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Caro Fábio Coutinho 

Diretor do MARGS

A Secretaria da Cultura, através do Museu de Arte de Santa 

Maria envia o relatório da exposição das obras do artista Leopoldo 

Gotuzzo, realizada entre os dias 14 e 30 de setembro de 2001, na 

Saia Iberê Camargo.

Atenciosamente

Salett" Mafalda Marchi 
Diretora do MASM
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Museu de Arte de Santa Maria
Secretaria cfa Cultura

Exposição das obras de Leopoldo Gotuzzo

A Secretaria do Estado da Cultura, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli, a Universidade Federal de Pelotas, o Museu Leopoldo Gotuzzo, 
além da Prefeitura Municipal de Santa Maria, através da Secretaria da Cultura e 

o Museu de Arte de Santa Maria trouxeram à Santa Maria a mostra das obras

do artista plástico Leopoldo Gotuzzo.....
A exposição foi realizada na Sala Iberê Camargo - altos da Secretaria da 

Cultura - entre os dias 14 e 30 de setembro de 2001.
O vernissage ocorreu no dia 13 de setembro, às 19h contando com a 

presença do Prefeito Municipal - Valdeci Oliveira, Secretario da Administração - 
Mariano Mello, Secretario da Cultura - Orlando Fonseca, Secretario do 

Planejamento - Renan Kurtz, Diretora do MASM - Saiette Mafalda Marchi, além 

de artistas plásticos, vereadores, representantes de Associações e da Imprensa.
A mostra foi inserida no projeto "Integração do MASM com as Escolas", 

por isso a mostra obteve um número expressivo de escolas e estudantes 

visitantes (entre estudantes de Santa Maria o número de visitas registrado ficou 

em torno de 1400). O que possibilitou entre esses estudantes uma reeleitura 

das obras do artista e a abrangência no conhecimento da arte.
A Sala Iberê Camargo obteve entre os dias da exposição em torno de 

700 visitantes da cidade de Santa Maria e região.
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ipalmente o nu feminino e a natureza morta, comOs temas preferidos do artista são a
paisagens e flores

0 domínio do desenho
Um dos pintores gaúchos mais premiado na Iberê Camargo

Um acervo de aproximada
mente 30 obras do artista gaúcho 
Leopoldo Gotuzzo está em expo
sição na sala Iberê Camargo na 
Secretaria de Cultura de Santa 
Maria.

Gotuzzo nasceu em 1887, em 
Pelotas. Estudou em Roma, na 
Itáliae em 1914 foi para Paris. Em 
1915 teve seu primeiro trabalho 
exposto. Enviou obras para o 
Museu Nacional do Rio de Janei
ro e recebeu menção honrosa. 
Voltou ao Brasil em 1918. Fez sua 
primeira exposição individual em . 
1919, em Pelotas. Seu trabalho se 
destaca pelo domínio da técnica 
em desenho.

Os temas preferidos do artista 
são a figura humana, principal
mente o nu feminino e a natureza 
morta, com paisagens e flores. É 
um dos pintores gaúchos mais 
premiados do Brasil. Tecnica
mente, notabilizou-se pelo domí- de Pelotas leva o seu nome. Leopoldo Gotuzzo, Nicola
nio do desenho, pelo tratamento “Gotuzzo alinha-se, pois, entre os Caringi Lima.
da core da luz, pelo equilíbrio da pintores gaúchos que maior reco- A exposição vai até o dia 30 
composição. Entre as suas obras nhecimento obtiveram ao nível da de setembro e pode ser visitada
destacam-se As Pérolas e Auto- Nação. Ademais, fecundo em sua das 9h às 12h e das 14h às 20h.
retrato, pinturas a óleo sobre tela longevidade, é também um dos
e flores Vermelhas em Vaso Dou- que, em nosso meio, deixaram as Arte de Santa Maria e Universi-
rado, em óleo sobre compensado mais numerosas produções indi- dade Federal de Pelotas, em par-
eucatex. O artista morreu em viduais de obras de arte”, diz o ceria com o governo do Rio Gran-

/Ir* /If» A rfe» <l>, Cnl

Gotuzzo, tecnicamente, notabilizou-se pelo domínio do desenho, pelo 
tratamento da cor e da luz, pelo equilíbrio da composição

A promoção é do Museu de

r\ ,i.» r t.u.—moT



Prefeitura de

cAXm
ADMINISTRAÇÃO POPULAR 
Melhor hoje. Melhor amanhã.

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Caxias do Sul, 30 de outubro de 2001.

