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Auto-retrato de Weingãrtner: artista reconhecido nacionaimente 
(Reprodução/JÁ)

Naira Hofmeister

O momento é mesmo de preservação da história da arte gaúcha. 
Depois de a Fundação Iberê Camargo ter concluído o primeiro 
volume do catálogo completo do autor - o livro com as gravuras 
já está sendo vendido - chegou a vez de Pedro Weingãrtner, 
outro ícone do Rio Grande do Sul.
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Suas gravuras foram catalogadas pelo Núcleo de Gravuras do RS, 
que obteve patrocínio do Fumproarte para pesquisa, edição de 
um livro e uma mostra no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. O 
trabalho apresenta uma face menos conhecida de Weingãrtner: 
ilustrações em metal, que utilizam a técnica da água-forte, 
produzidas entre 1908 e 1925, quatro anos antes de sua morte.

Anuncie ne

O levantamento feito durante o primeiro semestre deste ano 
revelou 27 obras, que estarão expostas no Margs a partir do dia 
10 de agosto. A data marca também o lançamento do livro com 
as informações mais precisas divulgadas até hoje sobre a 
produção de Weingãrtner.

As 48 páginas da publicação refletem a mostra do Margs e 
trazem surpresas: além de obras completamente desconhecidas 
e outras que fogem das temáticas tradicionais de Weingãrtner - 
o meio rural, por exemplo -, algumas gravuras são releituras de 
quadros do artista. Entre os destaques, a famosa As Garças e um 
Auto-retrato.

"Não temos ambição de esgotar o assunto. Esse é apenas o início 
de um processo mais amplo", avalia Paulo Gomes, curador da 
mostra e coordenador do projeto. Ele classifica o autor como 
"único artista gaúcho de relevância nacional, antes da década de 
50". Ainda assim, sua obra é pouco conhecida, mesmo na terra
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natal, Porto Alegre.

"Temos pouquíssimos estudos sobre arte do Rio Grande do Sul 
anteriores a 1950". Gomes conta que a principal bibliografia 
utilizada na pesquisa foi o livro de Ângelo Guido, que também 
mapeou a produção de Weingãrtner, ainda na primeira metade 
do século XX. Os dados levantados por Guido apontam cerca de 
200 obras e, entre elas, 14 gravuras. O principal problema é a 
dificuldade de identificação, já que nesse catálogo algumas obras 
não contêm nome, data, nem a técnica utilizada, o que dificulta a 
localização.

Ainda há vazios históricos sobre o artista: "Não sabemos onde e 
quando Weingãrtner aprendeu a fazer gravuras e nem quem foi 
seu professor". Descobrir o título das obras também é um 
desafio: diferentes reproduções de uma mesma gravura exibem 
nomes distintos, que assim ficaram registrados. A tiragem de 
algumas imagens também não ficou clara, pois o artista não 
costumava numerar as cópias da maneira tradicional, incluindo a 
quantidade total de reproduções.

"Há obras com numeração do um ao cinco e depois, 22 ou 50". 
Weingãrtner também não assina algumas delas, mas a 
identificação foi possível graças a matrizes encontradas em 
coleções particulares e no Museu de São Leopoldo. Paulo Gomes 
levanta outro problema: nem todas 27 gravuras foram 
localizadas. Nesses casos, uma reprodução fotográfica vai 
representar a obra, tanto na exposição como no livro.

Idéia é montar um catálogo completo

(Reprodução/JA)

Para pesquisar a obra de Pedro Weingãrtner, a equipe envolvida 
no projeto articulou uma rede de artistas, colecionadores, 
marchands e galerias para localizar as gravuras. Mais de 20 
obras que compõem a exposição e o livro são de coleções 
particulares e menos de cinco estão em acervos públicos. O 
trabalho é parte de um projeto mais amplo, semelhante ao 
realizado pela Fundação Iberê Camargo, que está catalogando a 
obra completa de Iberê.

Ainda em 2003, Paulo Gomes conseguiu o apoio da Lei Rouanet 
para realizar o levantamento da produção de Weingãrtner 
distribuída em coleções públicas do Rio Grande do Sul - são 
cerca de 80 obras. "Ainda não consegui captar recursos. Acredito 
que o Estado deveria estar no comando de um projeto como 
esse, mas não consegui nada além do apoio da lei", reclama. Os 
possíveis investidores não se interessaram pelo trabalho, pois as
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coleções particulares não entrariam na sistematização.

