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"A arte é um dos meios de comu
nicação entre os homens”.

Tolstoi

ti

ii/rtf
r

!

í, i.

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL Vi.'-
i n ■A

i e
r

E D U C A. Ç SO E C U L T U fí k

- I J UÍ-

S S C R E T. M U N. DE i'

1 :
•~j r

■ i í -* - ■

AP R ÍS BS1AM
1'/1

1

"ACERVO DO MUSEU DE A lí T S D S P„ A L E G a E"

HÁ
i

.
k i.

i •h: i

/.n

i

■

i ■

ií' Rl .
W
t;
i i

&•
hrt

i

A1*'-Vi
't

i
d:

;■

3iW
‘



RELAÇÃO DM3 OBRAS, COM OS RESPECTIVOS AUTORES:

1. PAISAGEM II '

autor § Oscar Boeiraj técnica? pintura (oleo s/teIa)3 

116 x 663 data? 1918.
dimensões?

OSCAR BOElRâj pintor gaúcho nascido em Porto Alegre, em.1883. 
Paisagista de grande sensibilidade. Faleceu em 1943. Foi disci- 

pulo de Rodolfo Amoedo 0 Eliseu Visconti.

2. ENTARDECER

autor? Ângelo G-uidoj técnica? pintura (oleo s/tela) 5 

90 x 703 data? 1947.
dimensões ?

ÂNGELO GUIDO, nascido em 1893, filho de pais italianos, 

de Cremona. Iniciou seus estudos com seu tio Aurélio Gnocchi, 
sando o Lice de Artes e Ofícios de S. Paulo. Viajou por todo o 

Brasil, estudando arqueologia, etnografia e folclore. Mais tarde 

fixou-se em Porto Alegre, como crítico de arte, pintor, escritor,
catedratico de -.istõria da Arte e Diretor do Instituto da Belas 

Artes. Faleceu em 1969.

oriundos

cur-

3. VIDA DE FAZENDA ,

autor? Benito Castaíieda3 
67 x 573 data? 1945. 

BENITO CASTAfifEDÀ

técnica? pintura (oleo s/tela)3 dimensões?

nascido na Espanha e naturalizado brasileiro, 
de Artes e Ofícios de Cadis, na Espanha, 

residindo na fronceira

Estudou na Escola Ind.

Veio para o RS, 

em Porto Alegre.
e fixando-se mais tarde

4. 0 MENINO DO PAPAGAIO ’ 

autor? Cândido Portinari$ 

90" data? 1954.
técnica? oleo s/ tela3 dimensões? 78 x

CÂNDIDO PORTINARI? nascido em 1903, em São Paulo, próximo è, cida

de de Brodósqui. Frequentou a Escola Nacional de Belas Artes. Vi

sitou a Europa como prêmio de viagem,

digliani e Picasso. Em 1954, iniciou para o edifício da ONU os 

painéis "- Guerra e a Paz".

ONU

sendo influenciado por Mo-

Nos museus de P-ris, Nova Iorque 
em toda parte e possível admirar-se um Portinari, 

as suas luas, com seus pes enormes.

na

com todas



5. PARATI

autor? Frank Schaefferj técnica? pintura (óleo s/tela)3 
sões? 100 x 683 data? 1958.

FRANK SCRAEFFER

dimen -

nasc. em Belo horizonte em 1917. Vive no Rioj

de Janeiro desde os dez anos de idade» Fez viagem de estudos è 

Áustria3 em 1938/39? estudando gravura 

Sznes. Esteve na França
te ?

com Steiner e pintura com 

a convite, onde estudou com Leger e Lho- 

Cami e Ducos de Haille. Participou de diversos salões ofi - 
ciais no país e 110 estrangeiro»

9

6. FREVO '

autor? Reitor dos Prazeres} técnica? pintura (óleo s/tela)3 di
mensões? 46 x 38 náo registrada»

HEITOR DOS PRAZÇ3RES, nasc» em 1898 na Cidade Nova. Começou a pin
tar depois dos 40^anos, quando era conhecido como compositor mu
sical de largos méritos, E considerado um dos mais importantes

primitivos da moderna pintura brasileira. Morreu na Guanabara. 
1966.

7. INTERIOR -

autor? Edson Motta$ técnica? pintura (óleo s/tela)3 
75 x 953 data? não registrada.

em

dimensões?

EDSON MOTTA,
Chambelland, Manoel Santiago 9 César Tuatti. Atualmente e

. em 1910, em Juiz de Fora. Foi discipulonasc de

_ e pro
fessor de pintura no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e 

ocupa a Cadeira de Técnica de Pintura na E. N. de Belas Artes»
8. NATUREZA MORTA •

autor? Gastão Hofstetterj técnica? pintura (óleo s/pintura)5 

mensões? 75 x 853 data? 1955.

GASTãO HOFSTETTER, pintor autodidata, nasc. em Porto Alegre, 

1917. Possui trabalhos em exposição nas pinacotecas do MARC-S 

Biblio oeca Nacional do Rio de Janeiro, dos Bancos da Província e 

Agricola Mercantil» Participou de diversos salões regionais 

cionais.

9. NATUREZA MORTA •

autor? Alice toares 3 técnica? pintura (óleo s/tela)3 dimensões? 

