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Museu de Arte 7

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul estará expon
do, a partir de hoje, parte de 
seu valioso acervo.

São sete artistas rio-gran- 
denses. já falecidos, cujas obras 
desfrutam de prestígio nacio
nal. tendo até mesmo ultrapas
sado nossas fronteiras. Se
guem-se alguns dados biográ
ficos sôbre os artistas:

PEDRO WEINGARTNER — 
Nasceu em Pôrto Alegre, em 
1853. Pêz seus estudos na Ale
manha, tendo como mestre 
Thedro Poeckh, acadêmico de 
fim de século. Após quatro a- 
nos na Alemanha, vai a Paris, 
fixando-se posteriormente em 
Roma. Voltou muitas vêzes ao 
Brasil, aproveitando essas oca
siões para pintar paisagens fa
miliares e cenas da vida dos 
colonos rlo-grandenses. Em... 
1891, assumiu a cadeira de de
senho figurado na Escola Na
cional de Belas Artes. Fale
ceu em dezembro de 1929.

OSCAR BOEIRA

ceu neste Estado. Foi discípulo, 
de Albertazzi e Basile. em Ro
ma e Nápoles. Evidenciou, em 
sua pintura, qualidades de pai

sagista bem marcadas, possuin
do. em sua época, grande re
nome nesta Capital.

BENITO MAZON CASTA- 
NEDA — Natural da Espanha, 
mas naturalizado brasileiro. 
Estudou na Escola Industrial 
de Artea e Oficios. de Cadis. 
Residiu durante vários anos na 
zona fronteiriça dêste Estado, 
vindo posteriormente a fixar- 
se em P. Alegre.

. / , I

ÂNGELO GUIDO — Nasci
do em 1893. iniciou seus estu
dos com seu tio Aurélio Gnoc- 
chi, cursando o Liceu de Artes 
e Ofícios de S. Paulo. Aí ini
ciou sua carreira jornalística e 
literária, fazendo suas primei
ras exposições de pintura. Na 
Bahia, decorou o Salão Nobre 
do Instituto Histórico e Geo
gráfico. Empreendeu viagens 
por todo o país, estudando ar
queologia, etnologia e folclore.
Publicou diversas obras literá
rias e compêndios de arte. sen
do por último Diretor da Es
cola de Belas Artes desta ca
pital. Faleceu em 1969.

>
A referida exposição estará 

aberta à disposição do público 
a partir de hoje, no expedien
te normal das 14 às 18 h. nos 
salões do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, altos do 
Teatro S. Pedro.

Pintor
gaúcho nascido em fins do sé
culo passado. Artista de méri
to. foi paisagista de grande 
sensibilidade. Tio de Nelson 
Boeira Friedrich. possui obras 
em diversas cidades, inclusive 
na Escola de Artes de P. Ale
gre. Faleceu em 1942.'

FRANCIS PELICHECK — 
Nasceu na Tcheco-Eslováquia, 
tendo mais tarde se naturali
zado brasileiro. Em Praga, foi 
discínulo de Francisco Kysela e 
Emilio Dité. Seus quadros fi
xavam tipos ou cenas popula
res. Dentre os artistas rio- 
grandenses foi, sem dúvida. Pe- 
licheck que com mais carinho, 
deoois de Weingartner. tentou 
fixar os costumes e os tipos do 
Rio Grande do Sul. /

PAULO OSÓRIO FLÔRES — 
Nascido em Pórto Alegre em 
1926. Freqüentou a Escola Li
vre de Arte. em Buenos Aires. 
Tomou narte nas exoosicões 
coletivas de Salvador, B. Hori
zonte e P. Alegre. Recebeu 
menção honrosa em desenho, 
no Salão Nacional de Belas 
Artes em 1943. Veio a falecer 
em iulho de 1957.