A saída é uma iniciativa independente, como a articulação entre 
Paulo Gomes e o Núcleo de Gravura do Estado. A idéia surgiu 
quando o professor foi convidado a escrever um texto sobre a 
técnica, em 2005.

Estudioso da obra de Weingãrtner, Gomes decidiu divulgar a 
produção de gravuras do artista, pouquíssimo conhecida pelo 
público. "É a parte menos divulgada de sua obra, menos até que 
os desenhos", compara. Ele conta que grande parte da obra do 
artista está no centro do país. "Inclusive ouvi boatos de que a 
Pinacoteca de São Paulo faria uma retrospectiva".

Biografia

Pedro Weingãrtner (1953-1929) é dos mais notáveis pintores 
gaúchos. Natural de Porto Alegre, eternizou em suas telas cenas 
típicas e paisagens do Sul. Pintor, gravador e desenhista, 
estudou em Paris e na Alemanha, na Real Academia de Belas 
Artes de Berlim. Após passar boa parte de sua vida na Europa, 
retornou ao Brasil onde afirmou-se como um dos pioneiros a 
dedicar-se à técnica da água-forte.

Excursionou pelo pampa gaúcho colhendo informações que 
utilizaria em telas que se tornaram clássicas na história das artes 
plásticas sulinas, como o quadro Têmpora mutantur, de 1898, 
comprado pelo então presidente do Estado, Borges de Medeiros, 
para colocar no Palácio do Governo. O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul foi inaugurado em 1954 com uma exposição de 
suas obras.

Todos os direitos reservados © 2005 Jornal JÁ 
Rua Augusto Pestana, 133 - Santana - CEP 90040-200 - Porto Alegre/RS - 3330.7272

Anúncios
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Obra gravada

gàrtner” é resultado de um projeto do Núcleo» dei Gra 
vura do Rio Grande do Sul a respeito do traba!ho do ar
tista, e conta com gravuras produzidas entre 1909 e 
1925 e obras selecionadas em coleçoes particulares e 
nos acervos do Margs, da Pinacoteca Aplub, da Pina
coteca Aldo Locatelli e do Museu Historico de Sao Leo
poldo. Esta iniciativa é mais do que válida, ja que sao 
escassos os registros e as pesquisas sobre a técnica 
aqui no Rio Grande do Sul.
O A exposição marca ainda o lançamento de um ca- 
L tálogo sobre a obra do artista. A publicação traz tex
tos do curador Paulo Gomes e comentários técnicos da 
artista plástica e gravadora, Anico Herskovits. A produ
ção cultural é de Marisa Veeck

.

Garimpo artístico
T^vepois de quatro meses de 

pesquisa para a catalogação 
da obra gravada de Pedro Wein- 
gártner, será aberta no Margs a 
exposição com o resultado. Foram 
localizadas 28 gravuras e quatro 
matrizes do artista, um dos pre
cursores da técnica em metal no 
Brasil. A mostra será inaugurada 
na quinta-feira.
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Exposição recupera 

gravuras de Weingãrtner
Mostra que será inaugurada
amanhã no Margs traz exemplares
pouco conhecidos da obra gráfica
do artista plástico porto-alegrense

CARLOS ANDRÉ MOREIRA

O porto-alegrense Pedro Weingãrtner 
(1853 - 1929) foi um mestre da pintura, 
com telas entre as mais valorizadas do país.

A abertura de uma exposição e o lança
mento de um catálogo, ambos marcados 
para amanhã, às 19h, nas Salas Negras do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs), mostram outro aspecto da obra 
do artista, a de gravador.

A mostra A Obra Gravada de Pedro Weingãrt- 
(que vai até 10 de setembro, com visitação de 

terças a domingos, das lOh às 19h) é parte de um 
trabalho realizado pelo Núcleo de Gravura do Rio 
Grande do Sul, com patrocínio do Fumproarte, 
para recuperar registros completos sobre as gra
vuras de Weingãrtner. As imagens retratam pai
sagens, rostos e mesmo cenas copiadas ou repro
duzidas de trabalhos que o artista também pin
tou em tela, como Julgamento de Páris e Pousada 
de Carreteiros.

Além da exposição, com curadoria de Paulo Go
mes, um catálogo de 50 páginas com o mesmo tí
tulo da mostra será lançado. O livreto traz, além 
de ensaios biográficos e técnicos sobre a obra do 
artista, as 27 gravuras e uma monotipia que esta
rão expostas, realizadas principalmente nas técni- 

de água-forte e água tinta. O catálogo estará à 
venda no próprio Margs a R$ 10.