RELATÓRIO: EXPOSIÇÃO LEOPOLDO GOTUZZO

A exposição do gaúcho Leopoldo Gotuzzo (Pelotas, 1887 -1983) veio 
pela primeira vez à Caxias do Sul, graças ao trabalho promovido pela Secretaria 
de Estado da Cultura - MARGS - dentro da proposta de intercâmbios culturais.

A mostra aconteceu de 09 a 28/10/01, na Sala de Exposições, do Centro 
Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. Na data de inauguração 
desse novo espaço cultural da cidade, tivemos a satisfação de contar também 
com a abertura desta brilhante exposição.

Por ela passaram mais de mil visitantes, sendo que 952 (novecentos e 
cinqüenta e dois) assinaram o livro de presenças e 9 (nove) professores 
trouxeram suas turmas de alunos para visitas monitoradas, agendadas com 
antecedência na Secretaria Municipal da Cultura.

X
Coordenadora da Unidade de Artes Plásticas
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Espaço Cultural

CAXIAS GANHA UM NOVO ESPAÇO CULTURAL

O Centro de Cultura Dr.Henrique Ordovás Filho, entregue à população de Caxias do Sul, no dia 09 de outubro, 
importante espaço cultural da cidade. É mais uma obra da Administração Popular que, através do Orçamento Part 
investiu, em três anos, cerca de R$ 1 milhão na reforma da Cantina Antunes. Obteve também R$ 110 mil através 
da Lei de Incentivo à Cultura do Estado e das empresas Marelli, Sultêxtil, Vidroforte e Lojas Arno.

O prédio da Cantina Antunes foi construído no final da década de 20 e tornou-se referência arquitetônica e hist 
poderá ser apreciado não só por sua beleza, mas principalmente pelas atividades multiculturais que serão desenvi 
Centro de Cultura.

A comunidade caxiense pode contar com 3 mil metros quadrados, divididos em dois andares. Estão no primeirc 
cinema com capacidade para 100 lugares, que projetará filmes de 35mm, 16mm e vídeos. Haverá também um an 
de exposições.

No segundo piso encontra-se um teatro com 250 lugares, toda a estrutura de camarins, saguão e uma sala de 
que funcionará na antiga capela, com preservação da Via Sacra. Ainda no segundo piso encontra-se o memorial d 
Antunes, com a história do lugar. Entre o térreo e o segundo andar um mezanino de 520 metros quadrados foi de 
instalações da Secretaria Municipal da Cultura e sala de oficinas. A área externa, de 8.500 metros quadrados, foi i 
com espaço reservado para duas áreas de estacionamento. O pórtico de entrada é um dos acessos ao Centro de ( 
será um ponto de encontro de quem aprecia e faz cultura.

OBRAS DE LEOPOLDO GOTUZZO EXPOSTAS EM CAXIAS DO SUL

O Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho inaugura no dia 9 de outubro, terça- 
feira às 19h, uma retrospectiva do artista gaúcho Leopoldo Gotuzzo (1887 - 1983). São 
aproximadamente 50 obras entre desenhos e pinturas, compostas por óleos sobre tela, carvão e 
sangüínea sobre papel. Todas pertencem ao Museu de Arte de Pelotas, que leva o nome do artista.

Nascido em Pelotas, Gotuzzo iniciou-se na pintura em 1900 e na mesma década iniciou 
especialização na Europa. Em 1918, depois de nove anos na Europa, Gotuzzo resolveu voltar ao 
Brasil, onde continuou pintando e recebendo prêmios. Expôs em Pelotas, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Rio Grande e Bagé. Em 1927, voltou à Europa e lá permaneceu até 1930, 
pintando e apresentando suas obras em Portugal e na França. O estilo de Gotuzzo liga-se ao pós- 
expressionismo. Sua arte mostra o conhecimento técnico orientado pela simplicidade. Não usou a 
deformação expressiva ou geométrica. Entre suas obras, são notáveis as séries Piratini, feita em 
comemoração ao centenário da Revolução Farroupilha (1935), e Baianas, datada do início dos 
anos 40. Gotuzzo consagrou-se pintando figuras humanas e o nu feminino, em particular. Outros 
destaques são de natureza-morta, flores e paisagens (onde apresenta sua pincelada mais solta).

A crítica considera que Gotuzzo foi um artista fiel a sua formação, dando à arte um caráter 
conservador. Isso lhe rendeu um trabalho de conteúdo atemporal, valorizado pela Arte do centro 
do país até a metade do século passado e ainda hoje tido como assunto de discussão.

