


miwGs
GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

AUTO-RETRATO AOS 20 ANOS 

ou A GLORIA 

Desenho a pastel 

Possivelmente Roma - 1907-10

Obra do acervo do 
Museu L.Gotuzzo/UFPel



-GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

A MULHER DE VESTIDO PRETO

Oleo sobre tela

1915CABEÇA

Desenho -carvão

1912

Menção Honrosa de Primei 

no Salao Nacional do Rio de 
Janeiro

iro Grau

Quadro cedido pela Biblioteca 

Pública de Pelotas

^bra do acervo do 
Museu L.Gotuzzo/ÜFPel

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas,1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)GOTUZZO,Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983

A MOÇA DE BLUSA BRANCA

Oleo sobre tela

1915CABEÇA ERGUIDA 

Desenho a carvão 

Roma, 1912

Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel

Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 
Rio de Janeiro, 19 83

PERFIL DE DORA GOTUZZO 

(irma do pintor) 

desenho a carvão 

1916

CABEÇA INCLINADA 

Desenho a carvão 

Roma, 1912

Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel Obra do acervo do 
Museu L.Gotuzzo/UFPel



GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

REPOUSO

Õleo sobre tela 

1916 ESTUDO DE NU 

Õleo sobre tela 

Paris, 1917Medalha de Bronze 

Salao Nacional do Rio de Janeiro

no

Obra do acervo do 

Museu L. Gotuzzo/UFPe1

Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel

GOTUZ?

Pelo;

Rio de Janeiro, 1983

Leop< .do 

1 387GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

MULHER SENTADA 

Ãgua-forte - 3/3 

1917

0 VELHO DE CAPA 
Õleo sobre tela 

1916

Única experiência do 

artista em gravura
Obra do acervo do 

Museu L. Gotuzzo/UFPe1

Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel
©GTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Ri©, 1983
GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

Pequeno Estudo de Nu 
Óleo sobre tela 

1916

CRISÂNTEMOS 

Õleo sobre tela 

Paris, 1917

Obra do acervo do 

Museu I. Gotuzze>/Ü?Pel
Obra do acervo do 

Museu L. Gotuzzo/üFPei



GOTUZZO, Leopoldo

Pelotas, 1887

Rio de Janeiro, 1983

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

LE VIEUX PONT 

Oleo sobre tela 

Pireneus Orientais, 1918

PERFIL DE ZAIRA GOTUZZO
(irmã do pintor)

Desenho a sanguínea 
1918

Obra do acervo do 

Museu L. Gotuzzo/UFPe1
Obra do acervo do

Mus
eu L.Gotuzzo/UFPel

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

CABEÇA DE MULHER 

Oleo sobre tela 
1918

DETALHE DA PONTE 

Oleo sobre tela 

Pireneus Orientais, 1918

Obra do acervo do 
Museu L. Gotuzzo/UFPel

Obra do acervo do 

Museu L. Gotuzzo/UFPel

GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983
GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

DORA GOTUZZO 

(irma do pintor) 

Desenho a sanguínea 
.1918

ASPECTO DE AMELIE LES BAINS 

Oleo sobre tela 

Pireneus Orientais, 1918

Obra do acervo do 

Museu L. Gotuzzo/UFPel
Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel



GOTUZZO, Leopoldo

Pelotas, 1887

Rio de Janeiro, 1983

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

CAETANO GOTUZZO FILHO 

(irmão do pintor) 

Desenho a sanguínea 
1919

ZAIRA GOTUZZO 

(irma do pintor) 

Desenho a sanguínea 

Pelotas, 1923

Obra do acervo do 

]'useu L. Gotuzzo/UFPelObra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPe1

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983

AS PÉROLAS 

Õleo sobre tela 

1925

DESENHO 

Rio, 1922

Obra do acervo do 

Museu L. Gotuzzo/UFPel
Obra do acervo do Escritório de 

Arte Alto da Bronze

GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983

, Leopoldo 

(P~_ _is, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

L

DESENHO (frente e verso) 

Bretanha, 1927ALMOFADA AMARELA 

Õleo sobre tela 

1923

Obra do acervo do Escritório de 

Arte Alto da BronzePertence ao acervo do 

MUSEU DE ARTE DO RGS



GOTUZZO, Leopoldo

Pelotas, 1887

Rio de Janeiro, 1983

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

DIA de mercado
Desenho

1927

INTERIOR DE IGREJA EM PORTUGAL 

Oleo sobre tela 

Porto, 1927

Obra do acervo do Escritório de 

Arte Alto da Bronze Obra !o acervo do 

Museu L. Gotuzzo/UFPel

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983

MOINHO

Oleo sobre tela 

Portugal, 1927

RETRATO DE LEOPOLDINA GOTUZZO 

(mãe do pintor)