O artista gaúcho foi um dos pioneiros da gra
vação em metal no país. O trabalho do Núcleo de 
Gravura foi entrar em contato com galerias e co
leções públicas, rastreando a localização dessas 
obras para realizar uma catalogação sistemática 
da obra gráfica de Weüigàrtner.

O trabalho de rastrear as obras que estarão no 
Margs começou em agosto de 2005 e ainda está 
em progresso, com visitas a coleções e a museus e 
contato com negociantes de arte. Uma nota publi
cada na coluna RSVip, da colunista de Zero Hora 
Fernanda Zaffari, também auxiliou o Núcleo a en
contrar proprietários de algumas obras e mesmo 
matrizes originais para impressão das gravuras.

A própria exposição é uma forma de dar conti
nuidade à pesquisa. Com a divulgação da mostra, 
o Núcleo de Gravura espera que apareçam outras 
pessoas que detenham gravuras do artista para 
auxiliar no catálogo.

r rkl

Palestra sobre artista antecipa curso
ner

ocorrerá no mesmo StudioClio, em setembro,A exposição que o Núcleo de Gravura inau-
programada sobre JtedroíAfeijQgártner. Nasext^ 2,9,16,23 e 30), pela manhã. Já estão confirma- 

feira dia 11, o curador da mostra, Paulo Gomes, das para o ciclo palestras de Amco Herskovits, 
ministrará, no StudioClio (José do Patrocínio, sobre os aspectos técnicos da gravura de Wein- 
698 fone (51) 3254-7200), palestra sobre a obra gártner; do historiador Francisco Marshal, so- 
e a vida de Weingãrtner e o trabalho feito para bre os temas greco-romanos de que o artista 
recuperar a produção em gravura do artista. O tanto tratou; e do próprio Paiúo Gomes, sobre
valor da palestra é de R$15 para o público geral Weingãrtner e o coleciomsmo.
e de R$ 10 para associados à AAMARGS. A programação completa ainda esta em ela-

A palestra de Gomes antecipa o seminário boração pelo Studio, que também nao definiu o 
Temvo. Vida e Obra de Pedro Weingãrtner, que valor dos ingressos.

encontros todos os sábados do mês (diascom

--

cas

Pintor retratou o clássico e o campeiroAcima, a
gravura

Paisagem Nascido em Porto Alegre em 1858, Pe- Weingãrtner alternou residência na Euro- 
dro Weingãrtner é tido como o maior no- pa e no Rio, com freqüentes passagens 
me da arte gaúcha no século 19. Filho de pelo Sul do Brasil. Seus temas mostram 
imigrantes alemães, ficou órfão ainda an- um pouco desse trânsito, mdo da antigíu- 

anos, indo trabalhar dade idealizada greco-romana a cenas 
campeiras do interior do Rio Grande.

Sua estada em Paris e em Roma coinci-

Ribeirinha'
de 1917;ao
lado, auto-

retato do tes de completar 10
como caixeiro e mais tarde em litografia - 

UI acredita-se que se deram aí seus primei
contatos com o universo artístico.

artista, sem
data

de com a eclosão do Impressionismo,conhecida m ros
Mudou-se para a Alemanha para estu- mas Weingãrtner identificava-se mais 

dar artes aos 19 anos. Mais tarde, passaria com o figurativismo clássico. Casou-se 
por Paris e Roma, aperfeiçoando um estilo apenas aos 57 anos, com Elisabeth 
clássico, fotorrealista, de pinceladas sutis e Schmitt, que havia conhecido anos antes 
composição acadêmica. Nos anos finais de em Porto Alegre. Em 1927, precisou parar 
sua formação, contou com o patrocínio de de pintar devido a uma comoção cerebral 
uma bolsa concedida por Dom Pedro II. que o deixou paralítico. Morreu em 1929, 

Durante a maior parte de sua vida, em Porto Alegre.
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Uma/zcepouco conhecida 

de Pedro Weingãrtner
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Pedro Weingãrtner (1853-1929), um dos maiores 

artistas gaúchos, ganha exposição com material 
selecionado de coleções particulares, dos acervos 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli (Margs), da Pinacoteca Aplub, da 
Pinacoteca Aldo Locatelli e do Museu Histórico de 
São Leopoldo. A Obra Gravada de Pedro 
Weingãrtner recebe inauguração às 19h de hoje, 
nas Salas Negras do Margs e pode ser conferida 
até 10 de setembro, de terças-feiras a domingos, 
das lOh às 19h. A mostra resulta de um projeto do 
Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul a 
respeito do artista, de quem foram reunidos 25 
trabalhos produzidos entre 1909 e 1925, quatro 
pinturas e quatro matrizes. Além da exposição, 
haverá o lançamento de um catálogo que traz 
textos do curador Paulo Gomes e da gravadora 
Anico Herskovits e Gomes também realizará 
palestra sobre o artista, às 19h30min desta sexta, 
no StudioClio (José do Patrocínio, 698).