Essa é a primeira vez que o trabalho de Gotuzzo vem à Caxias do £ 
trabalho promovido pela Secretaria de Estado da Cultura, através do r 
Artes do Rio Grande do Sul (Margs), dentro da proposta de intercâmb 
dando visibilidade a um importante acervo do interior.

A mostra de Leopoldo Gotuzzo acontece de 10 a 28 de outubro, na Sc 
Exposições, do Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filhe 
Antunes, 312 - Bairro Panazzolo). A visitação poderá ser feita dentro ( 
horários:

Segunda a Quarta-feira: 9h às 18h 
Quinta e Sexta-feira: 9h às 21h 
Sábado e Domingo: 17h às 21h

Entrada Franca

Observação: Grupos de 10 a 30 pessoas deverão agendar as visitas, a partir do 01/10/01, na Secretaria Municipal 
pelo telefone 228.1013, com Graciela.
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CAXIAS DO SUL, 9 DE OUTUBRO DE 2001

Um novo espaço para as artes
■ Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho abre hoje, no prédio da ex-Cantina Antunes
MARCELO MUGNOL
Especial/Pioneiro

U. dos pontos mais importantes do cresci
mento econômico de Caxias, a Cantina Antu
nes, lugar onde se plantava e colhia uva para a 
fabricação de vinho e derivados, a partir de ho
je passa a abrigar o Centro Municipal de Cul
tura Dr. Henrique Ordovás Filho. A solenidade 
de abertura se inicia às 19h, com o deccrra- 
mento tio busto do Dr. Ordovás, concebido pe
lo amigo pessoal do medico, o escultor e líder 
sindicalista Bruno Scgalla, morto na madruga
da do dia 14 de agosto, aos 78 anos. Dr. Ordo
vás foi um dos pediatras mais atuantes da cida
de e fundador da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae). Participam do evento 
de hoje autoridades locais c do Estado, como o 
diretor do Museu de Artes do RS (Margs), Fá
bio Coutinho, c pelo menos um representante 
da Secretaria da Cultura do Estado. A solenida
de é aberta à comunidade.

A matriz da empresa foi fundada em 1865, 
em Porto Alegre, 10 anos antes dos primeiros 
imigrantes italianos chegarem a Caxias. O ber
ço da tradição portuguesa no bairro Panazzolo 
pretende agora ser um espaço para acolher 
apresentações, debates, exposições e propor
cionar o estudo das artes, com a realização de 
cursos e oficinas. Durante a apresentação de 
cada espaço, hoje, haverá uma performance de 
grupos de música, teatro e dança. Entre eles, a 
Orquestra Municipal de Sopros, a Companhia concorrem na V Mostra Estudantil de Teatro. 
Municipal de Dança, uma esquete com o gru- Ainda no segundo andar há a capela, onde po- 
po de teatro Atores Reunidos e a exibição do derão ser feitas pequenas apresentações de mú- 
vídeo-documentário Cantina Antunes - Uma sica e corais, para um público de 50 pessoas. 
Crônica. Também salas de ensaio para músicos, bailari-

O diferencial do novo espaço cultural é a nos e atores - não apenas de associações ou 
sala de cinema, localizada no primeiro piso. grupos ligados à prefeitura. “Ensaios para 
“Nenhum cinema da cidade tem a proposta co- tros grupos de teatro serão possíveis mediante 
mo a nossa", revelou a Secretária da Cultura, pré-agendamento”, explica Tadiane. “As apre- 
Tadiane Tronca. A sala tem 100 lugares e a sentações acontecem de quinta a domingo. De 
programação vai priorizar a exibição de filmes segunda a quarta, o espaço ficará à disposição 
alternativos, que raramente chegam à cidade, dos grupos para ensaio", revela a coordenadora 
Para celebrar a abertura do espaço, durante to- do Centro de Cultura, Beatriz Saretta. 
do este mês as sessões de cinema serão gratui-

ou-

No saguão do segundo andar ficará em ex- 
tas. A primeira atração, neste sábado e domin- posição permanente o Memorial da Cantina, 
go, às I9h, é Domésticas, uma crônica bem- composto de 22 painéis fotográficos e um de 
humorada da vida de cinco empregadas, dirigi- texto, com informações históricas do local, 
da por Fernando Meireles e Nando Olival. Se- Além disso, serão repostos objetos que faziam 
rão exibidos ainda os curtas-metragens Palin- parte da cantina. A maior parte das doações pro- 
dromo, Suco de Tomate c Final, às I7h. Ainda vém do Museu Municipal. O restante foi doado 

