enfoca a obra Portman
importantes artistas latino-americanos Pel° viés da amizade tecida entre ele e 0 mearas Raymundo
do século XX passou pelo Morna de Ottoni de Castro MaVa- estruturando-se em moduios que explici-
Nova Iorque e, pelo Reina Sofia, em tam diferentes facetas da atuação de Castro Maya como coleciona-
Madri. Pela primeira vez, uma mostra dor e am'9° pessoal de Portinari.
contrapõe o conjunto da obra da suí- Atualmente, quem for ao Margs poderá conferir em exposição 
ço-brasileira Mira Schendel algumas peças do seu acervo permanente, composto de quase 3
(1Q1Q-1QRRÍ ao Hn arnpntino Ipnn Fpr- mil obras,com nomes importantes das artes plásticas brasileira e
rari (nascido em 1920), constituindo, gaúcha. Prestes adianta 9ue' em breve-a nova a9uis'Çao da insti"
ao mesmo tempo, uma dupla retrós- tuição - a tela do mestre Locatelli, realizada em 1956, "Retrato
pectiva. Donos de uma linguagem re- de Carmen Nora Lima Lunardi"falecida esPosa do ar9ultet0 Fer’
pleta de pontos em comum, Schendel nando Petersen Lunardi' Professor da ufr9s ~ sera exP0Sta Para 0
e Ferrari viveram em São Paulo duran- Público numa sala- A tela' considerada uma raridade na trajetória
te a mesma época e chegaram a cola- do artista,foi doada Peio empresário Jorge Gerdau Johannpeter.
borar um com o outro em uma expo- Prestes afirma 9ue 0 9rande destaque da sua gestão e a 
sição na Pinacoteca de São Paulo, em documentação do acervo feita por uma equipe especializada e
1980 Fizeram da palavra a sua priori- 9ue inclui etaPas de diagnóstico, registro e informatização das
dade, menos por seu significado ime- obras. No final deste ano' ele Pretende entre9ar um catalo9°

representativo do acervo; um livro inventário deste material, e a 
versão digital com informações detalhadas das obras do acervo, a 
partir da qual toda a pessoa interessada poderá saber o que as 
instituição tem em sua guarda. A iniciativa, que conta com apoio 
da Caixa Econômica Federal, tem o compromisso de garantir a 
preservação de grande parte da história da cultura gaúcha, in
cluindo obras de arte nacionais e internacionais.

lüll

diato do que pela aparência visual. A 
vasta produção dos dois artistas será 
distribuída no átrio, segundo e tercei
ro pisos do prédio Serão cerâmica, pin
turas, esculturas, instalações e dese
nhos oriundos de várias coleções. Diretor do Margs, Cézar Prestes, e as mostras i *»[' »>rrtT\ vm—fimníimffTS

mailto:arteagenda@correiodopovo.com.br
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PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 12/4/2010 en revis aZERO HORA
Jean-Michel Cousteau,
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■

“Conheço esse qua
dro até dormindo. Ele
retrata uma festa típica
los imigrantes alemães 
no Sul, que pode durar

“A cena registra um 
momento de descanso 
durante a festa. En
quanto o grupo de jo
vens conversa com os 
gaúchos na entrada, 
os outros convidados 
aguardam sentados. 
Ao fundo, os músicos 
aproveitam o intervalo 
para comer e beber."

até uma semana. Em
cima da tela, há um
lustre ornamentado
com flores. Mas não
faço a menor ideia por
que aquela garrafa de
champanha está ali.”

“Os negros não par
ticipavam da festa. Fica
vam fora ou, no máximo,
na entrada do salão.”

“No centro e à es
querda do quadro, 
estão os camponeses 
imigrantes e os gaú
chos. À direita, em pri
meiro plano, fica o gru
po dos burgueses, com 
uma elegante dama de 
branco à frente.”

“Já os cachorros po
diam circular livremente
dentro do salão, sem
problemas."

“A jovem filha da da
ma, também de vestido 
branco, brinca no chão 
com uma camponesa 
descalça, simbolizando 
uma espécie de en- 

* contro de classes.”

A pedido de ZH, a
curadora da mostra,
Ruth Sprung Tara-
santchi, comenta a
tela“Kerb", de 1892

Mestre realista Da Vinci no Margs
A retrospectiva de Pedro Weingãrtner 

é a primeira grande exposição de 2010 do 
Margs - mas a direção do museu já está 
preparando a próxima temporada. O gran
de destaque para o ano que vem será uma 
exposição de trabalhos de Leonardo da 
Vinci (1452 - 1519), evento do Ano da Itá
lia no Brasil - que terá início em outubro de 
2011 e vai até o segundo semestre de 2012.