Desenho a lãpis 
1928

Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel

Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel

GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983
GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

HOMEM

Desenho a carvao 
Paris, 1929

CASA ROSADA 

Oleo sobre tela 

Lanhezes, Portugal, 1927

Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPelObra do acervo do 

Museu L.G tuzzo/UFPel



GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

CASA SOBRE 0 RIO 

Oleo sobre tela 

1929

COPACABANA

Oleo sobre eucatex

Rio, 1932

No verso, carimbo de participação 
em exposição da Galerie Mona 'isa, 

Paris, julho de 1930 Obra da coleção de 

Paulo Raymundo Gasparotto

Obra do acervo dô

Escritório de Arte Alto da Bronze
GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983

GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983

CABEÇA DE MOÇA 

Desenho a carvão 

1932

DESENHO 

Paris, 19 30

Obra do acervo do 

Escritório de Arte Alto da
Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel

Bronze

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983

FIGUEIRA DE MONTE BONITO PERFIL DE MOÇA 

(Beredinha Rocha Miranda) 

Rio, 1932

Oleo sobre tela

Pelotas, 1931

Obra do acervo do

Museu Leopoldo Gotuzzo/UFPelObra do acervo do 

Museu L. Gotuzzo/UFPel



GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

PAISAGEM GAÚCHA - MONTE BONITO

Oleo sobre tela

1933

VILA DE PIRATINY 

Oleo sobre tela 

Piratini, 1935

Obra da série feita para a 

exposição do Centenário 

Farroupilha

Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

Obra do acervo do 
Museu L. Gotuzzo/UFPel

GOTUZZO, Leopoldo

(Pelotas, 1887 -

Rio de Janeiro, 1983)

PIRATINY

Oleo sobre tela

Piratini, 1935

AUTO-RETRATO 

Oleo sobre tela

1934

Obra da serie feita 

exposição do Centenário 
Farroupilha

para a

Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel
Pertence a coieção de 

Newton Kalil

COruzi^u, Leopoldo 

(Pelotas, i887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

BOUGANVILLE EM PAQUETÃ 

Oleo sobre tela 

Paquetã, 1934

PEDRA DE ITAPUCA 

PRAIA DE ICARAÍ 

Õleo sobre tela 

Niterói, 1936

Obra da coleção de 

Elias da Rosa
01 ra d v > . cfrv^ do
Es TÍtorio de Arte Alto da Bronze



f
GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

"BAIANA"

Oleo sobre tela 

Rio, 1942

ESTUDO DE NÜ 

Oleo sobre tela 

1938

Esta obra participou do 

99 Salao Paulista
Medalha de Prata no Salão Paulista

Pertenc; ao a<_

Museu L. Gotuzzo/UFPel
Obra do acervo do 

Mus^u L. Gotuzzo/UFPel

-1

GOTUZ-..,, Leopcldo 

(1 elotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

UMA FLOR

Oleo sobre tela

Rio, 1940

PONTE DE MARÍLIA 
Oleo sobre tela 

Ouro Preto, 1942

No verso, carimbo de 

participação no 89 Salão 

Paulista de Artes
Obra do acervo do 

Museu L. Gotuzzo/UFPel

Obra da coleção de 

Gilberto Ody
GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)
GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

0 VELHO DO CACHIMBO 

Oleo sobre tela 

1943

A ESPANHOLA 

Õleo sobre tela 

1942

Obra do acervo do 

Museu L. Gotuzzo/UFPel
Obra do acervo do 

Museu L. Gotuzzo/UFPel



GOTUZZO, Leopol-do 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

FLEURS DE CHAMP 

Õleo sobre tela CABEÇA DE MULHER 

Desenho a sanguínea 

1951
Rio, 1944

Obra da coleção de 

Rolf Zelmanovicz

Obra do acervo do

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

Museu L.Gotuzzo/UFPel

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

PÊSSEGOS

Õleo sobre tela

Rio, 1949

AUTO-RETRATO SORRINDO

Desenho a pastel
Obra do acervo do 

Museu L. Gotuzzo/UFPel
1951

GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983
Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel

GOTÜZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)VERINHA

Desenho a pastel

1951

ÉCHARPE ROSA (II) 

Õleo sobre tela 

Rio, 1952

Exposta na Academia Nacional 

de Belas Artes, Rio de JaneiroObra do acervo do 
Museu L.Gotuzzo/UFPel

Obra da coleça- 

Luiz Felipe 0



GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983

TELHADOS NEVADOS 

Oleo sobre tela 

Rio, 1952 

No verso lê-se 

feito em Paris"

RETRATO DE LUCIANA REIS 

Desenho de demonstração em aula 

1962
"d'apres um estudo 

- com dedicatória

Obra do acer i lu

'o de Arte Alto da B •E s c í i onze
Obra do acervo do 
Museu L.Gotuzzo/UFPel

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

AS UVAS DOS MEUS 80 ANOS

Oleo sobre tela

1967

JARDIM JAPONÊS 

Oleo sobre tela 

1966

Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel

Obra do *cervo do 
Museu L.Gotuzzo/UFPe1



GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

ROSAS

Õleo sobre eudatex 

1971

Pintado quando o artista 

contava 84 anos.