_ primeiro piso há o espaço para as exposi- pelo arquiteto Gilberto Guizzo, que participou 
ções temporárias. De amanhã até 28 de outu- de um movimento nos anos 80 para a preserva- 
bro ficam cm exposição as obras de Leopoldo ção da antiga cantina. Na ocasião, Guizzo reti- 
Gotuzzo. Já a cafcteria deve entrar em funcio- rou as peças do local, temendo pela sua conser- 
namento dentro de um mês. vação. A partir de hoje, os artigos (pipas, garra-

No segundo pavimento, o Salão de Artes fas antigas e utensílios para a fabricação do vi- 
conta com 250 cadeiras e um palco móvel. A nho) ficam em exposição. Desde o último dia 
sala será organizada conforme a necessidade 18 de setembro, a Secretaria Municipal da Cui
de cada apresentação. De amanhã até o dia 17 tura também está funcionando no local, 
deste mês, serão apresentadas as peças que □ Leia mais na contracapa.

Espaço W Horários
recuperado: no 'V-W 

alto, vista externa ■- Y
do Centro de O Centro de Cultura fica na Rua Luis An-

Cultura. No detalhe, tunes, 312, bairro Panazzolo, fone 228.1013.
Sala de Exposições Funcionará de segunda à quarta, das 9h às
Temporárias. Acima, 18h; quinta e sexta, das 9h às 21 h; e sába-
Juventino Dal Bó e dos e domingos, das 17h às 21 h. O cinema

funcionará aos sábados e domingos, às I7h 
(sessão de curtas-metragens) e 19h (lon
gas).

no

VBeatriz Saretta
organizam o 
Memorial da 

Cantina
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A arte de Leopoldo Gotuzzo
■ Novo Centro de Cultura expõe telas e desenhos do artista de Pelotas

P sor”, complementa. Na obra de 
inluras c desenhos de I,co- Gotuzzo há três importantes 

poldo Gotuzzo podem ser conte- pontos de referência, explica 
ridos de hoje até 28 de outubro, Coutinho: “O nu feminino, as 
na Sala de Exposições Têmpora- paisagens e natureza morla. 'fo
lias do Centro Municipal dcCuI- das composições belíssimas”, 
lura l)i. Henrique Ordovns filho, Além da pintura, o artista pclo- 
que inaugurou ontem. Sào 54 Icnsc foi um grande dcscnhisla. 
obras cm óleo sobre tela, esboço 
cm carvão e sangiiíneas do attis- zidas por meio do projeto de 
ta plástico nascido cm 8 de abril descentralização de acervos do 
de 1887, em Pelotas, e falecido Museu de Arte do Rio Grande 
em 11 de abril de 1983, no Rio do Sul Ado Malagoli (Margs), 
de Janeiro, aos 96 anos.

“A exposição de Leopoldo das artes visuais do Sul do Bra- 
Gotuzzo é importante pois mos- sil, com 47 anos de atividades. A 
tra que o nosso interior é tam- mostra itinerante se iniciou dia 
bém muito rico em acervo de 16 de agosto, na cidade de Bagé, 
pintura”, diz o diretor do Margs passou por Santa Maria na se- 
Pábio Coutinho. “Gotuzzo é um gunda metade de setembro e 
dos pintores acadêmicos mais permanece em Caxias até o dia 
importantes do Estado, viveu 28 de outubro. Depois, segue pa- 
muito tempo no Rio de Janeiro, ra Pelotas, onde fica de 7 dc no- 
rccebcu todos os grandes prê- vembro até 2 dc dezembro. A 
mios e medalhas e foi profes- entrada é franca.

As obras de Gotuzzo são tra-

importante ponto de referência

Estudo dé Nu’: obra em óleo sobre tela produzida por Gotuzzo em 1918

jComeira
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ilHH mmsm‘Auto-Retrato’: pintura em óleo sobre tela data de 1934



y Programe-se Segunda-feira, 22 de outubro de 2001PIONEIRO

SEGUNDA-FEIRA

TEATRO
Integrando a programação do Festival 
de Teatro de Canela, serão apresenta- 

I das hoje as peças Cara de Anjo, da 
Cia Halarde de Teatro, às 9h30min e 
15h, no Teatro Casa de Pedra; Mile- 
nium Sapiens Mutabilis, da Cia Palco 
Meu, às lOh, no Teatro Municipal; é 
A Vingança, do grupo Keop’ss, às 
20h30min, também no Teatro Munici
pal. A entrada para as peças comuni
tárias custa R$ 5. Mais informações 
na Fundação Cultural de Canela, pelo 
telefone (54) 282.4066.

