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"COHÜSIO DO POVO"

Hoje: Debret no MARGS 

e os Desenhos da URSS
50|5I68

URGS: procedem da União 
Soviética.

É uma promoção do Institu
to Cultural Brasileiro-URSS, 
Executiva Nacional dos Estu
dantes de -Arquitetura e Dire
tório local dos estudantes de 
arquitetura. O coquetel de 
inauguração inicia às 19.30 
horas de hoje, com a presença 
de representante da Embaixa
da da União. Soviética em nos- 
so País.

A semana no setor das ar
tes plástidas prossegue, hoje, 
em sua movimentação. Duas 
serão as mostras a serem 
inauguradas no dia de hoje: a 
dos desenhos infantis soviéti
cos, na. Faculdade de Arquite
tura, e a das aquarelas de De
bret, no MARGS.

Amanhã, mais três novas 
mostras: a de Niúra Fernân- 
dez, na Galeria Pancetti da 
Rua da Praia, a de Paulo Ja- 
cometti, na Galeria da Alian
ça Francesa, à Rua Senhor dos 
Passos, 235, 2.0 andar, e a de 
Jader Siqueira, na Galeria Se
te Povos, à Rua Senhor dos 
Passos, 235, 3.0 andar.

DESENHOS DA URSS
Vêm de longe os desenhos in

fantis que serão apresentados 
ao público, hoje, no saguão da 
Faculdade de Arquitetura da
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DEBRET
Após a mostra de gravuras 

do polonês T-adeusz Lapins- 
ki, o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, nos altos do 
Teatro São Pedro, inaugura u- 
ma exposição com parte de seu 
acérvo: é uma coleção de a- 
quarelas de J. B. Debret, o 
consagrado artista francês do 
século passado.

A mostra é constituída por 
67 pranchas com reprodução 
de aquarelas e desenhos de 
Debret, sob o título geral “Via
gem Pitoresca e histórica ao 
Brasil” (R. Gianuca)
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Uma excelente exposição, com reproduções de 
aquarelas e desenhos de Dehret, totalizando 
mais de 60 peças, acha-se atualmente aberta 
ao público no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul. altos do Teatro São Pedro A mostra pode 
ser visitada das114 às 18 horas, nos dias úteism

JEAN BAPTISTE DEBRET:

HISTÓRIA

iho. Uma série de intrigas, a morte do protetor 
da Escola, o Conde da Barca, desavenças entre 
os artistas franceses e os diretores portugueses 
da escola, todos estes fatores determinaram o 
fracasso da missão francesa.

vam então no seu auge e o ministro do Interior 
requisita pintores para os cursos de Engenharia 
Civil. Debret atende ao chamado e logo de
pois passa a professor de Desenho da Escola 
Politécnica. Cinco anos depois voltará ao pin
cel, dedicando quase toda sua obra aos feitos 
de guerra de Napoleão. Datam desta época 
obras 007110 O Médico Eristrato Descobrindo a 
Causa da Moléstia do Jovem Antioco, Napoleão 
Presta Homenagem à Bravura Infeliz, Napoleão 
em Tilsitt, A Entrevista de Napoleão com o 
Príncipe Primaz em Aschaffemburg, Uma Alo- 
cução de Napoleão aos Bávaros em Abensber 
e muitas outrasEm 1810, recebe a menção 
honrosa do Instituto de França.

Em 1814 a França vê Napoleão cair. Nin
guém conseguia vender quadros, pois o poder 
aquisitivo do povo caíra consideravelmente. É 
quando Debret resolve vir para o Brasil.

§E na França o nome de fean Baptista Debret 
é quase que totalmente desconhecido, no 

Brasil ele é associado à renascença de um estilo, 
pois seus desenhos servem, atualmente, de mo
delo para moda, são revividos na decoração, no 
mobiliário e já inspiraram até mesmo fantasias 
de carnaval. No Rio, uma rua tem seu nome, 
a Galeria de Artes Plásticas da Embaixada do 
Brasil na França o tem como patrono.

A partir do Carnaval de 1965, quando a de
coração das ruas da Guanabara se inspirou na 
obra de Debret, seu nome passou a ganhar maior 
notoriedade. Porém, devido à falta de uma 
biografia do período que antecedeu a sua vin
da para o Brasil, sua vida particular é envolta 
em mistério. Sua vinda para o Brasil, logo de
pois da queda de Napoleão, quando grandes 
modificações ocorreram na França, prejudican
do as artes, originou-se de um convite de Le 
Breton para que integrasse a missão artística 

aqui viría fundar a Escola Nacio- 
Artes, a pedido de Dom João VI.