- Serão cinco pinturas, 12 desenhos e oi
to anotações como rabiscos e documentos, 
além de réplicas de máquinas concebidas 
por Da Vinci e obras de artistas leonardes- 
cos da época. É a primeira vez que tantos 
originais do mestre serão exibidos no Brasil 
- explica Cézar Prestes, diretor do Margs, 
que está alinhavando a mostra em parceria 
com os governos do Estado e da Itália.

A curadoria geral ficará a cargo do italia
no Cláudio Strinati, superintendente do pa
trimônio histórico e artístico de Roma, que 
será auxiliado por seis curadores adjuntos. 
A exposição passará primeiro por Porto 
Alegre e depois deve ir a São Paulo.

Margs exibe a partir de amanhã cerca de cem pinturas 

do artista porto-alegrense Pedro Weingãrtner
nizada. O térreo do Museu de Arte do Rio Grande para o 20, em busca de afirmaçao e reconheci

mento em seu meio: oriundo de uma tamiliaROGER LERINA
do Sul vai reunir cerca de cem pinturas de Wein- ...... ~

^t!agg»a-jgg!!

ferr; rsaxss Ss-Ssainda que presente nos mais importan- cobe^depoisquea^^afo.^na "^“^e gluTpres-
tes acervos Públicos e privados do país, capital paulista, estarão presentes no Margs. mtegrou juns oe saioes uc mic c
Weinaàrtner foi classificado no escani- - São 15 quadros novos, incluindo guaches tígio da burguesia, que adquiria seus trabalhos
nho dos nossos “mestres acadêmicos”, com cenas de gaúchos tomando chimarrao, os e encomendava-lhe retratos e paisagen .
oudificacão^apcic^a^ueconcedeo^eco- retratos de um médico e de um homem venden- mesmo tempo, o artista ,amais esqueceu suas
"Z SZ uma mão, mas do bancas e o tríptico As Três Fases da Vida, de origens, retornando frequentemente aPórto

sssasssss ãaçssess
grande mostra que será aberta Novo Mundo que só os gaúchos verão é o enor- ro. a fim de registrar os cenários, as gentes e os 
para o público amanhã no Margs me retrato de Júlio de Castilhos (2m40cm de costumes nacionais. tjCCTvffl

álturápor lm40an de largura), de 1905,perten- - Detesto a palavra acadêmico, Weingãrtner
^dTSrf^eS cente àLembleia Legislativa do Estado e que é um realista que retratava sua época, além de 
renas do interior gaúcho com o praticamente nunca saiu daquele prédio. ser um grande pmtor. Você pode entrar dentro
w óltalhista de um fotógrafo. - A moldura é enorme. Júlio de Castilhos apa- dos quadros dele, que contam histórias de coi-

Abertura hoje, às 18h, para convidados. Visitação aberta 
ao público a partir de amanhã, até 13 de junho, de terça a 
domingo, das 10h às 19h. Entrada franca.

r—w
Museu de Aita do Rio A exposição: "Um Artista 
Grande do Sul (Praça da Entre o Velho e o Novo Mundo" 
Alfândega, s/ri1, centro reúne cerca de cem pinturas 
de Porto Alegre), fone do pintor porto-alegrense Pedro 
(51)3227-2311. Weingãrtner (1853-1929).

Exibida na Pi^tS^lSo rerefo^^mdo a «ão gàú-

Muní é a maior retrospectiva do autor já orga- dos artistas de província na virada do século 19 1892, especialmente para Zero H .
mhhmwm
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Jorge e
Maria Elena
Johannpeter
com Glenn

^SPP Lowry,
diretor do

HRgn MoMAde
Nova Iorque•V- '• I

Cultura 

em pauta
Maria Elena e Jorge 
Gerdau Johannpeter 
receberam grupo de 

convidados ligados ao 
mundo da cultura para 

jantar em sua residência. 
Foi na mesma noite de 
abertura da exposição 

O Alfabeto Enfurecido:
León Ferrari e Mira 

Schendel, na Fundação 
Iberê Camargo. 

Participaram da noite, 
em que os temas das 

artes plásticas estavam 
na pauta, Glenn Lowry, 

diretor do MoMA de Nova 
Iorque, Ricardo Ohtake, 

diretor do Instituto Ibmie 
Ohtake, Marcelo Araújo, 

diretor da Pinacoteca 
de São Paulo, e as 

netas de León Ferrari, 
Julieta Zamorano, 
Florencia Ferrari e 

Anna Ferrari. Cezar 
Prestes comentava com 
entusiasmo a exposição
de Pedro Weingârtner, 

quéãbre fibié no MargsT 
com curadoria de Ruth 

Tarasantchi.