EXPOSIÇÕES
Pintura
✓ O Sesc Caxias sedia a exposição 
de pinturas da artista plástica caxiense 
Iracy Mezzomo. A mostra é composta 
por mais de 20 obras, trabalhadas em 
óleo sobre tela, retratando paisagens, 
naturezas mortas, auto-retratos e abs
tratos. Até 6 de novembro, das 8h às 
22h, na Rua Moreira César, 2.462. 
i/ Pinturas e desenhos de

podem ser conferidos até 28 
de outubro na Sala de Exposições 
Temporárias do Centro de Cultura Dr. 
Henrique Ordovás Filho (Rua Luiz 
Antunes, 312, bairro Panazzolo - Ca
xias, fone 228.1013). Visitação de se
gunda a sexta, das 9h30min às 
llh30min, e das 13h30min às 
17h30min. Sábado e domingo, das 
15h às 18h. Entrada franca.

Leopoldo
Gotuzzo
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Margs — Nas pinacotecas do Margs, 
estão expostas 54 peças de Leopoldo 
Gotuzzo. O artista pelotense viveu 
entre 1887 e 1983, tematizando 
nus femininos, naturezas mortas, 
paisagens e retratos. Na Galeria Ibe- 
rê Camargo, estão 30 trabalhos de 
José Lutzenberger, em bico de pena, 
têmperas de projetos arquitetônicos, 
desenhos, projetos de vitrais para 
igrejas e esboços ambientados na 
Europa. As peças inéditas perten
cem ao acervo da família do arquite
to. A retrospectiva homenageia o 
cinquentenário da morte do artista. 
O Margs fica na Praça da Alfândega 
e abre das lOh às 19h.
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conferiu-lhe uma caracterísca 
atemporal, conforme o 

professor Nicola Caringi, 
curador da mostra que abre 

quinta-feira no Museu de Arte 
Ado Malagoli. São 54 peças, 

entre desenhos e pinturas, 
selecionadas do Museu de Arte 

de Pelotas. O artista-expositor 
(1887-1983) nasceu em 

Pelotas e teve passagens por 
Paris e Madri. Entre suas 

temáticas preferidas estão 
naturezas-mortas, paisagens e 

retratos, porém foram os nus 
femininos que notabilizaram o 
artista. A exposição no Margs 

pode ser visitada até 12 de 
agosto, de terças a domingos 

das 10 às 19h. Na Praça da 
Alfândega, s/n°.
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Data:

•BAIANA" (1942) - LEOPOLDO GOTUZZO, REPRODUÇÀO/ZH

"AS PÉROLAS" (1925)- LE0P0L00 GOTUZZP. REPRODUÇÀO/ZH

OMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli inaugura nesta quinta-fei

ra, uma retrospectiva do gaúcho Leopoldo Go- 
tuzzo (1887 - 1983). São 54 obras entre dese
nhos e pinturas, compostas por óleos sobre te
la, carvão e sangüínea sobre papel. Todos os 
trabalhos pertencem ao Museu de Arte de Pe
lotas, que leva o nome do artista pelotense.

A Contracapa selecionou três obras da expo
sição de Gotuzzo, que fica em cartaz até o dia 
12 de agosto, cuja temática empolga tanto o 
pintor quanto o colunista: os nus femininos.

"REPOUSO" (1916), EM CARVÃO - LEOPOLDO GOTUZZO, REPROOUÇÂO/ZH



Museu de Arte do RS Ado Malagoli
Jornal:..U^AJa.....
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Página:.} 
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Ganha uma retrospectiva a partir de amanhã aquele 

que é tido como o único pintor gaúcho que circulou 
com desenvoltura pela Belle Epoque carioca.

A exposição - com 54 pinturas e desenhos de Leopol
do Gotuzzo - será apresentada nas pinacotecas do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
(Margs), na Praça da Alfândega, em Porto Alegre.

Gotuzzo nasceu em Pelotas, em 1887, e morreu no Rio 
em 1983. Era filho dos donos do conceituado Hotel 
Aliança. Começou a estudar pintura amda memno e logo
teve reconhecido seu pendor para as artes ,Estll?ulf^^" 
lo professor Frederico Trebbi e amparado pela família, 
transferiu-se para a Europa. Passou por Roma, Pans, Ma
dri e amealhou uma série de títulos nos concorr’^os , 
lões brasileiros, inclusive a medalha de ouro no Salao 
Arte do Rio de Janeiro. Nos anos 20, decidiu se fixar na 
capital carioca, então capital do país. Foi o artista gaúcho 
mais premiado nacionalmente e mais festejado em seu 
tempo - mas esse tempo durou pouco. Leopoldo Gotuzzo 
não aderiu ao movimento modernista de 1922 e, aos pou
cos, acabou obscurecido.

