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27 de julho - 469 Aniversário do Margs 
25 A 29 DE JULHO - SEMANA DE COMEMORAÇÕES
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Arte Acadêmica em Debate'.

De 25 a 27 de julho, às 19 horas.
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CLÁSSICOS — 0 Margs (Praça da 
Alfândega s/n°) abre, dia 5 de julho, 
às 19h, nas suas Pinacotecas, uma 
das maiores exposições do ano. Ela 
reunirá parte do acervo de pinturas 
do Museu Nacional de Belas Artes 
do Rio de Janeiro. Nomes históricos 
da arte brasileira estarão na mostra 
intitulada “De Frans Post a Eliseu 
Visconti”, que terá 48 óleos produzi
dos entre os séculos XVII a XIX.
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De Frjns PostaEHseu Viscontié a exposição oue abre ro 
Margs, na próxima quarta-feira às 19h. Ao 'ado das 
imagens pernambucanas recriadas pelo holandês Frans 
Post, no século XVII, a mostra reúne 48 óleos criados no 
século XIX. Entre as peças selecionadas, encontra-se uma 

"M marinha de

í- \

í

Hipólito Caron,<**C\ jto* :---1■ -Pí9—
representando a Praia da Boa Viagem/Niterói. A mostra 
vem do Acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio 
de Janeiro.
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^ mostra De Frans Post a Eliseu Visconti, 

com 4# óleos do Museu Nacional de Belas 
Artes do Rio de Janeiro, tem vernissage 
amanhã às 19h no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli.

Entre os artistas representados - além 
de Frans Post e Eliseu Visconti, é claro - 
estão Manuel Araújo de Porto Alegre, 
Vítor Meireles, Pedro Américo, Almeida 
Júnior, Pedro Weingãrtner, Belmiro dè 
Almeida e Rodolfo Amoedo, autor da te
la reproduzida acima, Amuada, de 1882.
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Quarta-feira. Ano III. Número 735Porto Alegre, 5 de julho de 2000 Rio Grande do Sul

Exposição reúne clássicos da pintura brasileira
Margs apresenta a partir de hoje a mostra De Frans Post a Eliseu Visconti composta por 48 obras do Museu Nacional de Belas Artes

FOTOS DIVULGAÇÃO/GZMRS

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul inaugura hoje a 
exposição De Frans Post a Eli
seu Visconti com 48 quadros de 
óleo vindos de um dos principais 
acervos do Brasil, o Museu Na
cional de Belas Artes. A exposi
ção ilustra momentos importan
tes da pintura realizada num pe
ríodo significativo para a arte, 
entre o final do século 19 e as 
décadas iniciais do século 20. 
Grandes nomes da pintura como 
Vitor Meireles, Pedro Américo, 
Zeferino da Costa, Eliseu Vis
conti, Almeida Júnior, Manuel 
de Araújo, Rodolfo Amoedo, 
Henrique Bemardelli, Belmiro 
de Almeida, e Pedro Weingãrtner 
integram a mostra. “Estas obras 
são ícones da pintura brasileira e 
fizeram a história visual antes da 
ruptura modernista de 1922”, diz 
o curador da exposição, Pedro 
Martins Caldas Xexéo.

Para um maior enriqueci
mento da mostra ainda foram in
cluídas obras de mestres da Mis
são Artística Francesa de 1816 
como Jean Baptiste Debret e Ni- 
colas Antoine Taunay, figuras 
decisivas na criação da Escola 
Nacional de Belas Artes republi
cana, que formou inúmeras ge
rações de artistas brasileiros. 
Além destes, ainda podem ser 
vistos obras do holândes Frans 
Post, primeiro artista a retratar 
de forma fiel uma região brasi
leira - no caso, Pernambuco -, 
em um período em que a ênfase 
era concedida à pintura de cu
nho religioso. Para demonstrar a 
importância da pintura brasileira 
também foram trazidas obras 
que mostram o País na época 
colonial. São eles Manuel Dias 
de Oliveira, cuja pintura é uma 
mistura de elementos neoclássi- 
cos e barrocos e Manuel da Cu-