Fábio Coutinho e Luis Perez-Oramas, curador da mostra

I
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Arte Agenda
SEGUNDA-FEIRA, 12 de abril de 2010 | arteagenda@correiodopovo.com.br

Tali
Morgulis 
hoje, no 
concerto

da
OCTSP

0 talento de Weingártner no Margs
A maior retrospectiva já realizada sobre a obra de Pedro passagens por Alemanha. Portugal. Roma e França. Nelas, es- alemães. Na abertura da mostra, um catálogo também será

Weingártner (1853-1929) ganha abertura hoje, às tão retratadas a juventude romana e cenas campestres euro- lançado, com imagens de todas as telas da retrospectiva e
18h, para convidados, no Margs (Praça da Alfândega, peias, além de temas mitológicos. Durante esse período, o pin- com artigos assinados por Ruth e outros especialistas,

s/n j, e, amanhã, para o público em geral. "Um Artista entre o tor vinha do exterior para vender quadros em São Paulo e no Nascido em Porto Alegre, e proveniente de uma família de 
Velho e o Novo Mundo” reunirá 120 obras, oriundas de acer- Rio de Janeiro, e aproveitava para visitar algumas cidades do desenhistas e litógrafos de origem germânica, Weingártner
vos de museus brasileiros e de colecionadores. Com curadoria Rio Grande do Sul, de onde levava croquis de temas que lhe muito jovem embarcou para a Alemanha, de onde seguiu para
de Ruth Sprung Tarasantchi, crítica de arte e pesquisadora, a interessavam e que mais tarde virariam pinturas. a França e Itália, para desenvolver seu talento artístico. Pas-
mostra é resultado de um extenso estudo feito em parceria 0 segundo grupo abrange cenas campestres. do homem sando a maior parte da sua vida entre dois mundos, um que 
com a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu Nacional em contato com a terra, de animais e do comércio. No último começava a repudiar, o peso da própria tradição, e outro que
de Belas Artes do Rio de Janeiro e o Margs. segmento estarão as telas com o registro social das festas e lutava para construí-la, preferiu sempre a segurança das atitu-

A curadora avalia que o público terá a oportunidade de fa- dos bailes, principalmente os realizados entre os imigrantes des convencionais. A parte mais significativa da sua formação
zer uma viagem no tempo ao . margs/divulgaçío/cp clássico-romântica adveio do perío-
apreciar cenas eternizadas por do em que residiu em Roma. 0 ar-
um “artista detalhista. minucio- tista filiou-se ao grupo In Arte Li
so, notável e de refinado domi- bertas, interessado em temas mito-
nio técnico e ambição naturalis- j*: lógicos, na vida popular e em paisa-
ta\ “Suas telas são um docu- gens rurais, que combinavam mui-
mento do cotidiano da popula- H to bem com seu jeito de ser.
çào e das paisagens do Rio Gran- No Brasil, ele encontrou merca-
de do Sul e também de cidades do garantido no Rio e em São Pau-
europeias, onde o artista mo- lo. onde o resultado de seu esforço
rou”, diz. Os quadros pequenos era recompensado, com vendas de
são chamados por Ruth de “mi- lotes inteiros de obras. No Rio
niaturas" ou “joias”. Grande do Sul, a preferência do pú-

A retrospectiva será organiza- blico incidia mais sobre retratos do
da em três grupos e mostrará te- que sobre temas mitológicos e pai-
mas fundamentais da trajetória sagens. Entretanto, a circulação de
de Weingártner. As obras serão suas telas temáticas ainda no final
separadas entre as realizadas do século XIX, por diversas vezes,
durante o período no qual o pin- quebrou a monotonia cultural da
tor viveu na Europa, as cenas ü- | capital do Estado. 0 interesse por
picamente gaúchas e as cenas Ép*6' temas regionais, tratados pela óti-
de festas e bailes. As obras pro- ca romântica, contudo, não encon-
duzidas na Europa foram feitas ijjF trou o desenvolvimento que se po-
durante os anos em que Wein- í£v 8 deria esperar nas novas gerações
gãrtner morou na Itália, com A pintura ‘Procissão Interrompida’ de 1899 mostra as pinceladas detalhistas do artista gaúcho de artistas locais.

mailto:arteagenda@correiodopovo.com.br
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Exposição no Margs apresenta 

pinturas de Pedro Weingãrtner.
DIVULGAÇÃO

A exposição “Pedro Weingãrtner - 
H 1853-1929 - Um artista Entre o 
Velho e o Novo Mundo” será inau
gurada hoje, às 18h, no Margs (Pra
ça da Alfândega, s/n-). A mostra faz 
uma retrospectiva do trabalho do 
pintor, desenhista e gravador gaú
cho, falecido em 1929, e que passou 
boa parte da vida entre Porto Alegre 
e Europa. O público poderá conhe- “Chegou Tarde”, obra de Weingãrtner. 
cer as pinturas do artista, elaboradas 
a partir de diversas técnicas.

