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Mostra resgata artistas pioneiros
Obras do gaúcho Libindo Ferrás e do tcheco Francis Pelichek podem ser vistas a partir de hoje, no Margs

Museu dc Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli abre 
Vy hoje, às 19h, na Sala Pedro Weingàrtner (Praça da Al
fândega, s/n°), a exposição histórica com as obras de Fran
cis Pelichek (1896-1937) e Libindo Ferrás (1877-1951). A 
mostra reúne aquarelas, pinturas e desenhos dos dois artis
tas. Dentro do objetivo de resgatar a história cultural brasi
leira, o projeto “Caixa Resgatando a Memória” faz uma ho
menagem especial nesta edição aos 90 anos do Instituto de 
Artes da Ufrgs. Por isso, a escolha destas duas figuras mar
cantes na história do Instituto. A mostra fica em cartaz até 
18 de outubro, de terças a domingos, das lOh às 17h.

Libindo Ferrás e Francis Pelichek foram os primeiros pro
fessores do Instituto de Artes da Ufrgs. Natural de Porto Ale
gre, Ferrás estudou pintura na Itália no final do século pas
sado e, como professor, deixou sua marca acadêmica em vá
rias gerações de artistas. Suas obras refletem a temática da 
paisagem sulina. Para o professor do Instituto de Artes da 
Ufrgs, Círio Simon, um estudo aprofundado da vida de Fer
rás mostra “uma pessoa teimosamente identificada com a 
obra de implantação do campo artístico em Porto Alegre".

Francis Pelichek nasceu em Praga, e no final dos anos 10 
radicou-se em Porto Alegre, vindo a lecionar na escola de ar
tes até a sua morte. Integrou o influente grupo de intelec
tuais da editora Globo. Durante os anos 20, produziu cari
caturas para a Revista do Globo e para o Correio do Povo. Obra de Libindo Ferrás em exposição no Margs
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Exposições
LIBINDO FERRÁS E FRANCIS 
PELICHEK
Galeria da Caixa Econômica 
Federal (Andradas, 1000, térreo) e 
Margs (Praça da Alfândega sln°). 
Exposição em homenagem a duas 
figuras essenciais das artes 
plásticas gaúchas, que atuaram 
no início do Instituto de Artes da 
UFRGS, dentro do projeto Caixa 
Resgatando a Memória. Visitação 
de segundas a sextas em horário 
bancário. Até 6 de novembro. 
Parte desta mostra estará exposta 
no Margs (Praça da Alfândega 
s/n°) até 18 de outubro, com 
visitação de terças a sextas, das 
10h às 17h.
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MEMÓRIA/ Exposição apresenta obras de Libindo Ferrás e Francis Pelichek

FOTOS DIVULGAÇÃO/

Libindo Ferrás, sem título, aquarela sobre papel

A história da arte
A memória, tanto de gerações maneceu até sua morte.

antigas quanto de novas, continua Nascido na Tchecoslováquia
a ser o foco de ação de um projeto 
desenvolvido pela Caixa Econô
mica Federal em Porto Alegre. 
Com o objetivo de preservar a pro
dução artística local e lembrar ar
tistas gaúchos consagrados, o pro
jeto Caixa Resgatando a Memória 
segue com duas novas exposições 
para, nesta edição, prestar uma ho
menagem aos 90 anos do Instituto 
de Artes da Uffgs e destacar duas 
personagens importantes na histó
ria da formação da instituição. A 
mostra com obras de Libindo Fer-

Francis Pelichek veio para a capi
tal gaúcha no início do século. 
Junto com João Fahrion e Sotero
Cosme, ele trabalhou na produção 
artística da Revista do Globo, rea
lizando capas e ilustrando os tex
tos. Na pintura e em desenhos, Pe
lichek retratou temas como paisa
gens da Seira, do mar, temas histó
ricos, costumes locais e retratos.