Obi.d do acervo do 

Museu T. fiotuzzo/UFPel

mines
GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

FIGOS

Õleo sobre tela 

1971

Medalha de Ouro no Salão de Maio 

do Museu Nacional de Belas Artes, 

em 1973, no Rio de Janeiro

Fintada qi.ando r» artista 

contava 84 anos

Obra do acervo do
Escritório de Arte Alto da Bronze



GOTUZZO, Leopoldo

Pelotas, 1887

Rio de Janeiro, 1983

GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983

RETRATO DE CAETANO GOTUZZO 

(pai do pintor)

Desenho a sanguínea

LUTA PELA VIDA 

Õ'leo sobre tela 

Bretanha, sem data

Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel
Obra do acervo do 

Museu I, Gctuzzo/UFPel

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

TERESÕPOLIS 

Oleo sobre tela 

Rio/ sem data

DORA GOTUZZO 

(irma do pintor) 

Õleo sobre tela 

Sem data

Obra do acervo do 

Museu L. Gotuzzo/UFPe1
Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel

GOTUZZCij Leopoldo

Pelot?iS, 1887

Rio dJaneiro, 1983 GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983

GATOS (4 estudos) 

Desenho CROQUIS

Desenho a carvão
a tinta azul

Obra do acervo do 

Museu L.Gotuzzo/UFPel
Obra do acervo do 

Museu £.■ Gotuzzo /UFPel



GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

ENTRADA DO MEU JARDIM

Oleo sobre tela

Santa Tereza, Rio/sem data

ALEGORIA Ã PINTURA 

Oleo sobre tela 

Rio/ sem data

Obra da coleção de 

Luiz Pires ReisObra da coleção de 

Jülio Koppe

GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983

GOTUZZO, Leopoldo 

Pelotas, 1887 - 
Rio de Janeiro, 1983

DESENHO
DESENHO 

Rio, sem data
Sem data

Obra do acerbo do Escritório de 

Arte do Alto da Bronze
Obra do acervo do Escritório de 

Arte Alto da Bronze

GOTUZZO, Leopoldo 

(Pelotas, 1887 - 

Rio de Janeiro, 1983)

JARDIM BOTÂNICO 

Oleo sobre tela 

Rio/ data ilegível

Obra do acervo do

Escritório de Arte Alto da Bronze
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Cem anos de Gotuzzo
Quatro anos atrás, falecia no Rio de Janeiro, aos 96 

anos, um dos mais importantes pintores acadêmicos bra
sileiros, Leopoldo Gotuzzo. Para comemorar o centenário 
de nascimento do pintor, ocorrido em 8 de abril de 1887, 
em Pelotas, a Bolsa de Arte (Quintino Bocaiuva, 1115) 
inaugura às 20h30min de hoje uma exposição comemorati
va com pinturas e desenhos de sua autoria.

Organizada pelo Escritório Alto da Bronze, a cargo de 
Elias da Rosa e Paulo Gasparotto, a mostra conta 
apoio do Conselho de Desenvolvimento Cultural, Margs e 
Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, de Pelotas. Considerado 
pós-impressionista, mas com um estilo próprio no dese
nho seguro e na precisa utilização das cores, o pintor rece
beu inúmeros prêmios durante toda a sua carreira; al
guns de seus quadros premiados participam da mostra.

De acordo com Paulo Gasparotto, o pintor teve seu ta
lento reconhecido no exterior, fazendo exposições 
França, Espanha e Portugal. Um dos quadros da retros
pectiva foi pintado em Madri e vendido, também em Ma
dri, em 1916, e, “posteriormente foi parar nas mãos de um 
colecionador paulista e agora consta da exposição; é o 
“Velho Ebrio”, a tela mais antiga da mostra.

Faz parte da exposição a tela “Telhados Nevados”, pin
tada no Rio de Janeiro, após um estudo feito em Paris; ou
tra tela interessante é a vista do atelier do artista em San
ta Tereza, pintado quatro anos após a colocação do Cristo 
Redentor. Uma pintura que teve um destino interessante, 
segundo Gasparotto, foi a que Gotuzzo pintou sobre a cida
de de Piratiny, em 1935, por solicitação do governador do 
Estado para as comemorações do centenário da Revolu
ção Farroupilha e depois de pronto o trabalho o governo 
não quis comprar e a tela foi adquirida por um coleciona
dor baiano.