Com curadoria de Ruth Sprung animais e no comércio. As cenas de 
Tarasantchi, a exposição é dividida festas e bailes mostram as confrater- 
em três grupos. As obras produzidas nizações realizadas, principalmente, 
durante o período em que o pintor entre imigrantes alemães, 
viveu na Europa retratam a juventu
de romana e cenas campestres euro- ças a domingos, das lOh às 19h, até o 
peias. Já o cenário gaúcho traz o ho- dia,13 de junho. A entrada é franca.

mem em contato com a terra, com os

A mostra pode ser visitada de ter-

• Uma retrospectiva com as 
obras de Pedro Weingãrtner, 
batizada de “Um Artista entre o 
Velho e o Novo Mundo”, será 
apresentada a partir de hoje, no Margs.

□



Museu de Art| do RS >^do Malagoli

Jornal:.1
Data: J 3.;.0 ‘V.-.^.O A O 

Página:
OwA

Assunto:^iLi^í^.SçJí^..^
&

amam

Panorama
Porto Alegre, terça-feira, 13 de abril de 2010 - N° 176

ARTES VISUAIS

Crônicas dè costumes luminosas
Depois de iluminai' a Pinacoteca do Es- retratando a juventude romana e cenas vas ao cenário gaúcho, estas consideradas 

tado de São Paulo, a exposição itinerante campestres europeias. Várias delas foram de grande valor por sua importância docu- 
Pedro Weingártner - 1853-1929 - Um ar- criadas entre 1878 e 1887, período em que mental e por representarem paisagens e 
tista entre o Velho e o Novo Mundo chega à viveu na Alemanha, nas cidades de Ber- costumes regionais. Weingártner mostra 
Porto Alegre reuni ndo 90 obras do pintor, lim, Munique e Hamburgo; em Paris (na o homem em contato com a terra, a lida 
gravador e litógrafo porto-alegrense. Tra- França), onde foi aluno de importantes no campo, o trato com os animais e as 
ta-se da primeira grande retrospectiva de mestres acadêmicos da época; em Roma pequenas vendas do comércio. O terceiro 
pinturas do artista gaúcho. A visitação (na Itália), onde manteve seu atelier e momento traz cenas de festas e bailes 
abie hoje, das lOh às 19h, no Margs - foi bolsista do governo brasileiro, con- gaúchos, confraternizações realizadas en- 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Al do cluindo os estudos que consolidaram sua tre os imigrantes alemães, além de bailes 
Malagoli (Praça da Alfândega, s/n-). Com formação clássico-romântica; e também interioranos e imagens de carreteiros que 
curadoria da crítica de arte e pesquisado- em Portugal. tomavam chimarrão em seus momentos
ra Ruth SprungTarasantchi, a mostra foi 
dividida em três grupos que destacam o 
trabalho do artista, verdadeiras crônicas 
de costumes luminosas. Um livro de 264 
páginas acompanha a mostra, que “nos 
orgulha pelo pioneirismo e relevância da 
pesquisa”, destaca o diretor do Margs,
César Prestes.

Ruth Sprung ficou impressionada com 
a qualidade da pintura de Weingártner 
quando viu suas obras pela primeira vez, 
no acervo da Pinacoteca de São Paulo. 
A curadora estranhou não existir quase 
nada do artista, além da biografia escrita 
por Ângelo Guido (1893-1969) em 1956. 
Ela enfatiza que ele era quase desconhe
cido até recentemente, ainda que em seu 
tempo tenha recebido sempre excelente 
acolhida de público e crítica. Lembra que 
ele foi redescoberto na esteira da revisão 
crítica praticada por artistas de fins do 
século XIX e início do XX.

Ruth também destaca que Weingãrt- 
ner viveu na época em que a arqueologia 
fazia grandes escavações em Pompeia, 
deixando telas com temas da Antigui
dade clássica, banhos romanos, bosques 
e campos, onde os personagens cuidam 
de cabras e tocam instrumentos antigos, 
relembrando figuras mitológicas. Para 
a curadora, a riqueza, a variedade e a 
qualidade da obra revelam um artista 
excepcional, que reflete os valores de uma 
época, filtrados pela sensibilidade que o 
fez eleger na terra natal as figuras de um 
imaginário próprio, de grande vigor. “Pe
dro Weingártner é um grande mestre, que 
nos faz compreender que, em se tratando 
de arte, todo juízo de valor tem a marca 
do tempo de uma história, que a própria 
história poderá reverter”, comenta.