De acordo com Maria Lúcia 
Kem, as obras de Pelichek não 
mostram a figura do jovem' gaúcho 
herói defensor das fronteiras, co
mo idealizava a pintura da década 
de 20. Mas figuras envelhecidas, 
nas quais as marcas das idades es
tão evidenciadas. O pintor perma
neceu ao lado de Ferrás na Escola 
de Artes até o ano de sua morte.

Ferrás e Pelichek foram artis
tas fundamentais para a construção 
das bases para o ensino das artes 
visuais no Estado, dando origem 
ao Instituto de Artes do Rio Gran
de do Sul, instituição referencial 
da cultura do sul do Brasil.

rás e Francis Pelichek será aberta 
amanhã na Galeria da Caixa Fede
ral do Rio Grande do Sul.

O fundador e diretor da Escola 
de Artes do Instituto Livre de Be
las Artes do Rio Grande do Sul Li
bindo Ferrás (1877-1957) e o pin
tor e desenhista Francis Pelichek 
(1896-1937) terão 30 de suas 
obras apresentados ao público. As 
pinturas e desenhos, provenientes 
em sua maioria de acervos particu
lares e de instituições como o Ins
tituto de Artes da Ufrgs, contam 
com a coordenação e curadoria do 
professor Círio Simon e da profes
sora da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC/RS), Maria Lúcia 
Kem. Espaços na sede da Caixa, 
situada na Rua dos Andradas, e no

Libindo Ferras e 
Francis PelichekFrancis Pelichek, sem título, aquarela sobre papel
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Libindo Ferrás, sem título, aquarela sobre papel

A história da arte
A memória, tanto de gerações 

antigas quanto de novas, continua 
a ser o foco de ação de um projeto 
desenvolvido pela Caixa Econô
mica Federal em Porto Alegre. 
Com o objetivo de preservar a pro
dução artística local e lembrar ar
tistas gaúchos consagrados, o pro
jeto Caixa Resgatando a Memória 
segue com duas novas exposições 
para, nesta edição, prestar uma ho
menagem aos 90 anos do Instituto 
de Artes da Ufrgs e destacar duas 
personagens importantes na histó
ria da formação da instituição. A 
mostra com obras de Libindo Fer
rás e Francis Pelichek será aberta 
amanhã na Galeria da Caixa Fede
ral do Rio Grande do Sul.

O fundador e diretor da Escola 
de Artes do Instituto Livre de Be
las Artes do Rio Grande do Sul Li
bindo Ferrás (1877-1957) e o pin
tor e desenhista Francis Pelichek 
(1896-1937) terão 30 de suas 
obras apresentados ao público. As 
pinturas e desenhos, provenientes 
em sua maioria de acervos particu
lares e de instituições como o Ins
tituto de Artes da Ufrgs, contam 
com a coordenação e curadoria do 
professor Círio Simon e da profes
sora da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC/RS), Maria Lúcia 
Kem. Espaços na sede da Caixa, 
situada na Rua dos Andradas, e no 
Museu de Artes do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli abrigarão as te
las por, aproximadamente, um 
mês e meio.

Os dois pintores tiveram suas 
vidas e obras ligadas a cultura e 
tradição do Estado. O porto-ale- 
grense Ferrás, assim como seu 
contemporâneo Pelichek, atuou 
como professor e foi presença 
marcante na consolidação de uma 
entidade que aperfeiçoasse a for
mação de artistas locais. As suas

maneceu até sua morte.
Nascido na Tchecoslováquia, 

Francis Pelichek veio para a capi
tal gaúcha no início do século. 
Junto com João Fahrion e Sotero 
Cosme, ele trabalhou na produção 
artística da Revista do Globo, rea
lizando capas e ilustrando os tex
tos. Na pintura e em desenhos, Pe
lichek retratou temas como paisa
gens da Serra, do mar, temas histó
ricos, costumes locais e retratos.

De acordo com Maria Lúcia 
Kem, as obras de Pelichek não 
mostram a figura do jovem gaúcho 
herói defensor das fronteiras, co
mo idealizava a pintura da década 
de 20. Mas figuras envelhecidas, 
nas quais as marcas das idades es
tão evidenciadas. O pintor perma
neceu ao lado de Ferrás na Escola 
de Artes até o ano de sua morte.