Igreja de São Cosme e São Damião em Igarassu, obra produzida pelo pintor holandês Frans Post

A Noite Acompanhada dos Gênios do Estudo e do Amor, de Pedro Américo

Diretor planeja realizar 

parcerias com outros museus
A partir da exposição De tras instituições. Primeirà- 

Frans Post a Eliseu Viscon- mente museus do Brasil in- 
ti, o Margs começa a proje- teiro e mais tarde também 
tar novas parcerias, buscan- tentaremos museus de ou- 
do uma interação maior tros países, 
com algumas instituições, 
principalmente museus de parceria? 
outros estados brasileiros. O
HirotAi- Ha \/Tarrrc BÓKia AnArtunirluílp Hp mnctrar r»

Como será este projeto de

Coutinho - Vamos dar a
O Obolo da Viúva, óleo sobre tela de autoria do pintor João Zeferino da Costa feito em 1876
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exposição De Frans Post a Eli- 
seu Visconti com 48 quadros de 
óleo vindos de um dos principais 
acervos do Brasil, o Museu Na
cional de Belas Artes. A exposi
ção ilustra momentos importan
tes da pintura realizada num pe
ríodo significativo para a arte, 
entre o final do século 19 e as 
décadas iniciais do século 20. 
Grandes nomes da pintura como 
Vitor Meireles, Pedro Américo, 
Zeferino da Costa, Eliseu Vis
conti, Almeida Júnior, Manuel 
de Araújo, Rodolfo Amoedo, 
Henrique Bemardelli, Belmiro 
de Almeida, e Pedro Weingártner 
integram a mostra. “Estas obras 
são ícones da pintura brasileira e 
fizeram a história visual antes da 
ruptura modernista de 1922”, diz 
o curador da exposição, Pedro 
Martins Caldas Xexéo.

Para um maior enriqueci
mento da mostra ainda foram in
cluídas obras de mestres da Mis
são Artística Francesa de 1816 
como Jean Baptiste Debret e Ni- 
colas Antoine Taunay, figuras 
decisivas na criação da Escola 
Nacional de Belas Artes republi
cana, que formou inúmeras ge
rações de artistas brasileiros. 
Além destes, ainda podem ser 
vistos obras do holândes Frans 
Post, primeiro artista a retratar 
de forma fiel uma região brasi
leira - no caso, Pernambuco -, 
em um período em que a ênfase 
era concedida à pintura de cu
nho religioso. Para demonstrar a 
importância da pintura brasileira 
também foram trazidas obras 
que mostram o País na época 
colonial. São eles Manuel Dias 
de Oliveira, cuja pintura é uma 
mistura de elementos neoclássi-

Igreja de São Cosme e São Damião em Igarassu, obra produzida pelo pintor holandês Frans Post

A Noite Acompanhada dos Gênios do Estudo e do Amor, de Pedro Américo

Diretor planeja realizar
parcerias com outros museus

A partir da exposição De tras instituições. Primeirá- 
Frans Post a Eliseu Viscon mente museus do Brasil in-
ti, o Margs começa a proje- teiro e mais tarde também f
tar novas parcerias, buscan- tentaremos museus de ou- I
do uma interação maior tros países.
com algumas instituições, Como será este projeto de
principalmente museus de parceria?cos e barrocos e Manuel da Cu

nha, que se dedicou inteiramen
te a pintura de temas sacros.Os ça um ótimo perfil da arte brasi 
quadros, pela primeira vez mos- leira e estrangeira no
trados no Rio Grande do Sul, proposto. Não queremos ser na- volta de vários artistas brasileiros 
oferecem aos visitantes a possi- cionais somente no nome e sim 
bilidade de conhecer e refletir

O Obolo da Viúva, óleo sobre tela de autoria do pintor João Zeferino da Costa feito outros estados brasileiros. O Coutinho - Vamos dar a
diretor do Margs, Fábio oportunidade de mostrar o

acervo de outros museus emimportação francesa não foi bem papel de um museu, não de uma 
período aceito no início, provocando re-