Ruth também recomenda que é neces
sário observar vagarosamente o ambiente 
representado para perceber as figuras 
ocupadas em afazeres hoje esquecidos, 
e apreciar momentos tocantes por ele 
fixados. A visitação da exposição de Wein- 
gártner pode ser realizada de terças a 
domingos, com entrada franca.

Uma outra seleção reúne obras relati- de descanso.

A exposição é uma parceria entre 
Margs, Pinacoteca de São Paulo e Mu
seu Nacional de Belas Artes, do Rio de 
Janeiro, local do próximo endereço das 
obras de Weingártner. Além de obras per
tencentes às três instituições, há peças de 
colecionadores particulares, do Instituto 
de Artes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e da Pinacoteca Aplub de 
Arte Rio-grandense.

Segundo Prestes, o público vai ver 
um painel significativo da criação do 
primeiro pintor gaúcho a ter reconhe- o 
cimento nacional e internacional. Ele ■<
“dominava as mais diversas técni- 3 
cas, como crayon, carvão, bico de pena, > 
grafite, aguada, aquarela e pastel, é uma 3 
referência fundamental para a história § 
das artes visuais”, enfatiza. i

Um dos três segmentos das obras foi b 
produzido durante os vários períodos ^ 
em que Weingártner viveu na Europa, Capa do livro da exposição, que reúne 90 pinturas do artista porto-alegrense

§

PINACOTECA DE SÃO PAULO/DIVULGAÇÃO/JC PINACOTECA DE SÃO RAULO/DIVULGAÇÃO/JC"fjrwpp
t-

O oleo sobre tela Rodeio revela a vida no Rio Grande do Sul do século XIX Chegou tarde é um dos quadros da mostra que abre hoje para visitação

■■■
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orto Alegre, quinta-feira, 15 de abril de 2010
SOCIEDADE

Assista a Gasparotto de segunda a sexta-feira,
às 18h, no "Pampa Boa Noite", no canal 4.

0

0
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A garrafa no lustre

0 que faz uma garrafa pendu- comunidade o seu elevado status 
rada em um lustre? A cena que econômico - conta Meurer. 
hoje parece inusitada, foi retrata- Raul Pêgas, que passou a in- 
da na tela Kerb pelo pintor porto fância no Alto Taquari, diz que o 
alegrense Pedro Weingãrtner (ZH costume se mantém, 
de 12 de abril) tem uma expli- - Quem arrancar a garrafa se 
cação, garante o leitor vlauricio compromete a pagar uma rodada 
Meurer. De acordo com relatos de bebida aos músicos ou a algu- 
de seu avô, que cresceu em uma mas mesas - confirma, 
colônia alemã, no salão onde se Pêgas lembra, ainda, que na dé-
realizavam as festas era colocada cada de 50, a garrafa era enfeita- 
uma grande guirlanda enfeitada, da com o rosto de Rita Hayworth, 
que tinha ao centro uma garrafa, atriz que interpretou Gilda, no fil- 
No decorrer da festa, pessoas im- me de mesmo nome. 
portantes da colônia pegavam a Daí dizia-se “tirar a Gilda”, ou 
garrafa e ofereciam uma rodada a “Gildinha”, que, com o sotaque 
de bebidas aos presente. alemão do local, passou a ser co~ 

- Com isso, exibiam para a nhecida como “Xildinha”.
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A imagem do Margs
iluminado, uma forma 
de homenagear o artista 
porto-alegrense Pedro 
Weingártner, pode ser 
vista até 13 de junho 
sobretudo por quem 
costuma circular pelas 
proximidades do museu.
De autoria do fotógrafo 
Júlio Cordeiro, a imagem 
“Arte iluminada”, 
publicada na contracapa 
de ZH de 12 de abril, não passou 
despercebida pela aposentada Maria 
Lurdes Derenji, de Canoas.

OTO COMENTADA

- É uma belíssima forma de 
homenagear um reconhecido e 
renomado artista da nossa terra - diz 
a leitora.



, 525, 527, 540, 542, 554, 559, 560, 561, 570, 575, 584, 601, 618
Museu de Arte do RS Ado Malagoli
Jornal:....O.SaSL.................

Data: ...

Página:.

Assunto:

Página 3 de 3

para os fotógrafos ao lado do marido Tom Brady.

Sol Gonzalez e Silvio Lima participaram da 
visita especial ao Margs programada pela 

lesa Renault, na quinta-feira. Foi uma ótima 
ideia reunir assuntos empresariais em um 
ambiente requintado, como os recants do 
museu, onde estão expostas as obras de 

Pedro Waingártner

Edílor. Pau«ó Gasparolio

Joítíüistas eoteorâífom: luciana Cunha e Jôfferson Arderujui 
Fotografia Fredy Vwíra
JomaNsmo. éd«iãfía®paütogasparot?o.com.bf - fone: 5t 3024.7779 
C0n»^:COmKciaiaWaog«i«ra»o.a,n,bí.for,a 5. 3085 3003 

tôos: çoniato@paulog«sparoUo com bf
Todo* o* direito* reservado* M.ifk.irt Marheting Muliftcidad» o Promoçooo Udff.