Ferrás e Pelichek foram artis
tas fundamentais para a construção 
das bases para o ensino das artes 
visuais no Estado, dando origem 
ao Instituto de Artes do Rio Gran
de do Sul, instituição referencial 
da cultura do sul do Brasil.

Libindo Ferrás e 
Francis PelichekFrancis Pelichek, sem título, aquarela sobre papel

m Galeria da Caixa 
Federal do RS (Rua dos Andra
das, 1000-térreo)
Abertura amanhã, às 19h 
Exposição de 23/9 a 6/11, 
em horário bancário
■ Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli 
(Praça da Alfândega, s/n°)
Exposição de 23/9 a 18/10, 
de 3a a domingo, 
das 10h às 17h

obras refletem a paisagem sulina, 
impregnando as pinturas de cava
lete a óleo com o cenário rio-gran- 
dense. Círio Simon caracteriza o 
artista como “uma pessoa teimosa
mente identificada com a obra de 
implantação do campo artístico 
em Porto Alegre”.

Em 1908, Libindo Ferrás parti
cipou como membro-fundador da 
comissão central que coordenou a 
atuação das 60 comissões regio

nais para a criação do Instituto de 
Belas Artes do RS. De 1910 a 
1937, atuou como diretor do insti
tuto, ajudando a criar os alicerces 
para a criação do Instituto de Artes 
da Ufrgs. Para sustentar a si e à fa
mília, ele trabalhava na Empresa 
Brasileira de Correios e telégrafos 
(EBCT) e, nas horas vagas, dese
nhava e pintava. Depois de se apo
sentar nos correios, Ferrás mudou- 
se para o Rio de Janeiro, onde per-
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Libindo Ferrás, sem título, óleo sobre tela Francis Pelichek, Velho Chimarreando, óleo sobre tela
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Contemplação sem acrobacias
Telas e aquarelas de Libindo Ferrás e Francis Pelichek retratam a paisagem rio-grandense

FOTOS REPROOUC
LORAINE LUZ 

Especial/ZH

ão há audácia nos traços. 
As obras de Libindo Fer
rás (1877- 1951) e Fran

cis Pelichek (1896 - 1937), inte
grantes da exposição do projeto 
Caixa Resgatando a Memória co
memorativa aos 90 anos do Institu
to de Arte da UFRGS, se prestam à 
contemplação, preciosas que são 
nos detalhes. Se prestam à admira
ção, fiéis que são às imagens reais 
que deveríam apenas sugerir. Abso
lutas, não exigem uma acrobática 
interpretação, sempre necessária ao 
espectador da arte contemporânea, 
confusa e eclética, que veio depois 
das revolucionárias escolas cubista, 
futurista e dadaísta. A mostra, ex
posta no Margs e na Galeria da Cai
xa, é clássica. Pitoresca e regional 
no conteúdo (fündamentalmente, a 
paisagem rio-grandense), mas aris
tocrática na forma.

Se fosse diferente, tivessem Li
bindo e Francis negado a tendência 
naturalista e a subserviência à vera
cidade das formas, inovando o ce
nário das artes gaúchas (que sequer 
existia) com um estilo vanguardista, 
talvez eles não tivessem sido o que 
foram: responsáveis diretos pela 
implantação e efetivação do Institu
to Livre de Belas Artes do Rio 

, Grande do Sul (hoje Instituto de Ar
tes da UFRGS) e, com isso, tam
bém, pelo fomento das iniciativas 
culturais gaúchas numa época em 
que se restringiam a reuniões de 
grupos literários. Há algo mais aris
tocrático e ortodoxo do que se res
ponsabilizar pela criação de uma 
instituição acadêmica da qual sai
ríam, mais tarde, formalmente, ge
rações de artistas gaúchos?