Conseguiu manter um público fiel e nunca desapareceu 
do mercado - o que permitiu que ate o fim da ^,da’
96 anos, ele vivesse exclusivamente de seu trabalho. Mo
rava no bairro de Santa Tereza, no Rio, com duas irmas e
um irmão, todos solteiros como ele.

Seu nome ganhou nova projeção a partir dosi anos 80, 
pouco depois de sua morte, com a mauguraçao do Museu 
Leopoldo Gotuzzo, em Pelotas, e as comemoraçoes do 
seu centenário de nascimento. Na época, mereceu inclusi
ve uma retrospectiva com 120 trabalhos no Margs.

Artista pode ser identificado 
como pós-impressionista

A mostra que será inaugurada amanhã nas pinacotecas 
do Margs contempla os temas que foram mais caros ao Pequeno 
artista- paisagens, naturezas-mortas, flores, retratos e, so 
S nus femininos. O dnetor do Museu Leopoldo 
Gotuzzo, Nicola Caringi, selecionou as peças mais repre- 
sentativas^deiSeu acervo^ão , uma investigaçã0 crítica -
sublinha.-É uma amostragem de acervo

Além de óleos, Caringi escolheu uma sene de desenhos 
a carvão e em sangüínea. O lote compreende 
croquis e desenhos rápidos, que serviríam de modelo para 
pintaras de Gotuzzo. O valor do artista, observa o cura
dor se impõe pela sua competência técnica:

-Essa qualidade não se pode negar. Gotazzo tinha um 
desenho muito bonito. Ele começou no «akmçraa Na 
Europa, soltou um pouco mais a pincelada. P 
zer que ele foi um pós-impressionista. Ficou nisso e nao 
quis mudar. Pintou sempre na mesma linha.

Museu pelotense 

terá nova sede
O Museu Leopoldo Gotuzzo, dono de 

um dos mais ricos acervos do Estado, de
ve ganhar uma nova sede nos próximos 
anos. A instituição será transferida para 
um prédio histórico que fica atrás da pre
feitura de Pelotas e foi sede da primeira 
escola de agronomia do Rio Grande.

Já está em andamento o projeto que 
prevê a restauração do edifício e a cons
trução de um anexo. O diretor do Museu 
Leopoldo Gotuzzo, Nicola Caringi, cal
cula que os planos devem estar conclui- j 
dos até o final de 2001. O ano que vem 
ficaria reservado para a captação de re- 
curos, via Lei Estadual de Incentivo a 

| Cultura, e para o início das obras.
O museu, inaugurado em 1986, tres 

anos depois da morte do pintor, está liga
do ao Instituto de Letras e Artes da Uni
versidade Federal de Pelotas (UFPel). 
Funciona atualmente no número 818 da 
Rua Félix da Cunha, em Pelotas, com 
duas salas dedicadas a trabalhos do pa
trono e duas salas para exposições tem
porárias - de outros artistas, inclusive 
contemporâneos. Visitas podem ser feitas 
de segundas a sextas, das 8h as 
1 lh30min e das 14h às 17h30min.

Uma centena de obras de Gotuzzo 
compõe o acervo. As primeiras 25 
ram da pinacoteca da antiga Escola de 
Belas Artes de Pelotas. As seguintes fo
ram doação do próprio artista. Pouco an
tes de morrer, informado da intenção dc 
se fundar um museu com seu nome en 
sua terra natal, Gotuzzo pediu a uma so 
brinha que legasse para a umversidadi 
todas as obras que ele mantinha consigo.