Filho de Leopoldina e Caetano Gotuzzo, proprietários do 
Hotel Aliança, em Pelotas, cedo o pintor foi para a Euro
pa, onde apurou sua técnica com Joseph Noel em Roma. 
Com a morte de seu mestre, vai residir em Madri e de lá 
remete seus trabalhos para os sal-oes brasileiros onde co
meça a ter o seu talento reconhecido. Retorna ao Brasil 
em 1919, onde desenvolve uma carreira com sucesso de 
crítica e público durante a década de 20. Em 1955 começa 
a remeter suas telas para a Escola de Belas Artes de Pelo-

"Uma Flor", 
óleo 

de 1940

com o

Desenho 
de 1937na

tas, da qual era patrono, e com o objetivo de formar um 
museu de arte, que veio a se constituir após a sua morte 

Na mostra que inaugura hoje, todos os trabalhos serão 
comercializados. São 26 desenhos e 29 telas com preços 
que variam para as telas de Cz$ 110 mü a Cz| 480,00 e en
tre Cz$ 23 mil e Cz$ 28 mil para os desenhos. Durante a 
mostra haverá a apresentação de músicos da Ospa sob a 
coordenação de José Carlos Lima, que dever-ao executar 
as musicas preferidas do pintor.
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Uma realização artística 
recebendo muito prestígio, a volta 

ao Theatro São Pedro 
e os acontecimentos da agenda social

★ As comemorações do centenário de Leopoldo
Gotuzzo, o pmtor que maior número de prêmio 
beu, a nível nacional, durante s rece-
artística, tem uma realização de alto°pldrão com^ 
mostra que maugurou esta semana na Galeria Bolsa 
de Arte. Os preparativos, ao longo de alguns anos de 
pesquisa e buscas junto aos colecionadores de diver
sos pontos do País, resultaram numa seleção de qua
dros que abrange a produção de Gotuzzo num espaço 
de mais de seis décadas. Telas premiadas e outras de 
motivos pouco comuns em sua obra compõem a cole
ção que pode ser vista na Bolsa de Arte.O catálogo as
sim como o pôster, completam o trabalho de prepára- 
çao e montagem da mostra, de caráter didático e co
mercial, que tem recebido as melhores referências 
dos conhecedores de arte e nomes da área de cultura a 
equipe do Escritório de Arte Alto da Bronze. Este pro
jeto, visando divulgar o artista gaúcho, tem a chance- 
la do grupo Trafo, na comemoração de seus 25 anos de 
atividade. A mostra permanece aberta até dia 20 de 
junho e os professores Luciana Renck Reis, diretora 
do Museu Leopoldo Gotuzzo, e Nelson Abbot de Castro 
virão para palestras na galeria Bolsa de Arte dias 9 e 
10 de junho, devendo os interessados confirmar a pre- 
sença. Este importante acontecimento no calendário 
artístico e o primeiro de uma seqüência que deverá 
contar com uma retrospectiVa no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul e em Pelotas, no Museu Leopoldo 
Gotuzzo da Universidade Federal
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Consulesa Marlela 
Rotondaro e Jaqueli 

Chaves Barceilos

■ r

asparotto
Alice Simon 
Heuserentre 
Moema Kraft 
e Ellasda Rosa 
na inauguração 
da mostra 
de Gotuzzo

Margarida Kraft 
Vieira, queé 
da família 
do pintor
Leopoldo Gotuzzo, 
junto às telas 
da mostra 
comemorativa do 
centenário de 
nascimento 
do artista

Justo prestígio da realização de arte
A A programação em tomo do centenário de 

Leopoldo Gotuzzo está movimentando os interes
sados em arte com a mostra organizada pelo Es
critório de Arte Alto da Bronze na Bolsa de Arte 
que teve audição de instrumentosde corda com Jo
sé Carlos Lima à frente do quarteto, na noite de 
quinta-feira. Foi a ocasláo de abertura oficial da 
exposição, contando com a presença de Alice Si
mon Heuser, secretário e a Sra. Bernardo Souza, 
secretário Executivo do Conselho Estadual de De
senvolvimento Cultural, professor Carlos Jorge 
Appel. éntre muitas autoridades que cumprimen
taram pela realização da mostra comemorativa 
da importante data para a arte.
'A’ a audição, realizada no primeiro andar da 