Coutinho, vê nesta exposi
ção vinda do Museu de Be- Porto Alegre. Serão centenas

seu importante para o povo gaú- las Artes do Rio de Janeiro de obras da arte brasileira que
ao estrangeirismo. cho. Este é o projeto museológi- o começo de uma inovação nunca foram apresentadas

cnhrp „ . • , , procurar, sempre que possível, A idéia do resgate da história co que tentamos implementar”, que será bem recebida pelo Rio Grande do Sul. Acredito
sobre a historiada pintura de- divulgar em todo Pais o acervo da pintura dos século 18 e 19 e diz Fábio Coutinho público gaúcho. que o público será privüeSa-
senvolvida no Brasil, desde o do museu e o enorme talento do mostrá-la no Estado partiu do GZMRS - Em que con- do a partir destas exposições
èltÜT ?a artista brasileiro”, diz Xexéo. diretor do Margs, Fábio Couti- •...,. .. siste esta mudança que que traçam o perfil d^história
dade, podendo-se tr^nr um Pa- A coleção do Museu de Belas nho, em janeiro do ano passado, acontece a partir da exposi-
ralelo culhiral, político e da pro- Artes do Rio de Janeiro origi- logo quando assumiu o cargo, i—— ■.... .'...... .— ção De Frans Post a Eliseu
pna influencia do poder do esta- nou-se de um legado decisivo na Para isso, buscou o apoio do 
do na época com os dias atuais. vida cultural do Brasil: a chega- Museu do Rio de Janeiro, pois

Apesar de termos feito expo- da da Missão Artística Francesa, caracteriza-se no conjunto mais
sições grandes em outros esta- reflexo da reaproximação políti- completo do período a que se
dos, esta no Margs tem um sig- ca das cortes de Portugal e Fran- propõe a exposição De Frans
nificado especial, pois consegui- ça. Os franceses chegaram na ca- Post a Eliseu Visconti. “A partir
mos, através de um grande em- pitai carioca para disciplinar a de hoje inauguramos uma nova
penho da equipe que participou e criação artística, rompendo com fase do Margs, com intercâm-
do próprio Museu, expor um ca- o estilo predominante, o barroco bios com outras instituições
tálogo grande e variado, que tra- colonial. Mas este processo de brasileiras. Estamos fazendo o

galeria de arte, mas de um mu

no

e da cultura do Brasil.
Depois da exposição De 

Visconti no Museu de Arte Frans Post a Eliseu Visconti 
do Rio Grande do Sul?

i De Frans Post 
a Eliseu Visconti qual o próximo projeto? 

Coutinho - Está agenda- 
exposição é o começo de da uma exposição do acervo 
uma largada para novos ru- do Museu de Arte Moderna 
mos nas exposições do do Rio de Janeiro, com obras 
Margs e, a partir de agora, 
teremos regularmente o in- la do Amaral, Anita Malfatti 
tercâmbio com diversas

Fábio Coutinho - EstaExposição 
Abertura hoje,19h 
Até 20 de agosto 
Pinacotecas do Margs 
Praça da Alfândega s/n9 
Das 10h às 19h 
Grátis

de vários artistas como Tarsi-

ou- e Di Cavalcanti.
“ ........... "
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Capital vê tesouros do Brasil \
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Preciosidades do acervo do Museu Nacional de Belas Artes estão em exposição a partir de hoje no Margs
DiVUlGAÇÂO/ZH

EDUARDO VERAS

Porto Alegre acolhe a partir de hoje uma estu
penda coleção de arte.

Pela primeira vez, algumas das obras-primas 
do Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), do 
Rio, serão emprestadas para o Margs, na Praça
da Alfândega.

A mostra se chama De Frans Post a Eliseu Vis- 
conti, reúne 48 pinturas e fica em cartaz até 20 de 
agosto. Como indica o título, a seleção começa pelo 
holandês Frans Post, o jovem pintor-viajante que 
acompanhou a missão de Maurício de Nassau ao 
Nordeste do Brasil, no século 17, e chega a Eliseu 
(ou Elyseo) Visconti, o célebre mestre neo-impres
sionista da primeira metade do século 20.