"Pão de Açúcar", 1942: Gotuzzo amava o Rio e as paisagens

vie-

Estudo de Nu": óleo de 1916 será exibido no Margs

0 QUE: exposição de desenhos e pintun
de Leopoldo Gotuzzo 
QUANDO: de 6 de julho a 12 de agost 
de terças a domingos, das lOh às 19 
Abertura, amanhã, dia 5, às 19h 
ONDE: nas pinacotecas do Margs (Prai 
da Alfândega, s/n°), com entrada franca

“Rosto de Mulher": artista gaúcho dedicou-se aos retratos
"Rosas Brancas", 1945: um dos temas recorrentesde Gotuzzo
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Algumas obras-primas
A trajetória de Gotuzzo iniciou particulares. O levantamento, ain- 

com a menção honrosa por Mulher da incompleto, não inclui outros 
Vestida de Preto (1915), seguindo- municípios. Nicola Caringi destaca 
se medalha de bronze por Repouso a importância do acervo de Gotu- 
(1916); prata por Estudo de Figura zzo na Aplub, em Porto Alegre, com 
(1917), e ouro por Retrato de Cri- cerca de 60 obras catalogadas, en- 
ança (1922). Esta última foi adqui- tre óleos e desenhos, 
rida, na época, por um colecionador Antes de morrer, Leopoldo Gotu- 
francês, não se tendo mais notícia zzo manifestou desejo de que fosse 
sobre o destino da peça. Interroga- criado um museu homônimo, ao 
do sobre obras-primas de Gotuzzo, qual destinaria seu acervo pessoal, 
o curador destaca a já referida Re- O artista não viu concretizar-se sua 
pouso (selecionada para a exposição obra, porém a sobrinha e herdeira 
no Margs), e Estudo de Nu, meda- Moema Gotuzzo Russomano Kraft 
lha de prata no Salão Paulista de cumpriu a destinação das obras. 
1939 e grande prêmio no Salão de Hoje, o Museu Leopoldo Gotuzzo 
Belas Artes de Porto Alegre, na co- funciona em prédio locado, na Fé- 
memoração do cinqüentenário da lix da Cunha 818/Pelotas. Porém já 
República. lhe está destinado um prédio neo-

O Museu Leopoldo Gotuzzo, de clássico, o mais belo da Universi- 
Pelotas, do qual Nicola Caringi é di- dade Federal de Pelotas. Localiza- 
retor, possui atualmente 120 peças do no Largo do Mercado, nele fun
do artista, entre desenhos e óleos, cionou a primeira faculdade de 
Além dessas, há em Pelotas cerca Agronomia do Brasil, a Escola de 
de 40 ou 50 trabalhos em poder de Agronomia Eliseu Maciel.

Onde e quando
No Museu de Arte Ado Malagoli, 
as 54 peças de Gotuzzo, entre óle
os, desenhos a carvão e sanguíne
as sobre papel, podem ser vistas 
até 12 de agosto, nas pinacotecas. 
A visitação é de terças a domingos 
das 10 às 19h, na Praça da Alfãr 
dega, s/n° A entrada é franca.
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Uma estética 

sempre atual
Exímio desenhista da figura hu

mana, o pelotense Leopoldo Gotuzzo 
(1887-1983) conquistou notoriedade 
nacional especialmente pelos nus 
femininos, criados conforme os pa
râmetros da arte clássica. Embora 
ciente das propostas da Semana de 
Arte Moderna (1922), o artista não 
aderiu aos movimentos de vanguar
da, mantendo-se fiel aos parâmetros 
conservadores. Por isso o caráter 
atemporal de sua estética. As obser
vações são do professor Nicola Ca
ringi, curador da exposição de Go
tuzzo, que abre hoje às 19h no Mu
seu de Arte Ado Malagoli (Margs).

“O artista deu a sua arte um ca
ráter conservador - acentua Carin
gi - opção que foi valorizada no cen
tro do País até a metade do século 
passado, e até hoje é objeto de dis
cussão”. Ele admite que a fama não 
veio fácil para o artista pelotense, 
que estudou em Roma, Madri e Pa
ris antes de radicar-se no Rio de 
Janeiro. “Foi uma conquista grada
tiva, com prêmios no Salão Nacio
nal de Belas Artes - prossegue - con- 
siderando-se que entre 1916 e 1920 
foi o mais premiado artista gaúcho, 
época em que fixou o nome no ce
nário nacional”.



Gotuzzo em retrospectiva no Margs
A nova exposição reúne um total de 54 trabalhos do falecido artista gaúcho até o dia 14 de agosto

íz:cf^rsdA^g^o5Iroldo Go'dommgos'das 10has 1 —
trabalhos, entre desenhos e pinturas, desen
volvidos em óleo sobre tela, carvão e sangüí- 
nea sobre papel.

Gotuzzo começou na pintura em 1900, 
aos 23 anos. Especializou-se na Europa, du
rante passagens por Paris e Madrid. Entre 
suas mais notáveis obras, figuram “Piratini”, 
elaborada em comemoração ao centenário 
da Revolução Farroupilha (1935), e “Baia
nas”, produzida no início dos anos 40. Ou
tros temas pelos quais andou a arte de Go
tuzzo foram os nus femininos, naturezas 
mortas, paisagens e retratos.