84 x 75? data? 1954.
LICS SOARES nasceu em Uruguaiana, em 1917. Diplomou-se no Insti
tuto de Belas Artes de P. Alegre, em 1947. Fez um curso em Bue
nos Aires com o mestre horacio Juarez, em 1952

di-

em
na

e na-

e no Rio de Ja-9



10. NATUREZA MORTA -

autor: Aldo Bonadei; técnica: pintura‘(óleo s/tela)5 dimensões: 

não especificadas; data: não consta.

11. MENINA SM COR DE ROSü

autor: Caterina Baratelli; técnica: pintura (óleo s/tela); dimen

sões: 89 x 75; data: não consta.

12. GAROTO -

autor: Alice Brueggemann; técnica; pintura (óleo s/tela)$ dimen

sões : 60 e 70; data: 1955»

13. 0 HOMEM DO GATO PRETO *

autor: Ado Melagoli; técnica: pintura (óleo s/tela)? dimensões: 

71 x 82; data: 19^.



14. MOÇA
autor: Oscar Pereira da Silva; técnicas pintura (oleo s/tela) ;j 
dimensões; 63 x 47,55 data* não consta.

em São Fidelis (SP), em 1867oOSCAR PEREIRA DA SILVA nas
tudou com Zeferino da Costa, na Academia de Belas Artes. Em 

1887 conquistou o prêmio de Viagem à Europa.. Em Paris, estudou 

com Gerome e Bonnat. Dedicou-se à pintura histórica e figurati
va. Faleceu em São Paulo, em 1940.

o o o

15. COMPOSIÇÃO COM FIGURAS .
autor: Joel Amaral; técnica: pintura (óleo s/tela) 5 dimensões s 

45 x 535 datar não consta.

•JOEL AMARAL nasceu em Livramento (RS), em I918-* Fixou regí - 

cia em Pi Alegre em 1949. Tomou parte na .Exposição de Gravado

res Gaúchos realizada em Nova Iorque e outras cidades america

nas, bem como em Washington, com a presença do presidenta Jaêk 
Goulart, em visita aquele país.

16. ÓLEO I

autor: Alice Brueggemann; técnica: pintura (oleo s/telr): ‘? 
mensões: 6l x 31; data: l'6o.

'aiores informaçõeeo no item 12.

3 7. EQUILIBRISTAS *
autor: Zorãvia Bettiol; 

soes: 66 x 95; data: 1967.

Zü "ÍVIA BETTIOL

técnica: xilogravura (cores); dinen »

nasceu em P. Alegre, em 1935* Diplomou-se 

la Escola de Artes da UBG', em 1955* Estudou gravura e 

no atelier de Vasco Prado. da participou de salões em varies 

partes do mundo, inclusive na Europa... Diversos prêmios conquis
tador. Seus trabalhos se encontram em coleções brasileiras 

gentinas, uruguaias, norte* americanas e em diversos país&s
a
dü'v

Velho !lundo.

13. COMFOilÇSO E I BEGE '
autor: - anabu --labe; técnica: óleo s/tela; dimensões: 100 & :
data: 1960.

L-iANABU - ABE nasceu no Japão, em 192/4.. Chegou ao Brasil cvn 

ze anos, radicando-se em Lins (SP). Obteve em 1957 a cidadhmis 

brasileira. Como "pintor de domingo", figurativo, expo^ 

primei a vez com o Grupo Guanabar. Desde então a carreira 05

1
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J1& &REB DO BIO GitiiifDB DQ SUL
artista é uma expressiva sequência de êxitos . 
e Prêmio Broun w primeira Bienal de J^ris. e«l.19.59* Gn 

teve-o 1& prêmio da V 3iènái"de L6ío*fauío e>'Jem 19^0 , •

Bolsa de <**-■*:*. -

A

e-
mio Fiat na Bienal de Veneza, tendo então seu nome se- ;rojet 

nos meios artísticos da Europa• Participou n partir daí de 

ros salões de fama internacional^pnd£çbteve --inúmero-
t<3**

- »

19* flEDMBUJO III .
autor: inio Lippmann; técnicr : pintura (oleo s/tela ; dimm.-soc^
99 x 67; data: não consta.

LIFP
estudos em desenho e pintura em Petropoiis (BJ).* 199° vo
sou a Forto Alegre, concluindo seus estudos na Escola < 
da ZJBGS. Estudou pintura com Ibere Camargo e litogr:-.. 5 :> cor. 
ceio Grussmann. Gxpos e ..obteve prêmios em diversos 

na is e nacionais.

?.0. r i 9BTBIS ,Bi rtó'»)' iZUIr
autor: Tberê Camargo; técnica: pintura (oleo s/tela); G*

100 x 61,5\ data: I96O.

IBBí-2 r», ,\t>g

" tou o prêmio de viagem o 0 e s t ra ngeir o f no Galã o «fè c i onaá c 

Artes (Divisão Moderna). Tem realizado mostras ind Lvim.. .iíí no • 
sil e no Exterior, participando também de varias exposi;^; 

te brasileira no estrangeiro.

• «

nasceu em Pio Fardo (: S), em 193Z». In .c -• v-

.■T I S••
,rt-

salões -■

.... .

nasceu em Restinga Seca, Rio Grande do
D" Das
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