Bolsa de Arte, reuniu muitos interessados, entre 
outros Evelyn Berg Ioschpe, que conversou duran
te um largo tempo com o secretário Bernardo de 
Souza a respeito dos diversos assuntos do terreno 
cultural. Luciana e Luiz Reis, ela multo cumpri
mentada pela participação na organização da 
mostra que faz parte do plano que continua com a

mostra no Margs, e após outra exposição no Mu
seu Leopoldo Gotuzzo da Universidade Federal de 
Pelotas, Moema Gotuzzo Russomano Kraft, Clari
ce e
nando Vieira, professor Nelson Abbot de Freitas, 
Lucila e Luij Felipe Osório, Juremy Aurvalle, He
loísa Aurvalle Arenhart. Luiz Alberto Aurvalle, 
Aristides Germani Filho. Lauro Sturm. Roberto 
Pimentel, Carlos Scarinci. Miriam Avruch. Jaque- 
line e Irineu Boff, Heloísa e Paulo Flori, Maria He
lena Weber, Déclo Presser, Sílvia Moreira e Fer
nando Baril, Vera Grimberg, casais Ciro Tavares 
de Oliveira, Alcides Pires da SUva. Luciano Pava- 
ni, Tuffy Salomão entre muita gente mais.

A mostra continua até dia 20 e o programa de 
atividades relacionadas a Leopoldo Gotuzzo conta 
com
Amanhã à noite e quarta-feira estarão falando a 
respeito do artista os professores Luciana Renck 
Reis e Nelson Abott de Freitas, com inscrições 
abertas aos interessados, na própria galeria.

Walter de Barceilos Poli, Margarida e Fer-

duas palestras na Galeria Bolsa de Arte.
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Arte em diversos planos -
çy\ 'trabalhos premiados e telas de portantes do Rio, Sáo Paulo e 

colecionadores de Gotuzzo nas 
salas do Museu do Estado do 
Rio Grande do Sul. Estarão 
reunidas telas do Museu Leo
poldo Gotuzzo de Pelotas e di
versos trabalhos que fazem 
parte de algumas coleções im-

i 1 A primeira realização 
festiva do centenário do nasci- 

. i mento do pintor Leopoldo Go- 
f tuzzo, a mostra de telas e de

senhos na Bolsa de Arte, conti- 
o nua com muita visitação e en- 
V Q, cerra dia 20. Já está marcada 
Vj para agosto a exposição de

no Sul.
i 1 O retorno de Jô Soares es

tá agradando a quantos não ti
veram oportunidade de assis
tir ao espetáculo no palco do 
Theatro São Pedro. Será com

I
uma curta temporada no final 
de junho. Quem teve oportuni
dade de assistir à RBS TV,
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A comemoração oficial 

do gaúcho ilustre
□ Marcada para agosto 
a mostra das obras de 
Leopoldo Gotuzzo no 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul que, pela 
primeira vez, estará 
mostrando o acervo de 
telas premiadas do ar
tista gaúcho que maior 
núemro de prêmios re
cebeu na história da ar
te brasileira. Este acer
vo está reunido no mu
seu que leva o nome do 
artista em Pelotas, e vi
rá especialmente para 
esta mostra, que come
mora o centenário de 
nascimento de Gotuzzo. 
A promoção de arte e 
cultura estará associa
da a outro importante 
evento de um dos nomes 
tradicionais do comér
cio gaúcho.
□ Ainda no setor de ar
te: o arquiteto Raul Fer
nando Cassou prepara 

Vuma coleção de traba

lhos em vidro, arte de 
poucos artistas no Sul, 
para uma apresentação 
que terá chancela desta 
coluna muito breve.
□ A atual situação, com 
o crescimento da violên
cia em todas as áreas e 
a confirmada impotên
cia dos setores respon
sáveis pela ordem, tem 
proporcionado muito in
teresse nas diversas for
mas de defesa pessoal. 
Por sua vez, os comer
ciantes de armas 
reuniram-se para for
mar sua associação vi
sando garantir posições 
e prestar assessoria aos 
diversos associados. O 
primeiro encontro foi na 
última semana, reunin
do dirigentes de fábri
cas de armas, autorida
des de diversas áreas e 
os comerciantes na sala 
de reuniões da L’Arse- 
nal. J
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Inauguração festiva na mostra dê Gotuzzo
=£££■£: HESsãS s",“ ~= sssasaKrtuzzo estará associada a um S J^ SaUtnS nT!°,l tandohomenagem ao artista tor vinculado ao turismo e
outro centenário que aconte- raçfto do centenárioT %ilotePset que m*?or numero amigos para ocasião em que
ce este ano. A iiüciativa do Sto de seu? f?^08 ™ebeU em 8ua Pier ^ D'Eclesia estará 
Escritório de Arte Alto da séHo^rato Saníi ! vs traJet6rla nacIonal e nd Eu- festejando duas décadas de 
Bronze, associado ao Museu anos de atividade da emnrl6 atividades da empresa Vic-
Leopoldo Gotuzzo da Univer- sa A inaumiracín d« B °(Urlgente <*» Alitália pa- tori em conjunto com a Alitá-
sidade Federal de Pelotí. To M^Td^f Z mo ° ^ En*° MaJa*°11- “*■ 
de garantir o devido brilho à Gtande do £ ^tcZoZ°