$t SIS* 1854

«-««. M li ci í o « •- otr. I!'
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ktesitàMo-vc^dEsta é a última semana para conferir as obras de um 

mestre das artes visuais em Porto Alegre: as telas de

Pedro Weingãrtner
seguem até domingo no Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul (Praça da Alfândega, s/n**). A mostra reúne 90 
obras do pintor, gravador e litógrafo porto-alegrense. 
Trata-se da primeira grande retrospectiva de pinturas 
do artista gaúcho. Com curadoria da crítica de arte e 
pesquisadora Ruth Sprung Tarasantchi, a mostra foi 
dividida em três grupos que destacam o trabalho do 
artista, verdadeiras crônicas de costumes luminosas. 
A exposição é uma parceria entre Margs, Pinacoteca 
de São Paulo e Museu Nacional de Belas-Artes, do 
Rio de Janeiro, local do próximo endereço do acervo 
de Weingãrtner. Além de obras pertencentes às três 
instituições, há peças de colecionadores particulares, 
do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e da Pinacoteca Aplub de Arte Rio- 
Grandense. A visitação acontece de terça a domingo, 
das lOh às 19h, com entrada franca.
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Fim de mostra no Margs
Encerra-se hoje a retrospectiva de

pinturas de Pedro Weingãrtner, "Um 
Artistas entre o Velho e o Novo Mun
do" no Margs (Praça da Alfândega, 
s/n-). Poderão ser apreciadas 90 
obras, muitas realizadas durante o pe
ríodo em que o artista viveu na Euro
pa. Visitação das 9h às 19h.

Suas telas retratam a juventude ro
mana e cenas campestres europeias. 
0 cenário gaúcho ganha destaque em 
cenas onde o homem está em conta
to com a terra, com os animais, em 
confraternização e no comércio. Há 
também vários retratos de figuras co
nhecidas do artista ou personalidades. 
Com curadoria de Ruth Tarasantchi, crí
tica de arte e pesquisadora, a exposi
ção deverá seguir para uma tempora
da no Museu Nacional de Belas Artes 
do Rio de Janeiro, já tendo passado 
antes de Porto Alegre pela Pinacoteca 
do Estado de São Paulo.

Weingãrtner nasceu em Porto Ale
gre, mas passou boa parte da vida na 
Europa, entre Alemanha, França e Itá
lia. Periodicamente realizava visitas a 
São Paulo e ao Rio Grande do Sul.

I
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Fim de mostra no Margs
Encerra-se hoje a retrospectiva de 

pinturas de Pedro Weingàrtner, "Um 
Artistas entre o Velho e o Novo Mun
do',' no Margs (Praça da Alfândega, 
s/n-). Poderão ser apreciadas 90 
obras, muitas realizadas durante o pe
ríodo em que o artista viveu na Euro
pa. Visitação das 9h às 19h.

Suas telas retratam a juventude ro
mana e cenas campestres europeias. 
O cenário gaúcho ganha destaque em 
cenas onde o homem está em conta
to com a terra, com os animais, em 
confraternização e no comércio. Há 
também vários retratos de figuras co
nhecidas do artista ou personalidades. 
Com curadoria de Ruth Tarasantchi, crí
tica de arte e pesquisadora, a exposi
ção deverá seguir para uma tempora
da no Museu Nacional de Belas Artes 
do Rio de Janeiro, já tendo passado 
antes de Porto Alegre pela Pinacoteca 
do Estado de São Paulo.

Weingàrtner nasceu em Porto Ale
gre, mas passou boa parte da vida na 
Europa, entre Alemanha, França e Itá
lia. Periodicamente realizava visitas a 
São Paulo e ao Rio Grande do Sul.
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Maria Elena e Jorge Johannpeter foram acompanhados por 
Cezar Prestes durante visita à exposição retrospectiva de Pedro 

Weingârtner, que encerrou sua temporada de sucesso no Margs, 
no último domingo. O encontro terminou no Café do Margs,

uma animada conversa sobre arte. Agora, o museu será 
preparado para receber obras de Cândido Portínari, 
próximos meses. A futura mostra apresentará gravuras, 

desenhos e pinturas do artista, que muito raramente deixam o 
Museu da Chácara do Céu - uma das unidades dos Museus 