Entre um e outro, desfilam preciosidades como o 
painel que Debret fez sobre a coroação de D. Pedro I 
e uma raríssima paisagem que o gaúcho Manoel de 
Araújo Porto Alegre, o Barão de Santo Ângelo, pin
tou na Itália. São peças do período colonial, jóias do 
academicismo affancesado dos tempos do Império, 
paisagens, retratos e alegorias da República Velha.

Obras do Museu Nacional
dificilmente deixam o Rio

- O acervo do Museu Nacional, em termos de sé
culo 19 e início do século 20, é disparado o melhor 
do Brasil - entusiasma-se Pedro Xexéo. - O que se 
vai ver no Margs são alguns dos momentos mais im
portantes desse acervo.

Xexéo é o chefe do serviço técnico do MNBA e o 
curador da exposição do Margs. Foi ele quem esco
lheu as peças que vêm a Porto Alegre. Logo na en
trada da pinacoteca, ele decidiu colocar a maior de 
todas as pinturas da série, A Noite Acompanhada 
dos Gênios do Estudo e do Amor, de Pedro Améri
co, um óleo de 1883, com quase três metros de altu
ra. Assim que cruzar a grande porta de vidro, o visi
tante vai deparar com uma baita mulher de olhar 
triste e seios algo generosos, braços abertos, cabelos 
longos e a singela escolta de dois cupidos.

Peças como essa dificilmente deixam o acervo do 
Museu Nacional de Belas Artes, no centro do Rio, 
nas imediações da Cinelândia. Elas foram liberadas 
para vir a Porto Alegre porque o museu carioca se 
prepara para receber a exposição De El Greco a Ve- 
lasquez, com grandes clássicos da pintura espanhola, 
e não terá espaço para mostrar o próprio acervo.

Leia mais na página central

O QUE: De Frans Post a Eliseu Visconti, expo
sição de 48 pinturas do acervo do Museu Na
cional de Belas Artes, do Rio 
QUANDO: de 6 de julho a 20 de agosto, de ter
ças a domingos, das lOh às 19h, com entrada 
franca. Abertura, hoje, às I9h 
ONDE: nas pinacotecas do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Praça da Al
fândega, s/n°)

... - ■

0 óleo sobre tela “A Noite Acompanhada dos Gênios do Estudo e do Amor”, 
que Pedro Américo pintou em 1883, é uma das jóias do acervo do 

Museu Nacional que serão expostas na pinacoteca do Margs, em Porto Alegre
i
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SEGUNDO CADERNO

"IGREJA DE SÃO COSME E SÃO DAM1ÁQ EM IGARASSU', ÓLEO DE FRANS POST, Dl >/ZH

<
m Relíquias do Museu Naciona

Pinturas em exibição no Margs fazem parte de um acervo que começou a ser montado em 1816

“Paisagem Italiana": tela que o Barão de Santo Ângelo 
pintou por volta de 1835, em visita à Europa

ção. As peças que ganhavam os tros quadrados do edifício, 
salões oficiais também eram Dessa área, nove mil estão 
incorporadas ao conjunto. De consagrados a exposições.

“Más Notícias”: uma das obras-primas do pintor 
baiano Rodolfo Amoedo, pintada em 1895
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‘IGREJA DE SÃO COSWi t SAP DAMiÀQ EM IGARASSü'. Ól£Q Dt U1ANS POST. DiVUGAÇÀÇ/Zh FOTOS DIVIJI <

do Museu Nacional
Margs fazem parte de um acervo que começou a ser montado em 1816 1
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“Estudo para a 
Sagração de D. Pedro I”: 
óleo que o francês 
Jean-Baptiste Debret 
pintou no Rio