Esta é a segunda mostra que o Margs 
realiza em homenagem ao pintor gaúcho. A 
coleção, que pode ser vista até o dia 12 de 
agosto no Margs, faz parte do acervo de 120 
obras que pertencem ao Museu de Arte de 
Pelotas, que leva o nome do artista e tem cu
radoria de Nicola Caringi. Todos os trabalhos _
foram doados pelo próprio artista ou pelos óleo sobre tela de Gotuzzo que estará em exposição no Margs
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Gotuzzo no Margs até dia 12
Esta é a última semana para visi- “Baianas”, do iníco dos anos 40.

A primeira vez que o Margs pro
moveu uma mostra de Gotuzzo foi

tar as obras de Leopoldo Gotuzzo, 
que estão expostas no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da Al- em 1987, em comemoração ao cente-
fândega, s/n9). São desenhos e pin- nário de seu nascimento. Em 1986.
turas, compostas por óleos sobre te- foi criado o Museu de Arte Leopoldo
la, carvão e sangüínea sobre papel, Gotuzzo, em Pelotas, que atualmente
em um total de 54 peças que podem está sob os cuidados do Instituto de
ser visitadas até domingo, dia 12. Pe- Letras e Artes da Universidade Fede

ral de Pelotas. 0 acervo da institui-lotense de nascimento, o artista se 
especializou na Europa, com passa- ção é composto de 120 obras, todas 
gens significativas por Paris e Madri, doadas por Gotuzzo e por familiares.

Em sua trajetória, ficou famoso Para o diretor e curador do Museu, 
por pinturas do nu feminino, nature- Nicola Caringi, Gotuzzo é um artista 
za-morta, paisagens e retratos. Entre fiel à sua formação, dando à arte um 
suas obras, destacam-se as séries caráter conservador. Visitas ao Mar- 
“Piratini”, em comemoração ao cente- gs de terças a domingos das lOh as 
nário da Revolução Farropilha, e 19h. A entrada é tranca.Estudo de nu feminino do artista
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Os temos preferidos do artista são a figura humana, principalmente o nu feminino e a natureza morta, com
paisagens e flores

0 domínio do desenho
Um dos pintores gaúchos mais premiado na Iberê Camargo

Um acervo de aproximada
mente 30 obras do artista gaúcho 
Leopoldo Gotuzzo está em expo
sição na sala Iberê Camargo na 
Secretaria de Cultura de Santa 
Maria.

Gotuzzo nasceu em 1887, em 
Pelotas. Estudou em Roma, na 
Itália e em 1914 foi para Paris. Em 
1915 teve seu primeiro trabalho 
exposto. Enviou obras para o 
Museu Nacional do Rio de Janei
ro e recebeu menção honrosa. 
Voltou ao Brasil em 1918. Fez sua 
primeira exposição individual em 
1919, em Pelotas. Seu trabalho se 
destaca pelo domínio da técnica 
em desenho.

Os temas preferidos do artista 
são a figura humana, principal
mente o nu feminino e a natureza 
morta, com paisagens e flores. E 
um dos pintores gaúchos mais 
premiados do Brasil. Tecnica
mente, notabilizou-se pelo domí
nio do desenho, pelo tratamento 
da cor e da luz, pelo equilíbrio da 
composição. Entre as suas obras 
destacam-se As Pérolas e Auto- 
retrato, pinturas a óleo sobre tela 
e flores Vermelhas em Vaso Dou
rado, em óleo sobre compensado 
eucatex. O artista morreu em 
1983. O Museu da Universidade

Gotuzzo, tecnicamente, notabilizou-se pelo domínio do desenho, pelo 
tratamento da cor e da luz, pelo equilíbrio da composição

de Pelotas leva o seu nome. Leopoldo Gotuzzo, Nicola 
“Gotuzzo alinha-se, pois, entre os Caringi Lima. 
pintores gaúchos que maior reco
nhecimento obtiveram ao nível da de setembro e pode ser visitada 
Nação. Ademais, fecundo em sua das 9h às 12h e das 14h às 20h. 
longevidade, é também um dos 
que, em nosso meio, deixaram as - Arte de Santa Maria e Universi- 
mais numerosas produções indi- dade Federal de Pelotas, em par- 
viduais de obras de arte”, diz o ceria com o governo do Rio Gran- 
diretor do Museu de Arte de do Sul.

A exposição vai até o dia 30

A promoção é do Museu de