Ir
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| ^ e 20 de agosto a 4 de setembro, no Museu de Artes do 
■L-' Rio Grande do Sul, serão mostradas cerca de 50 
obras de Leopoldo Gotuzzo, cujo centenário está sendo co
memorado. A maior parte dos trabalhos que serão expos
tos pertence ao acervo do Museu de Arte Leopoldo Gotuz
zo, Inaugurado em 1986, como órgão da Universidade Fr 
deral de Pelotas. e-
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Os acontecimentos 

de cultura 

e benemerência
em agosto

□ A direção do Museu lotense para esta mostra 
de Arte do Rio Grande do que tem organização do 
Sul vai receber, junta- Escritório de Arte Alto da 
mente com a liderança do Bronze 
grupo J. H. Santos, Faus
to Araújo Santos, Wilma 
Araújo Santos e Fúlvio 
Araújo Santos, na abertu
ra da mostra comemora- para diques e jantar es
tiva do centenário de nas- semana. quando ela es- 
cimento de Leopoldo Go- tará dando continuidade 
tuzzo, dia 20 de agosto. a camPanba criada pelo 
Esta ocasião terá cunho setor de Promoções do 
festivo, com a apresenta- Movimento Gaúcho pelo 
Ção de uma colocação de Menor, 
telas de Gotuzzo de que □ O cônsul Emídio da 
farão parte alguns dos Veiga Domingues está 
trabalhos que receberam frente da mostra promo- 
os mais importantes prê- vida pelo Centro Cultural

da Ufrgs, que vai apre- 
brasileiras e óleos que in- sentar diversos aspectos 
tegram pinacotecas par- da cultura de Portugal. A 
ticulares. O grupo J. H.

□ Jaqueline e Irineu 
Boff serão os anfitriões 
de um grupo conhecido

a

mios oficiais nas artes

promoção contou com es- 
Santos patrocina esta pecial cuidado na monta- 
realização cultural den- gem e vai reunir amplo 
tro da programação do material vindo de Portu- 
centenário de nascimento gal, além de livros aço
do fundador da empresa, rianos e artesanato.
José Honorato Santos, e 
comemora os 72 anos de 
atividade no Sul. Autori-

□ A programação de 
agosto no Porto Alegre 
Country Club conta com 

dades de diversos pontos múltiplas realizações, e a 
estarão presentes na mostra de arte e antigui- 
inauguração, que vai con- dades inaugura dia 10 
tar com apresentação de com apresentação de mú- 
musicos de Pelotas, asso- sica erudita coordenada 
ciada a comemoração do por José Carlos Lima. 
artista. O Museu Leopol- Uma seleção de telas reu- 
do Gotuzzo, da Universi
dade de Pelotas, vai en
viar uma parte do impor
tante acervo que recebeu

nlndo excepcionais traba
lhos de Pedro Weingart- 
ner faz parte desta reali
zação, que encerra com 

por herança do pintor pe- duas noites de vendas.
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Duas exposições da 

obra de Gotuzzo
Duas exposições sobre o \ 

pintor Leopoldo Gotuzzo se- | 
rão realizadas em Porto Ale- 5 
gre e Pelotas. A primeira de- z 
las, a ter lugar no Museu de z 
Arte do Rio Grande do Sul, * 
será inaugurada no dia 25 de f 
agosto, ficando abera até 3 de 
setembro. A segunda será i 
inaugurada no dia 22 de outu- 1 
bro, no Museu de Arte Leo
poldo Gotuzzo, em Pelotas, 
onde poderá ser visitada até 
o dia 8 de novembro.

Essas duas exposições, que 
estaráo integradas por 50 
obras do artista, fazem parte 
das festividades destinadas a

centenário de Em Porto Alegre mostra será inaugurada dia 25comemorar 0
nascimento do pintor. As ho
menagens tiveram início no 
ano passado, quando foi 
inaugurado em Pelotas o Mu- seguir, o Escritório de Arte 
seu de Arte Leopoldo Gotuz- Alto da Bronze assumiu a li- 
zo, órgão da Universidade derança das promoções, rea- 
Federal de Pelotas. A criação iizando na Bolsa de Arte uma 
do Museu se deve a uma ini

ciativa da professora Luciana Alegre. As duas novas expo- 
Reis, ex-aluna de Gotuzzo. A sições serão promovidas por