O TRABALHO SOLITÁRIO

Vendo desde cedo as dificuldades de um 
trabalho sistematizado no Brasil, Debret resol
veu empreender sozinho sua missão. Com a 
subida de Pedro 1, Debret conseguiu um atelier 
na Academia de Belas Artes para lecionar pin
tura e a partir daí seguem-se muitas telas, entre 
as quais A Chegada do Calpe ao Rio de Janeiro, 
vistas do Rio, cenas da Côrte e seus costumes, 
cenas das ruas e seus tipos, retratos da Família 
Imperial e muitas outras. Depois de visitar uma 
exposição, organizada por Debret, com quadros 
dos alunos do curso de pintura, D. Pedro fica
entusiasmado e resolve instalar definitivamente 
a Academia de Belas Artes. Em 1829, Debret 
organiza u Primeiro Salão de Pintura Brasileira, 
com 115 trabalhos, sendo 82 de seus alunos, 
além de 10 trabalhos seus.. Pouco depois da 
Segunda Exposição, o governo ordena que me
tade do prédio da Academia seja cedido à Ti
pografia Nacional. Debret, então, cansado de 
tantas lutas, numa terra que ainda não lhe 
tinha demonstrado seu reconhecimento, resolve 
voltar para a França. Acompanha-o seu discí
pulo favorito, Araújo Pôrto Alegre.

A TERRA PROMETIDAfrancesa, que 
nal de Belas

O REFÚGIO
ara o Brasil,Até a vinda da missão francesa p 

nossos artistas eram autodidatas, desconhecendo 
quase completamente o desenvolvimento das 
artes na Europa. Trabalhavam só, sua produ
ção era pequena e não chegavam a formar es
colas. Com as guerras napoleònicas, esta si
tuação se modificou. D. João VI é obrigado a 
se transferir para o Brasil, com toda a Côrte, 
em 1808. A vinda da missão francesa «para 
estabelecer no Brasil uma escola real de ciên-

Debret nunca foi pintor de grandes méri
tos, limitando-se ao domínio correto da técnica 
do desenho e a alguns conhecimentos sobre a 
cor. Conio qualquer artista de seu tempo, fêz 
estudos esmerados, mas faltava-lhe aquela di
mensão que só tornou conhecidos, em sua épo
ca, nomes como o de Louis-David e Fragonard.
Deixando a França aos48 anos, era um desco- cias, artes e ofícios» faz parte das transforma-
nhecido para seus compatriotas. ções que se iniciaram no Brasil.

Seus biógrafos falam de um filho morto aos A missão teve boa acolhida, por parte do
19 anos e do grande desgôsto do pai, que pre- ' govêrno, mas êste foi de grande ineficiência 
feriu deixar Paris e conhecer novas terras, èm para propiciar os meios de trabalho aos artistas,
busca do esquecimento. Quando veio para 0 Logo que chegaram foram recrutados para de-
Brasil, devia já estar viúvo ou separado de sua corar a cidade para as festas de Aclamação de
mulher, pois não há nenhuma referência à es- D. João VI como Rei de Portugal, Brasil e Al-
pôsa. garves. A Escola de Belas Artes ficou pràtica-

Em companhia de seu mestre, Louis-David, mente abandonada e seu prédio demorou dez
foi à Itália, onde pintou o famoso Juramento dos anos para ser construído. As desavenças polí-
Ilorácios. De volta à França, obtém o segundo ticas internas, a violenta guerra do então re- — A obra que ofereço ao público é uma
prêmio d0 Salon de Paris, com Régulo Voltan- presentante da França na Côrte de D. João, descrição exata do caráter c hábito dos brasi-
do de . Cartago. X guerra, ^ «fe ,™,r* fií fr^^d^eunaba- ICro,. Copyright A,^ ,

A GRANDE OBRA

Enquanto as divergências entre os artistas e 
o govêrno francês e brasileiro aumentavam, De
bret, sozinho em sua casa da rua Catumbi, com
pilava os dados de sua grande obra: Voyage Pit- 

toresque et Historique au Brésil, livro editado 
em 1934 e 1839, em Paris. Debret foi, mais que 
um pintor, um repórter de sua época.

Na íhtrodução de seu livro, êle afirmava:
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Assunto:_ V

EXPOSIÇÕES
No Museu de Arte do Rio Grande do Sul, alt/os 

o Teatro São Pedro, estão expostas cbras do pin- 
>r francês J. B. Deíbret. Vale a pena visitar a 
íostra, no nosso museu que faz um esforço de- 
esperado para não ter que fechar. Se não fõs- 
em os funcionários extremamente dedicados,. • ão 
íríamòs mais o único museei de Arte do Estado,
ue nunca estêve mais abandonado pelas autorida-
es^ Na Galeria Pãncêtti a mostra de pintoras 
a talentosa, Niúva Arnt Fernandes, uma jovem 
ue tem boa técnica, sensibilidade. Duas exposi- 
ães que ninguém deve perder. •• i


