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Secretaria da Eaucaçao e Cultura

Subsecretária de Cultura

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

0 professor Carlos Mancuso* proferirá uma palestra sobre 

dia 1? de dezembro, ás 17 horas, no auditório 

MARGS. Após a palestra, o professor percorrerá a exposição acompanhado 

participantes do Encontro, comentando os quadros e respondendo as perguntas 

do publico.

doa obra de OSCAR BOEIRA, no

dos

* Professor Universitário, Arquiteto, Aquarelista 

Responsável pela restauração do Teatro São Pedro '
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De arte 

e cultura
Mostra de Cultura 

Japonesa acontecendo dias 10 
e 11 de dezembro, no Centro 
de Cultura Japonesa da PUC, 
que funciona no Colégio 
Champagnat, numa promoção 
da Associação Nipo-Brasileira 
do Sul com colaboração do 
Consulado do Japão. Concurso 
de danças típicas,

-demonstrações de artes 
marciais e exposição de 
ikebana, pinturas e objetos de 
ornamentação, além de 
comidas típicas japonesas 
poderão ser apreciadas pelos 
visitantes nesses dois dias de 
mostra.

O professor Carlos 
Mancuso, aquarelista e 
arquiteto responsável pela 
restauração do Teatro São 
Pedro, proferirá palestra 
sobre a obra de Oscar Boeira 
em 1° de dezembro no 
auditório do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. Após a 
conferência, Mancuso 
percorrerá a exposição 
comemorativa ao centenário 
do pintor, comentando os 
quadros e atendendo às 
perguntas do público.

De Brasília, Oscar 
Azevedo Seraphico de Souza 
convida para a noite de 
queijos e vinhos que oferece 
hoje, em comemoração ao 
décimo aniversário de sua 
Galeria. Na ocasião, também 
acontece vemissage da 

^ coletiva de fim de ano.
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X” O professor Carlos 

Mancuso, aquarelista e . 
arquiteto responsável pela 
restauração do Teatro São 
Pedro, proferirá palestra 
sobre a obra de Oscar Boeira 
em 10 de dezembro no 
auditório do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. Após a 
conferência, Mancuso 
percorrerá a exposição 
comemorativa ao centenário 
do pintor, comentando os 
quadros e atendendo às 
perguntas do público.
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Auto-retrato, 
obra de Oscar 
Boeira

Boeira e Mancuso 

estão no MARGS
Oscar Boeira: 100 anos, importante retrospectiva da obra 

de um dos expoentes das artes plásticas no Rio Grande do Sul, 
reunindo cerca de 50 obras do primeiro impressionista gaúcho, 
continua em exposição até o dia 14 de dezembro, no MARGS.

Esta rara oportunidade, suscitada pela reunião, em um só 
local deste significativo acervo das obras de Oscar Boeira, 
oportunizará palestra do professor Carlos Mancuso. As obras 
expostas na Sala da Galeria do MARGS, órgão da Subsecre- 

pertencem ao acervo do MARGS; 
Pinacoteca da APLUB e coleções particulares.

Carlos Mancuso, responsável por mais esta edição de 
“Encontros no Museu”, é artista plástico, arquiteto, professor 
universitário e responsável técnico pelas obras de restauro do 
nosso Teatro São Pedro, bem como afresco do forro do teatro . 
Após a palestra, Carlos Mancuso percorrerá a exposição jun- 

. tamente com os participantes deste “Encontro no Museu”, 
comentando as obras e respondendo a questões formuladas 

: pelos presentes, em palestra a ser realizada hoje, às 17 horas, 
no Auditório do MARGS.

taria de Cultura/SEC

k.
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MARGS: Carlos Mancuso fala 

sobre a obra de Oscar Boeira
0 professor Carlos Mancu

so do Instituto de Artes da 
UFRGS, aquarelísta e res
ponsável técnico pela restau
ração do Teatro SSo Pedro é 
o palestrante do próximo EN
CONTRO NO MUSEU, hoje, 
às 17 horas, no Auditório do 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul (Praça da Alfân
dega s/n°). Na ocasião, es
tará sendo abordada a figura 
de Oscar Boeira, cujo cente
nário de nascimento trans
corre no corrente ano e em 
homenagem do qual a 
MARGS organizou ampla re
trospectiva.

obra. Nunca tomou a inicia
tiva de organizar uma expo
sição individual de seu tra
balho. As críticas que rece
beu — sempre altamente fa
voráveis — estão vinculadas 
aos Salões de que participou, 
tanto no Rio de JJaneiro co
mo em nosso melo. As obras 
expostas vâo do Início do sé
culo até 1943, ano de sua 
morte. Sua última obra, Inti
tulada “No Jardim”, é uma 
tela inacabada cuja tema é 
uma figura feminina de rara 
beleza, no estilo Impressio
nista que marcou sua obra.