J.H. Santos, que assim se as
socia às homenagens a Go
tuzzo, no ano em que se co
memora, também, ocentená- 

grande exposição em Porto rio de seu fundador.
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Bonita comemoração 

das datas X
tf 'ár *3

• As festividades dos 72 anos de atividades da 
empresa J. H. Santos terão ponto alto com a 
programação do início da próxima semana. A 
direção da J. H. Santos convida para missa fes
tiva na entrada da noite na Igreja São José, 
contando com o coral da Olvebra. Pouco depois 
estará acontecendo o brinde de champanhe na 
ocasião em que inaugura a mostra das telas de 
Leopoldo Gotuzzo, numa realização duplamen
te festiva pois assinala o centenário de nasci
mento do artista numa realização dentro de ou
tra comemoração, a do centenário de nasci
mento do fundador da empresa, José Honorato 
Santos. A mostra patrocinada pela J. H. Santos 
tem a chancela do governo do Estado do Rio 
Grande do Sul através da Secretaria da Educa
ção, Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Cultural e vai realizar-se no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, de 26 de agosto a 3 de setem
bro.
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^ Será amanhã a ocasiáo da missa festiva assinalando os 
72 anos de atividade do da J. H. Santos no altar da Igreja de 
Sâo José. O coral do Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência ao 
Imigrante — Cibai — fará o fundo musical com a regência de 
Manfredo Schmidt. Em seguida, a direçôo do grupe J. H. 
Santos recebe com as autoridades do setor de cultura oficial 
na abertura de mostra comemorativa do centenário de nasci
mento do pintor Leopoldo Gotuzzo, que está associada ao ca
lendário de festividades dc centenário dè nascimento do fun
dador do J. H. Santos, José Honorato Santos. A empresa vin
cula suas comemorações a uma realizaçáo do setor de cultu
ra com duas exposições, a de amanhã nas salas do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, e em outubro, em Pelotas, no Mu
seu Leopoldo Gotuzzo da Universidade Federal de Pelotas.

^ O cônsul do Uruguai e a sra. de Donamari comemo
ram a data da independência de seu país com coquetel buffet 
no início da tarde de hoje.

*
*

ç
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NOMARGS.AARTE 

DE UM PELOTENSE 

ILUSTRE.
Leopoldo Gotuzzo. nascido em 
Pelotas em 1887, destacou-se por 
seu estilo peculiar, marcado pela 
sensibilidade e emoção.
No ano em que se comemora o 
centenário de seu nascimento, sua 
obra poderá ser apreciada de 26 
de agosto a 3 de setembro no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Não perca.
Apoio Cultural:

SANTOS
No centenário de nascimento de seu fundador.

mines Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul
—
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IComeça a mostra dos 

100 anos de Gotuzzo
í
í
í
5De hoje a três de setembro, o MARGS 

apresenta cerca de 50 óleos e desenhos do 
artista pelotense que, ainda criança, fazia 
croquis dos hóspedes do hotel dos pais e 
nothbilizou-se por seus retratos

aior artista plástico pelotense e um dos maiores pinto
res brasileiros, Leopoldo Gotuzzo se fosse vivo esta
ria comemorando um século. A data não poderia 

passar em branco e a Secretaria de Educação e Cultura, o 
Conselho Estadual de Desenvolvimento Cultural e J.H Santos 
(empresa cujo fundador também está tendo o centenário de 
nascimento comemorado) uniram-se para realizar uma grande 
exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Leopoldo Gotuzzo faleceu há quatro anos, três dias depois 
de completar % anos de idade. Toda a sua vida foi dedicada 
à pintura. Em 1919, o jovem artista realizou sua primeira 
individual. Ele mostrou na Biblioteca Pública de Pelotas 84 
quadros pintados na França, na Espanha e na terra natal. 
As paisagens de Pelotas foram assim comentadas por um críti
co da época: "Pelos mesmos sítios tristes em que todos os 
dias passamos indiferentes, o artista com olhos ávidos descobre 
segredos mil, transportando para o quadro notas harmoniosas 
de cor.” Apesar da gripe espanhola que grassava na região, 
a exposição foi um sucesso e a Intendéncia Municipal adquiriu 
a tela "Eucaliptos” - a primeira obra do pintor adquirida 
por um órgão oficial.

M
“Perfil dei 
Moça", óleo' 
pintado pro
vavelmente 
em 1932

Um comentarista anônimo do jornal "A Federação” teve uma 
visão premonitória quando escreveu que "...à medida que 
os anos forem decorrendo mais e mais se irão valorizando 
os trabalhos de Gotuzzo...” Ele estava certo: a fama do artista 
ultrapassou não apenas os limites do Estado como tornou-se 
internacional.