LIBINDO FERRAZ - Nas-
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apesar de nascido em Praga, viveu entre aôs 
e fixou nossos tipos e paisagens; Paulo Osóris 
Plòres, pôrto-alegrense, falecido em 1957 e que 
expôs em várias capitais do pais; Libindo Fer
raz, paisagista que desfrutou de grande reno
me em sua época; Benito Mazon Castaneda, 
espanhol, naturalizado brasileiro e que exerceu 
sua arte na fronteira e em Pôrto Alegre; e 
Ângelo Guido. há pouco desaparecido, que além 
de pintor, foi jornalista, escritor e diretor da 
nossa Escola de Artes.

Os apreciadores poderão ver os quadros dia
riamente ti#s 14 às 18 horas, nos salões do 
Museu, que fica na Praça da Matriz, altos do 
Teatro São Pedro.

Depois de algumas semanas de galerias fe
chadas, volta-se a registrar uma exposição em 
Pòrto Alegre. O recesso é o mesmo de todos 
os verões e a (benvinda) exceção é de inicia
tiva do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
que desde sexta-feira está expondo parte de 
seu valioso acervo.

Desta vez são obras de sete artistas rio- 
grandenses já falecidos, de repercussão que ul
trapassou as nossas fronteiras. São èles Pe
dro Weingartner, pôrto-alegrense que estudou 
na Alemanha e em Paris, morou em Roma mas 
nunca perdeu contato com as nossas coisas e 
paisagens; Oscar Boeira. paisagsitá de grandes 
méritos, falecido em 1942; Francis Pelichek que,
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Marcelo RENATO tARTES
COLETIVA 00 MARGS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (altos do Tea
tro São Pedro) está apresentando uma coletiva, que reú
ne sete pintores rio-grandenses, todos já falecidos. As telas 
fazem parte do acervo do MARGS c estão ã visita-ção pú
blica durante à tarde, diariamente.

PEDRO WEINOARTNER 
— nasceu em Pôrto Alegre, 
em 1853. Fêz seus estudos 
na Alemanha, tendo como 
mestre Thedro Poeckh, aca
dêmico de fim de século. 
Após quatro anos na Alema
nha, foi. a Paris, fixando-se 
postei iormente em Roma. 
Voltou muitas vêzes ao Bra
sil, aproveitando essas oca
siões para pintar paisagens 
familiares e cenas da vida 
dos colonos rio-grandenses. 
Em 1891 assumiu a cadeira 
de desenho figurado na Es
cola, Nacional de Belas Ar
tes. Faleceu em dezembro 
de 1929.

Kjysela e Emílio Dité. Seus 
quadros fixam tipos ou ce
nas populares.

i

PAULO OSÓRIO FLÓRES 
— nasceu em Pôrto Alegre, 
em 1926. Freqüentou a Es
cola Livre de Arte, em Bue
nos Aires. Tomou parte em 
exposições coletivas de Sal
vador, B. Horizonte e P. A- 
legre. Recebeu menção hon
rosa em desenho no Salão 
Nacional de Belas Artes em 
1948. Faleceu em julho de 
1957.

O Arquiteto Gilberto Mo
raes Marques dirige o 

MARGS.

ÂNGELO GUIDO — nas
ceu em 1893, iniciou seus es
tudos com seu tio Aurélio 
Gnocchi, cursando o L:ceu 
de Artes e Ofícios de São 
Paulo. Aí iniciou sua car
reira jornalística e literária, 
fazendo suas primeiras ex
posições de pintura. Na Ba
hia decorou o Salão Nobre 
do Instituto Histórico o Geo
gráfico. Empreendeu viagens 
por todo o País, estudando 
arqueologia, etnologia e fol
clore. Publicou diversas o- 
bras literrrias e compêndios 
de ante, sendo por último 
Diretor da. Escola de Belas 
Artes desta Capital. Fale
ceu em 1969.

LIBINDO FERRAZ — foi 
discípulo de Albsrtazzi e Ba- 
slle, em Roma e Nápoles. 
Evidenciou cm sua pintura 
qualidades de paisagista bem 
marcadas, possuindo, em sua 
época, grande renome nesta 
Capital.