Ia. E procuramos ver o no
me: Oscar Boeira E o de 
um artista de um grande ar
tista. hoje; amanhã, de um 
extraordinário artista. A 
gente, através de seus traba
lhos. sente uma alma e uma 
Imaginação, ambas grandes, 
ambas lllumlnadas”.

Boeira destacou-se, igual
mente, no Salão de Outono 
em Porto Alegre, onde íol 
recebido na época (1925) 
como Inovador da pintura 
sul-riograndense pela lumino
sidade Impressionista das 
cores. Figurou ainda na 
Primeira Exposição do Cen
tro Artístico Juventas, na 
antiga Escola de Belas Artes 
do Rio de Janeiro (1911); na 
exposição promovida pela 
Escola de Belas Artes do Rio 
Grande do Sul, realizada no 
Teatro São Pedro (1929); na 
Exposição do Centenário Far
roupilha (1935); no Primeiro 
Salão do Instituto de Belas 
Artes do Rio Grande do Sul

OSCAR BOEIRA
As obras reunidas pelo 

Museu de Arte, órgão da 
Subsecretária da Cultura/ 
SEC, pertencem às coleções 
da Pinacoteca APLUB, do 
próprio MARGS, da Pinaco
teca Aldo Locatelli, da Pina
coteca da Escola de Artes da 
UFRGS e das coleções parti
culares de Nelson Boeira 
Faedrlch, Teimo Kruse, Yo- 
landa Trebbi. Luiz Clulla, 
Paulo do Couto e Silva, Os
car Faedrlch, Ricardo Fae- 
drich e Manuel Homar de 
Souza. A reunião destas pe
ças foi facilitada pelo fato de 
o artista ter vendido, em vi
da, uma única obra de sua 
autoria — o “Manhã de 
Bruma”, adquirido para o 
Correio do Estado, por esco
lha de Getúlio Vargas. As de
mais foram presenteadas a 
parentes e amigos ou suma- 
rlamente, destruídas, já que 
o pintor, multo exigente com 
o seu trabalho, destruía mais 
do que conservava a sua

Nascido em 1883, Boeira 
transferlu-se cedo para o Rio 
de Janeiro, onde iniciou seus 
estudos sob a orientação de 
Rodolfo Amoedo. Na Escola 
Nacional de Belas Artes es
tudou durante um ano como 

-aluno do grande mestre Eli- 
seu Viscontl, cujo lmpresslo- 
nlsmo o Influenciaria. No (1939). Foi um dos íundado- 
Rlo de Janeiro, expôs no Sa- res do Instituto de Belas Ar- 
lâo Nacional de Belas Artes, tes do Rio Grande do Sul, 
junto com outros alunos de onde lecionou por dois anos. 
Viscontl, tendo sido o único 
destacado pela érítica. Sobre 
ele Da Vlnce escreveu na 
ocasião, no jornal “A Repú
blica”: “El-nos (...) entre os 
trabalhos dos alumnos de 
Elyseu Viscontl. Boas as 
academias de Manuel Do- 
meneck. Composições boas Sul”, 
também. E mais um passo 
paramos attrahldos, maravi
lhados. São trabalhos de um 
artista ou de algum prêmio 
de viagem à Europa? Não. MARGS até o dia 14 de de- 
São de um alumno da Esco- zembro próximo.

Ângelo Guldo, no Correio 
do Povo de 04/ 10/ 53, desta
ca a pintura de Oscar Boeira 
como “um marco divisório 
entre o academiclsmo minu
cioso do mestre Pedro Weln- 
gaertner e a fase moderna 
da pintura no Rio Grande do

Esta Importante retrospec
tiva de Oscar Boeira perma
necerá em exposição no
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Mancuso fala sobre o 

nosso grande pintor
^ No auditório do Margs 

1Praça da AlfândegaI. às 17h 
de hoje. o professor Carlos 
Mancuso fará palestra sobre o 
pintor Oscar Boeira — cujas 
obras continuam em exposição 
no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul até 14 de 
dezembro.

O palestrante desta edição 
de “Encontros no Museu"é 
artista plástico, arquiteto, 
professor universitário e 
responsável técnico pelas obras 
de restauração do Teatro São 
Pedro, e pelo afresco do forro 
do teatro.

Após a conferência — 
determinada pela 
oportunidade da reunião de 50 
obras do primeiro

impressionista gaúcho, 
só local —. o professor 
Mancuso percorrerá a mestra 
de Boeira juntamente com os 
participantes do encontro, 
fim de comentai os trabalhos e 
responder a eventuais questões 
a respeito.
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Oscar Boeira: estudo feminino e auto-retrato