Castro Maya - no Rio de Janeiro.
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A respeito 

do mestre
A exposição do trabalho 

de Pedro Weingãrtner possibilita 
ver boa parte das obras do importante 

mestre gaúcho. Especialmente as telas da Pinacoteca 
de São Paulo e de coleções particulares paulistas, que 

dificilmente poderão ser vistas, merecem ser 
admiradas. Aliás, é de lamentar que obras importantes 
com total referência dos pampas estejam em mãos de 

paulistas e cariocas por desinteresse dos colecionadores gaúchos. 
Mas, pela lei das compensações, um dos poucos retratos do 
compositor cearense Alberto Nepomuceno, nome de grande 

destaque como compositor e considerado pai do nacionalismo na 
música brasileira, que conviveu com Weingãrtner na Europa - 

quando foi retratado pelo nosso pintor -, faz parte de uma coleção
gaúcha.

Um Complemento à altura da mostra de Weingãrtner é o que 
proporciona a coleção de trabalhos do pintor Luiz de Freitas, que 
está sendo apresentada em outras duas salas do Margs. Luiz de 

Freitas merece ser bem lembrado pela qualidade de suas pinceladas. 
Portanto, uma visita às coleções é duplamente compensadora.

I
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Assunto:.

OPINIÃO
O naturalismo acadêmico 

de Weingàrtner
A exposição Pedro Weingàrtner 

(1853-1929): um artista entre o Ve
lho e o Novo Mundo, em exibição 
no Margs até 13 de junho, reúne 
trabalhos desse pintor nascido 
em Porto Alegre (onde viveu boa 
parte de sua vida) espalhados 
em diferentes coleções brasileiras 
de artes plásticas. Em matéria 
veiculada na imprensa local sobre 
essa exposição, reclamou-se que o 
reconhecimento que foi dado ao 
artista é acompanhado da adje- 
tivação “mestre acadêmico”, com 
a qual a relevância de sua obra é 
diminuída. Propondo a revisão 
de sua importância, na mesma 
matéria afirma-se que ao invés de 
“acadêmico” Weingàrtner foi um 
pintor “realista”. A reivindicação 
visa a situar sua obra no mesmo 
plano da contribuição de pintores 
brasileiros oitocentistas e do iní
cio do século XX, como Belmiro 
de Almeida e Almeida Jr., mais 
destacados até aqui. Mas sobre 
que bases? Por que “acadêmico” 
é um estigma que precisa ser des
vinculado da obra de Weingàrt
ner? Além disso, e sem perder de 
vista que ser pintor “realista” não 
significa por si só fazer arte boa 
ou ruim, com qual definição de 
arte realista essas obras podem 
ser confrontadas?

O sentido negativo dado à arte 
acadêmica pode ser exemplifi
cado na notória caracterização 
feita pelo crítico norte-americano 
Clement Greenberg (1909-1994), 
em Vanguarda e kitsch. Aí acadê
mica é a arte que imita os efeitos 
da arte, já incluídos na obra e 
como que dados de bandeja ao 
observador. A experiência chega 
mastigada por um sentido que é 
antecipado, esvaziando a relação 
com o trabalho. No quadro do 
pintor acadêmico, as coisas são 
pintadas para que o espectador as 
reconheça como ele as reconhece e 
vê fora do quadro. O prazer está 
em identificar e comparar, está na 
compreensão de que o representa
do é evidente por si mesmo e não 
envolve descontinuidades entre a 
arte e a vida.

Os termos são os mesmos 
empregados por Roland Bar- 
thes (1915-1980) para comentar 
um disco gravado pelo baríto
no Gérard Souzay (1918-2004) 
com melodias de Gabriel Fauré 
(1845-1918) - isso aparece no 
texto Arte vocal burguesa, do 
livro Mitologias. Sobre a forma 
de cantar de Souzay, Barthes 
escreve que se trata de uma arte 
“sinalética”, cujo objetivo é impor 
não a emoção, mas sim os sig
nos que permitem reconhecê-la 
e garantem sua compreensão. 
Com isso a arte “sinalética” não 
exige dos seus consumidores quase 
nada porque já chega com a sua 
intenção antecipada.

Giulio Cario Argan, por sua

vez, distingue realismo e natu
ralismo atribuindo ao primeiro 
o reconhecimento da concretude 
da obra de arte. Na arte realista o 
fazer do trabalho não é ocultado e 
ajuda a formar, com a obra, uma 
única e mesma realidade. As cores 
são empregadas pelo pintor sem 
o propósito de sujeitá-las a um 
referente. Ao contrário, é como 
se valessem por si mesmas. E os 
materiais com os quais o pintor 
realiza seu trabalho são tidos 
como autônomos na produção do 
sentido, dotados de uma realida
de própria. Esses materiais não 
dependem de uma significação 
derivativa daquilo para o que 
remetem ou com o que podem ser 
associados. Ou seja, quando o 
tratamento dado ao desenho ou 
à intensidade da cor diz menos 
da coisa representada e mais 
do modo de representá-la, ele é 
responsável pela alteridade do 
objeto, pela descontinuidade entre 
a arte e a vida, para a qual a obra 
de arte acadêmica como que dá 
de ombros.

