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Observações : O Positivismo em Weingàrtner - Peq
das obras Cena Antiga, Ruínas, Paisagem e Estudos de Interior, 
com texto explicativo do crítico José Luiz do Amaral. Até 27.02.
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O POSITIVISMO EM PEDRO 
WEINGARTNER ,
Pequena Galeria do Margs (Praça da Al
fândega, s/n°).
Exibição das obras Cena Antiga, Ruinas, 
Paisagem e Estudos de Interior. Até 27 de 
fevereiro. 
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Exposições
O POSITIVISMO EM PE
DRO WEINGÀRTNER —
O curador e crítico José Luiz 
do. Amaral procura mostrar, 
nesta exposição, o ideário po
sitivista nos diversos aspec
tos da pintura de Pedro Wein- 
gârtner. Através da exibição 
das obras Cena Antiga, Ruí
nas, Paisagem e Estudos de 
Interior, são discutidos al
guns dos pontos básicos do 
positivismo: o artista como 
um analista “positivo” dos 
aspectos do cotidiano regio
nal, o culto do racionalismo 
e da erudição, a valorização 
da família, da tradição e do 
dever, além da ênfase na es
trutura forma] integradora 
dos valores hierarquizados. A 
exposição fica em cartaz na 
Pequena Galeria até o dia 27 
de fevereiro. De terças a do
mingos, das 10 às 17 horas.JUcr
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O POSITIVISMO EM PEDRO 
WEINGARTNER
Pequena Galeria do Margs (Praça da Al
fândega, s/n°).
Exibição das obras Cena Antiga, Ruínas, 
Paisagem e Estudos de Interior.
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PANORAMA

Pintura de Weingãrtner 

retrata condição humana
O espectador da mostra “O Positivismo em Pedro Wein- 

gartner” náo se liberta facilmente da primeira impressão: 
o choque resultante do convívio entre a simplicidade e a 
grandeza do que se está assistindo. A pintura de Wein- 
gartner e um sopro de clareza e conforto, um lugar onde 
nos sentimos em casa. Por outro lado, o arrojo daquilo 
que esta sendo transmitido pela tela nos toma de assalto 

ü choque é vivido em todas as obras, seja naquelas mais
^ len. Qi|ab0readf-’ j0?10 a “Paisagem” e óleo sobre 

Ht 1 d®p19184.°UtfeSp!end!do J°g° de luz e sombra sob o 
titulo Kuinas E nesta obra que o espectador enontrará
mn dos pontos altos da exposição: um retrato intenso da 
grandiosidade e da fragilidade da condição humana Tais 
ruínas sao como uma oferenda à resistência contra 
gem do tempo, e a mostra mais viva de 
tude.

Cena Antiga” nos traz de volta aos primórdios da huma-
se fní^ °bservamos 1«melas figuras de antigamente como 
se tossem nossos irmãos, como se residissem ao nosso lado

Z,£l£ZU£Z°JJ° mem° temi» a ««ndência

a passa- 
nossa própria fini-

Por tudo isto, o que transparece nas pinturas de Wein- 
gartner e muito mais do que diz o título da exposição 
Mesmo o cenário translúcido e tranqüilo de “Estudo? do 
máHn0r ireveIa,alg0 alem da mera valorização da classe 

dla 1 dYTva^reS dacluela sociedade dos idos do final 
do século XIX. O que está ali é aquilo que “Ruínas” 
revela; a nossa condição cotidiana e sua transcendência
diantpeH«ef reV? ?ndo 0 futuro. 0 que resta como eterno,’ 
diante da fragilidade destas construções banhadas no jogo
a sensibiSbSaHewm dUVlda a CrÍaçá° d° artista mesmo, 
p prmm dad®u 6 Weingãrtner que sustenta estas ruínas, 
e ergue-se em homenagem ao eterno momento presente
Luft) n° MargS até 27 de fevereiro- Guardo

nos

Na obra “As Borboletas”, os traços claros retratam 
as profundezas do espírito