Num olhar atento às formas das 
obras do checo Pelichek até é possí
vel encontrar (singelos) traços irre
verentes. Irreverentes? Vejam só: 
Pelichek ousou borrar um traço, de
formar um rosto, supervalorizar 
uma expressão. Um meio caminho 
para a caricatura, que ele praticava 
em ilustrações de capas de revistas, 
assinando com os codinomes Peli 
ou Pelikano. Essas ilustrações, em 
locais informais (vitrinas de lojas, 
revistas e cartões postais) e, por is
so, elas mesmas informais, acaba
ram funcionando como porta de en
trada das novas técnicas e lingua
gens presentes em outros centros 

f urbanos. Indícios do expressionis- 
mo. Passeie pelas telas dele e engu
la: Pelichek era o moderno da épo
ca. Com Libindo Ferrás, não há po- 
réns: morreu abraçado ao realismo, 
cuidadoso no desenho, fiel ao estilo 
acadêmico, qualificação execrada 
pelos revolucionários modernistas, 
mas que parece revigorada hoje, 
quando depois de tanta antropofa
gia há um lugar (e bom) para todos 
os estilos, inclusive o clássico, com 
toda a sua sisudez.
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Aquarela sobre papel sem título, de Libindo Ferrás “Beco do Poço”, aquarela e nanquim sobre papel de Francis Pelichek

CONHEÇA OS ARTISTAS IUUO CORDEiRO, 2-i

LIBINDO FERRÁS
□ Nasceu em Porto Alegre, em 1877. Dez anos depois, foi para a 
Itália, onde estudou artes em Florença e Nápoles. Voltou a Porto 
Alegre em 1899 e deu inicio a um comportamento de engajamento 
cultural que o ligaria para sempre à história da cultura do Estado. 
Em 1908, participou como membro-fundador da Comissão Central 
que coordenou a atuação das 60 comissões regionais para a criação 
do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Atuou como dire
tor da instituição de 1910 a 1937, quando o cargo foi extinto. Mor
reu em 1951, no Rio.

FRANCIS PELICHEK
□ Nasceu em Praga, Tchecoslováquia, em 1896, e lá iniciou seus es
tudos de pintura. Na primeira década deste século, mudou-se para 
Porto Alegre, onde começou a participar de grupos literários de re
vistas, como a do Globo. Em 1922, foi convidado por Libindo Ferrás 
para ser professor no Instituto de Belas Artes, onde lecionou prati
camente todas as disciplinas, porque faltavam professores especiali
zados na época. Produziu caricaturas para a Revista do Globo e para 
o jornal Correio do Povo, assinando com os codinomes Peli ou Peli
kano. Morreu em 1937.

SIMULACROS HUMANOS EM TERRACOTA
rjlendo como centro de tros de altura. A técnica 
X referência a figura hu- vem sendo desenvolvida 

mana, o artista gaúcho Luiz por Felkl há cinco anos, 
Antonio Felkl faz uma ex- tendo começado com escul- 
posiçào individual de suas turas de 45 centimentros, 
esculturas e pinturas até o com uma tendência mais 
dia 21 de outubro, nas Salas expressionista. Hoje, o ar- 
Negras do Museu de Artes tista define o resultado co- 
do Rio Grande do Sul Ado mo “mais limpo e mais na- 
Malagoli (Praça da Alfan- turalista”. Completam a 
dega, s/n°). As 24 persona- mostra 14 pinturas em acrí- 
gens do grupo de esculturas lico sobre papel. Visitação 
em terracota policromada de terça a domingo, das 
têm em média 27 centime- lOh às 17h.

O QUE: Libindo Ferrás e Francis Pelichek, exposição integran
te do projeto Caixa Resgatando a Memória 
ONDE: na Galeria da Caixa (Rua dos Andradasr 1000, sobrelo- 
ja) e na Sala Pedro Weingàrtner do Museu de Arte do Rio Grande
do >Sul Ado Malavoli (Praça JíTAIfàndega. s/n")
QUANDO: na Caixa, ate 6 de novembro, em horário bancário. 
No museu, até 18 de outubro, de terça a domingo, das lOh às
17h