Weingãrtner foi um dos precursores da gravura 
em metal no Brasil, mas sua faceta como gravador 
permanece pouco divulgada. Em função disso, 
houve uma extensa pesquisa para compor A Obra 
Gravada. A série traz trabalhos em variados 
estados de conservação, para os quais foi difícil 
obter informações como tiragem, nome, ano e local 
de execução. De acordo com os pesquisadores, 
mesmo antes de ser prática comum no País, ele já 
expunha suas gravuras, muitas delas copiadas ou 
adaptadas de suas próprias pinturas (alguns 
exemplos estarão expostos no Margs). O 
procedimento era bastante comum no 
Renascimento e no Barroco, uma vez que permitia 
uma ampla difusão das imagens pintadas. Apesar 
dos poucos textos a respeito da gravura de 
Weingãrtner, alguns registros persistem - como 
uma monografia do pintor Ângelo Guido.
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Margs inaugura nova mostra
0 Margs (Praça pedro weingârtner/divulgação/cp Margs, da Pinacote-

da Alfândega, s/nü) ca Aplub, da Aldo
inaugura hoje, às Locatelli e do Museu
19h, a exposição "A ' Histórico de São Leo-
obra gravada de Pe- r: ~.. ,...'3BbÊ^ poldo.
dro Weingârtner”, j 
nas Salas Negras. A ! 
mostra é resultado 
de um projeto do J 
Núcleo de Gravura j 
do RS (NGRGS) a l 
respeito do trabalho 
do artista gaúcho 
(1853-1929) e conta
com 25 gravuras Trabalhos ficam até dia 10 
produzidas entre 1909 e 1925, qua- Artes Visuais, Paulo Gomes, e co- 
tro pinturas e quatro matrizes. As mentários da artista plástica e gra- 
obras foram selecionadas em cole- vadora, Anico Herskovits, podem ser 
ções particulares e nos acervos do vistos até o dia 10 de setembro.

Considerado um 
HÜ^ dos precursores da 
Spil gravura em metal no 
BPfc- Brasil, Weingârtner 
|Y?,v | estudou em Paris e 

na Real Academia de 
BEm Artes de Berlim. 

Seus trabalhos, que 
trazem textos do cu
rador e doutor em
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Gravuras no Margs
Famoso pelo trabalho voltado à 

pintura, o artista gaúcho Pedro 
Weingârtner (1853 - 1929) ganha, 
a partir de hoje, uma exposição de
dicada às suas investidas pela gra
vura. A mostra A Obra Gravada de 
Pedro Weingârtner será inaugurada 
hoje, às 19h, nas Salas Negras do 
Margs (Praça da Alfândega, s/n°). 
Entre as imagens, estão cenas co
piadas ou reproduzidas de trabalho 
também pintados em tela pelo ar
tista, como Julgamento de Páris e 
Pousada de Carreteiros. Também 
hoje, será lançado um catálogo de 
50 páginas. A mostra pode ser visi
tada de terças a domingos, das lOh 
às 19h, até 10 de setembro, com en
trada franca.



Jornal: 
Data: _

•; .■•'.a:

LZ7Í2K
Pi:-

Clássicos e populares
Exposições no Margs e no Santander são destaque

Da arte popular brasileira à 
descoberta da nova face do tra
balho de Pedro Weingàrtner 
(1853 - 1929), duas exposições 
recém-inaguradas no Centro 
da Capital merecem a sua visi
ta. Ambas têm entrada franca.

N o Santander Cultural (Rua 
Sete de Setembro, 1.028), 
SOMOS - A Criação Popular 
Brasileira reúne 576 peças 
que retratam o imaginário 

do povo brasileiro em esculturas e 
objetos. A megaexposição comemo
ra os cinco anos do Santander Cultu
ral e fica em cartaz de segundas a 
sextas, das lOh às 19h, e aos sába
dos, domingos e feriados, das 1 lh às 
19h, até 26 de novembro.