OSCAR BOEIRÀ — pill- 
* tor- gaúcho nascido em fins 

do século passado. Foi pai
sagista de grande sensibili
dade. Tio de Nelson Boeára 
Friedrich, possui obras enx 
diversas cidades, inclusive na 
Escola de Artes de P. Ale
gre. Faleceu em 1943.

BENITO MAZON CA3- 
TAfíBDA — natural da Es
panha mas naturalizado bra
sileiro. Estudou na Escola 
Industrial de Artes e Ofícios, 
de Cadis. Residiu durante 
vários anos na zona frontei
riça dêste Estado, vindo 
posteríormente fixar-»e em 
Pôrto Alegre.

FRANCIS PBLXCHBK — 
nasceu na Tchecoslováquia, 
tendo mais tarde se natura
lizado brasileiro. Em Praga 

foi li“ *
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iAs galerias continuam fechadas. 

Com exceção de uma. Mas não vai 
ser por muito tempo mais. Já co
meçam a surgir planos e nomes con
cretos. gente daqui e de fora que 
pretende mostrar sua arte para o 
nosso povo.

As galerias continuam fechadas. 
Cotn exceção de uma, a do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, que esta 
mostrando parte de seu acervo, pe
lo menos ate o dia 28 de fevereiro, 
v que serrtpre é um alívio para os 
que apreciam tais manifestações ar
tísticas. O Museu de Arte, que no 
último ano apresentou a mostra 
mais importante, ao de Hansen-Ba- 
hia, deixa agora a oportunidade, pa
ra o pôrto-alegrense, de conhecer 
parte de sèu valiosíssimo acervo que, 
embora por vézes nem sempre mui
to bem cuidado, não deixa nunca 
dc estar na lembrança de seus res
ponsáveis. Uma ótima promoção 
esta. e que merece o prestígio do 
público. <’A. H.).

As galerias continuam feçhadas. 
Com exceção de uma. Mas não vai 
ser por muito tempo mais. Já co
meçam a surgir planos e nomes con
cretos. gente daqui e cie fora que 
pretende mostrar sua arte para o 
nosso povo.

As galerias continuam fechadas. 
Com exceção de uma. a cio Museu dc 
Arte do Rio Grande do -Sul. que esta 
mostrando parte de seu acervo, pe
lo menos até o dia 28 de fevereiro, 
o que sempre é um alívio* para os 
que apreciam tais manifestações ar
tísticas. O Museu de Arte, que no 

áno apresentou a mostraúltimo
mais importante, ao de Hansen-Ba- 
liía, cieixa agora a oportunidade, pa- 

de conhecerra o pôrto-alegrense. 
parte de seu valiosíssimo acervo que, 
embora por vêzes nem sempre mui
to bem cuidado, não deixa 
de estar na lembrança de seus res- 

ótima promoção

nunca

ponsáveis. Uma 
esta. e que merece o prestígio do 
público. (A. H.).

Peclro Weingartner: 
um dos nomes da 
■mostra do MARGS

Pedro Weingartner: 
um dos nomes da 
mostra do MARGS
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exposição lesivo ( Artistas T*iogr_and,®nses falecidos) 

Fevereiro, U , 1970
PEDLO WSINGAxiTNSirt

1 - Paisagem ( litografia )

2 - Cena Antiga ( oleo s/tela)

3 - Cosinha ( óleo s/tela) 

k - Paisagem ( óleo s/tela)

- Inter-io-r ( óleo s/tela)

- PiUinas ( óleo s/tela)

7 - Estudos de figuras ( óleo s/tela)

8 - Escombros ( óleo s/tele.)

PAULO FLOr&S

9 - Passeio

3SNIT0 M. CASTANHSDA

10 - Vida de Fazenda

FiANCIS PELICHECK

- PAISAGEM

ATTGEL0 GUIDO

12 - Paisagem I

13 - MAuINHA

lk - Paisagem II

LIBINDO FSiudtZ

15 - üiacho

OSCAãi BOE IitA

16 - Paisagem I

17 - Paisagem II