Supremo Esforço:
óleo que Carlos Oswald,
francês radicado no Rio,

pintou em 1909,
em Petrópolis

0 alemão Johann Georg Grimm era professor na Escola de Belas Artes, 
no Rio, e, ao deixar a escola, por não se julgar prestigiado na escolha 
de uma disciplina, arrastou uma legião de alunos. Entre eles, o fluminense 
Antonio Parreiras, que se consagraria como um dos grandes pintores 
nacionais. “Vista do Morro do Cavalão” é uma paisagem que Grimm, 
amante das pinturas ao ar livre, fez em Niterói, em 1884

“Auto-Retrato em Três
Posições”: óleo sobre tela,
sem data, de
Eliseu Visconti, pintor que
foi o grande expoente da
Primeira República



Memória visual 

brasileira
Jí:,- i: CÀJb.. _\p

as../ ol /Â!Op.ODó-.-- .
: ..Ç?L.A_ÜL.!^^íísíi*slKü^ss?«^sft^>4' Parlns:

AssuntoA memória visual brasileira - da ! 
colonização ao século XIX - será ex
posta no Museu de Arte Ado Mala- 
goli a partir das 19h, em mostra 
intitulada De Frans Post a Eliseu 
Visconti. São 48 óleos que integram 
o acervo do Museu Nacional de Be
las Artes (RJ), incluindo paisagens 
pernambucanas, composições aca
dêmicas e seus quadros épicos, re
tratos, naturezas-mortas ou fla
grantes da vida privada.

Entre as características da expo
sição está a museografia especial, 
com registro em catálogo. Paralela
mente, acontecerá um seminário 
discutindo a formação do cânone da 
arte brasileira. Os artistas selecio- 

§ nados são Antônio Parreiras, Ar- 
5 thur Timóteo da Costa, Eliseu Vis- 
5 conti, Henrique Bernardelli, Araú

jo Porto Alegre, Pedro Alexandrino,
Pedro Américo, Pedro Weingártner, 
Rodolfo Amoedo, Victor Meirelles,
Jean Baptiste Debret e Nicolas An- 
toine Taunay, além do já referido 
Frans Post.

A exibição do acervo do Museu 
Nacional de Belas Artes em Porto 
Alegre integra um projeto de par
cerias e itinerâncias do Margs com 
os principais museus nacionais. O 
acervo inicial do Museu Nacional 
originou-se da coleção trazida ao 
Brasil pela Missão Francesa, em 
1816, introduzindo oficialmente o 
ensino das Belas Artes numa colô
nia marcada pelo autodidatismo 
barroco. A exposição pode ser visi
tada até 20 de agosto, de terças a 
domingos das 10 às 19h. O Margs 
fica na Praça da Alfândega, s/n9.

Amuada, de Rodolfo Amoedo
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Margs expõe clássicos da pintura
A exposição ‘De Frans Post a Eliseu Visconti’ reúne 48 óleos do Museu Nacional de Belas Artes
/"\ Museu de Artes do Rio Grande do, Sul Ado Mala- No painel montado pela mostra, é possível confe- 

goni (Praça da Alfândega, s/nu) abre hoje. às rir, também, as diferentes gerações das artes plásti- 
19h. a exposição "De Frans Post a Eliseu Visconti”. cas nacionais. A primeira, acadêmica, com Manuel 
A mostra exibirá um total de 48 óleos do Museu Na- Araújo de Porto Alegre e Agostinho da Motta; a se- 
cional de Belas Artes do Rio de Janeiro. A coleção gunda, com os célebres épicos, como Vítor Meireles 
reúne obras clássicas da pintura brasileira que, pe- e Pedro Américo; e a terceira com suas incursões

em marinhas, paisagismo, natureza-morta e nus.la primeira vez, são expostas em Porto Alegre.
Até o dia 20 de agosto, o público poderá conferir Entre os artistas, estão Castagneto, João Batista da 