Já imitar a realidade mediante 
a pintura é fazer arte naturalista, 
e não realismo, porque o pintor 
trabalha com os signos que a 
natureza proporciona, e quando 
emprega o azul é para fazer refe
rência ao céu, ao mar etc. Para o 
pintor do naturalismo, há uma 
realidade exterior que é dada de 
antemão e que requer a aplicação 
de uma concepção formal adequa
da, claro, de acordo com a eleição 
de um modelo. A preocupação 
do pintor naturalista é menos a 
realidade e mais a defesa de uma 
concepção da natureza relaciona
da a uma forma de representação 
tradicional da realidade. Neste 
sentido, Weingàrtner é mais um 
pintor “naturalista” do que pro
priamente “realista”.

A exposição confirma o que já 
sabíamos, trata-se da obra de um 
pintor acadêmico ou, com o per
dão do pleonasmo, um pintor do 
naturalismo acadêmico. E desco
nhecer isso num projeto de revisão 
histórica dessa obra, propondo 
mudanças através da subtração 
de vínculos e supostos estigmas, 
não vai muito além de arquitetar- 
lhe uma frágil redoma. Por isso 
reivindico: não lhe retirem esse 
qualificativo, “acadêmico”, seria 
uma das maiores injustiças com 
o seu trabalho. Weingàrtner, em 
seu tempo, pintou uma arte “sina
lética” da mesma estirpe da arte 
vocal burguesa de Gerard Souzay. 
E, afinal, é necessário mais do que 
isso? E mesmo preciso dar à obra 
desse pintor outros degraus ? Creio 
que não, já temos o suficiente para 
alimentar ufanias.

Luís Edegar Costa, profes
sor de História e Teoria da 

Arte - lA/Ufrgs
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Pedro Weingartner
(1853-1929)é
considerado o primeiro
pintor rio-grandense 
efetivamente “vinculado

#

à terra, aos seus temas
e motivos, a sua vida e a
sua gente”. Mesmo tendo 
passado na Europa boa
parte de sua vida, esse 
porto-alegrense deixou
uma obra em que retrata

sensibilidade oscom
costumes gaúchos e
a realidade de uma
província que tinha 
características definidas
tanto em seus aspectosti humanos quanto
paisagísticos. Suas obras, 
de uma técnica refinada
e mostrando uma
grande preocupação 
pelo detalhe, podem
ser vistas no Museu
Nacional de Belas Artes ,

Pinacoteca do Estadona
de São Paulo , no Museu

Cena gaúcha, pintada por Weingartner em 1892de Arte de São Paulo
(Masp),e no Museu 
de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli 
(Margs), entre outras 
instituições.

0 pintor nasceu 
e morreu em Porto 
Alegre, mas foi

Emaranhados, foi pintada 
em Novo Hamburgo em

homem do mundo, com 
passagens por vários 
países, especialmente na 1892. Nela, com riqueza

de detalhes, Weingartner 
reproduz uma cena 
gaúcha do fim 
do século 19.

Europa, onde estudou e 
viveu por muitos anos. 
A tela reproduzida 
acima, intitulada Fiosum

Fonte:Enciclopédia Rio-Grandense, Sulina, 1968 y

*
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iJPO MESTRE ACADÊMICO

PEDRO WEÍNGÀRTNER (1853 - 1929) está na categoria de artistas cuja 
notoriedade em vida foi aos poucos sendo degradada após a morte. Ainda que jamais 
tenha sido esquecido, o pintor porto-alegrense costuma ser visto como um “mestre 
acadêmico” cuja obra desdenhou os avanços estéticos dos modemismos do início do 
século passado. Exibida no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) entre abril 
e junho, a exposição Pedro Weingãrtner: Um Artista Entre o Velho e o Novo Mundo 
recuperou o status do pintor, gravador e litógrafo que retratou cenas do interior 
gaúcho com o olhar detalhista de um fotógrafo.

Com curadoria 
de Ruth Sprung 
Tarasantchi, a maior 
retrospectiva do 
artista já organizada 
reuniu cerca de cem 
pinturas - incluindo 
o quadro Kerb (à 
direita), de 1892, 
que registra uma 
cena de festa para 
mostrar as tradições, 
os costumes e a 
convivência dos 
imigrantes alemães 
com peões gaúchos e 
escravos.