Já o Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli (Margs), na Pra
ça da Alfândega, s/n°, apresenta a 
mostra A Obra Gravada de Pedro 
Weingàrtner, com gravuras do artis
ta gaúcho, célebre pelo trabalho vol
tado à pintura. Entre as imagens reu
nidas nas Salas Negras do Margs, es
tão cenas de trabalhos também pin
tados em tela pelo artista, como Jul
gamento de Páris. A mostra pode ser 
visitada de terças a domingos, das 
lOh às 19h, até 10 de setembro. Peças populares estão na mostra "SOMOS" do Santander
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Gravado
• Em tempos em que o Rio Grande do Sul res
gata a obra de um dos mais importantes artistas, 
com a exposição “A obra gravada de Pedro Wein- 
gãrtner”, vale o registro. A Casa da Gravura inau
gura hoje a mostra “Ao teu lado”, que conta com 
curadoria de André Venzon. Cada um dos dez ar
tistas convidados, entre eles Anico Herskovits, 
Eliane Santos Rocha, Miriam Tblpolar e Zoravia 
Bettiol, escolheu um artista do acervo da galeria 
para ter suas obras expostas lado a lado.
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Weingártner: 

um precursor 

da gravura

FOTOS CYLENE DALLEGRAVE/DIVULGAÇÃO

0 trabalho de um dos precursores da gravura em metal 
no Brasil está, até 10 de setembro, nas Salas Negras do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/nQ).
“A obra gravada de Pedro Weingártner (1853-1929)” reúne 
25 gravuras produzidas entre 1909 e 1925, quatro pinturas 
e quatro matrizes. Todos as peças exibem variados estados 
de conservação, para os quais foi difícil obter informações 
como tiragem, nome, ano e local de execução. Os organi
zadores as selecionaram em coleções particulares e nos 
acervos do Margs, da Pinacoteca Aplub, da Pinacoteca Aldo 
Locatelli e do Museu Histórico de São Leopoldo.

Weingártner, mesmo antes de a gravura ser prática 
país, já expunha suas obras, muitas delas copiadas 
adaptadas de suas próprias pinturas. Tal procedimento era e 
bastante comum, no Renascimento e no Barroco, pois per- f 
mitia uma ampla difusão das imagens pintadas. No entanto, g 
os pesquisadores do Núcleo de Gravura do Rio Grande dó 
Sul dizem que não há como precisar se essa foi a intenção do 
artista. Apesar dos poucos textos a respeito da gravura de 
Weingártner, alguns registros podem ser encontrados.

Na exposição estão em destaque o detalhismo do artista, í
o que revela a técnica de qualidade superior dispendida nà 5 
produção. Entre os temas mais comuns na gravura estão as | 
paisagens, as cenas de inspiração literária, os retratos, as fi- § 
guras humanas, a temática gaúcha e os nus, registrados em 
águas-fortes e águas-tintas.

Pintor, desenhista e gravador, Weingártner foi um dos 
importantes artistas brasileiros do período de transição en
tre os séculos XIX e XX. Em 1879 foi para a Europa, estudou 
em Paris e na Real Academia de Belas Artes de Berlim. Es- | 
tabeleceu-se na Itália, de onde retomaria no final de sua vi
da. Voltou periodicamente ao Brasil e, nessas estadas, pin
tou cenas da vida dos colonos rio-grandenses e das 
paisagens da zona da Serra, com minúcia de detalhes. Visi
tação ao Margs, de terças a domingos, das lOh' às 19h.

Trabalhos do gravurista Pedro Weingártner podem ser conferidos no Margs até o dia 70no
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Últimos dias de 

Weingàrtner
Este é o último final de semana 

para conferir a exposição A Obra 
Gravada de Pedro Weingàrtner, que 
estreou no dia 11 de agosto, no 
Margs (Praça da Alfândega, s/n°). A 
visitação ficará aberta até domingo, 
das lOh às 19h, nas Salas Negras do 
museu.

A mostra revela uma outra faceta 
do trabalho do artista plástico gaú
cho Pedro Weingàrtner (1853 - 
1929), que poderá ser conhecida 
por meio de 25 gravuras do período 
que vai de 1909 a 1925. Com cura
doria do crítico de arte e professor 
Paulo Gomes, as obras foram sele
cionadas em coleções particulares e 
nos acervos de diversos museus.