os trabalhos do viajante holandês Frans Post, do sé- Costa, Antônio Parreiras. Pedro Alexandrino, Almei- 
culo XVII. Ele foi o primeiro a reproduzir a paisagem da Júnior, Pedro Weingàrtner, Pedro Américo, Eli
do Nordeste brasileiro. Também os artistas Manuel seu Visconti, Rodolfo Amoedo e Belmiro de Almeida, 
da Cunha e Manuel Dias de Oliveira, formados nos 
padrões do século XVIII, estão na mostra que ainda goroso, a cor disciplinada, os temas nobres e gran- 
exibe exemplares dos neo-clássicos oitocentistas e diosos e o controle da emoção foram instaurados ofi

cialmente com a chegada da Missão Francesa no 
Brasil em 1816. No período, foi introduzido, oficial- 

a seleção relaciona obras em grandes dimensões, mente, o ensino das chamadas belas artes no País, 
compondo um painel marcado pela diversidade de que veio a interfer no estilo vigente naquele momen- 
temas: paisagens, retratos, naturezas-mortas, mari- to, marcado pelo autodidatismo do barroco que se 
nhas, alegorias, temas épicos e cenas do Interior. O estendeu até 1813, como destaca Fábio Coutinho, 
conjunto registra, igualmente, através da sensibili- diretor do Margs, citando “Alegoria de Nossa Senho- 
dade dos artistas selecionados, um pouco da vida ra da Conceição”, de Manuel Dias de Oliveira, 
privada do século passado, como “Interior de Ateliê”, A mostra tem museografia da arquiteta Ceres 
de 1909, de Carlos Chambelland, e o óleo “Chegou Storchi e ganha registro em catálogo com fotografias 
Tarde”, de Pedro Weingàrtner. de F. Zago e projeto gráfico de Alex Medeiros.

O material exposto permite ver que o desenho ri

dos prenúncios da luz impressionista.
Sob a curadoria de Pedro Martins Caldas Xexéo,

‘O Voto de Heloísa', de Pedro Américo: no Marqs
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Chegou Tarde, obra feita pelo gaúcho Pedro Weingartner

Margs abre exposição 

que resume arte brasileira
Chegou Tarde, quadro do dolfo Amoedo, Henrique Ber- 

gaúcho Pedro Weingartner, é nardelli e Belmiro de Almeida 
uma das 48 obras que integram estão na mostra. “Estas obras 
a exposição De Frans Post a Eli- são ícones da pintura brasileira e 
seu Visconti que será inaugura- fizeram a história visual antes 
da hoje no Museu de Artes do da ruptura modernista de 1922”, 
Rio Grande do Sul. A exposição diz o curador da exposição, Pe- 
reúne trabalho que fazem parte dro Martins Caldas Xexéo. 
do acervo do Museu Nacional
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A idéia da exposição que 
de Belas Artes e ilustra momen- resgata a história da pintura 
tos significativos da arte brasi- dos século 18 e 19 partiu do 
leira produzida entre o final do diretor do Margs, Fábio Couti- 
século 19 e as décadas iniciais nho. “A partir de hoje inaugu- 
do século 20. Grandes nomes da ramos uma nova fase do mu- 
pintura como Vitor Meireles, seu através de intercâmbios 
Pedro Américo, Zeferino da com outras instituições brasi- 
Costa, Eliseu Visconti, Almeida leiras”, diz Coutinho.
Júnior, Manuel de Araújo, Ro- 
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Leia mais na página 8
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Clássicos da pintura;as?H=süi
ximo, de terças a domingos, das lOh as 19h, com entra 
da gratuita. O amplo panorama historico foi reconsüto
do através dos 48 óleos do acervo do Museu Nacional de
BC A^sUa^rS obrasX viajante holandês Frans Post, 
o primeiro que aventurou-se a mostrar a paisagem do 
nordeste brasileiro nas telas, e também de Manuel da 
Cunha, Vítor Meireles, Pedro Amenco, Belmiro deAlmei 
da Agostinho da Motta, Antônio Parreiras, Rodolfo 
Amoedo, João Batista da Costa, Almeida Jumor Pedro 
Alexandrino, Almeida Júnior, Pedro Wemgartner, Cas- 
tagneto e Manuel Dias de Oliveira. Em todos e evidencia- 

acadêmica da uma disciplina acadêmica.
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