NUS E PAISAGENS
Embora o artista seja mais conhecido do público por seu 

trabalho com a figura humana - retratos e nus,- suas paisagens, 
interiores e naturezas-mortas parecem incorporar-se numa 
única unidade que prescinde da classificação em temas. É 
como se todos eles fossem somente diferentes formas de ex
pressar um mesmo sentimento do mundo. De fato, é sobre 
uma série de paisagens com pontes que a museóloga Elsa 
Maria Loureiro de Sousa, encarregada da restauração do acer
vo pictórico da UFPEL, preferiu fixar-se para falar da obra 
do pelotense: "França, 1918. Dia de sol e luz. Junto ao riacho 
Mondon, as pedras, a ponte, as casas, muita vegetação e 
um céu azul. A direita da ponte, sobre a elevação, à maneira 
de Cézanne, Gotuzzo iniciou a trabalhar sua tela. Seguem-se 
após esta, outras paisagens com o mesmo tema. Pontes entre 
dois lados, entre duas vidas. A Europa sofria sob a 1: Guerra 
Mundial e o pintor vem em busca de um tema de paz: ponte 
sobre divergências, ponte que concilia, como um aperto de 
mãos".

VOCAÇAO PRECOCE
Até então desenvolvera-se a fase preparatória do artista, 

em que ele estudara no colégio Gonzaga, formando-se com 
distinção em desenho e onde mostrara uma vocação precoce 
e decidida. Estudou também no Curso de Trebi, cônsul italia
no radicado em Pelotas, experiências com caricaturas e por 
fim a sonhada viagem de estudos à Europa, em 1909. Estudou 
'em Roma, no atelier do pintor francês e mestre Joseph Nôel. 
Entre 1915 e 1918 esteve entre Madrid e Paris, trabalhando 
por conta própria. A viagem de volta no final daquele ano, 
foi marcada pela morte de inúmeros passageiros atacados pela 
gripe e que foram sepultados no mar.

Mesmo enquanto estava na Europa. Gotuzzo fez vários 
"envios”, como se dizia na época para o Salão Nacional do 
Rio, onde obteve suas primeiras premiações com "Moça de 
Vestido Preto", "O Repouso" e "Estudo de Figura". Assim, 
é já um artista maduro o que realiza sua primeira exposição.
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NOMARGS.AARTE 

DE UM PELOTENSE 

LUSTRE.
Leopoldo Gotuzzo. nascido em 
Pelotas em 1887, destacou-se por 
seu estilo peculiar, marcado pela 
sensibilidade e emoção.
No ano em que se comemora o 
centenário de seu nascimento, sua 
obra poderá ser apreciada de 26 
de agosto a 3 de setembro no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Não perca.
Apoio Cultural:

ffl\\santos)
No centenário de nascimento de seu fundador.

mmcs Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul __



: ~£slKO ~(to friç.......

D 11 a: ___/ _0&__ / «JL

ag i n *: -(á_^ ^ Qo-d_____

J o mal

r*

ò s s un t c : ...y^>.

Brindando a datas importantes
^ Uma coleçáo de telas premiadas, que pela primeira vez 

foram trazidas a Porto Alegre, 
acervos particulares, assim como desenhos que nunca foram 
apresentados em exposição fazem parte da mostra comemo
rativa do centenário de nascimento de Leopoldo Gotuzzo que 
inaugura logo mais com a chancela da Secretaria da Educa
ção, Conselho Estadual de Desenvolvimento Cultural e pa
trocínio da J.H.Santos, que associa nas importantes come
morações da empresa a este evento cultural que foi planeja
do pelo Escritório de Arte Alto da Bronze.
% Os drinques da noite de hoje inaugurando a exposição no 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul comemoram também os 
72 anos de atividade da J.H.Santos e o centenário de nasci
mento de seu fundador, José Honorato Santos. A partir de 
amanhã a coleçáo, com a maior parte do acervo do Museu 
Leopoldo Gotuzzo da Universidade Federal de Pelotas pode
rá ser visitada até três de setembro. Um categorizado catálo
go com as obras do pintor pçlotense, assim como o pôster 

figura da Baiana; pintada em 1942, foram especial
mente impressos para esta mostra e a que vai realizar-se em 
Pelotas, no mês de outubro.

além de diversas obras de

/

com a
i
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eorozzo no mm
Nesta terça-feira, o 

Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul inaugura 
ás 19h, mostra de telas 
de Leopoldo Gotuzzo.

Nascido em Pelotas, Go
tuzzo é considerado um 
dos mais importantes 
pintores acadêmicos do 
país, que começa .a ser 
redescoberto quando se 
comemora neste ano o 
seu centenário de nasci
mento. A mostra que 
conta com o apoio de J. 
H. Santos, em função 
também da comemora
ção do centenário de 
nascimento do fundador 
da empresa, José Hono- 
rato dos Santos, e os 72 
anos da empresa, terá 
missa alusiva na igreja 
São José, às 18h, com a 
participação do coral da 
Olvebra.

As telas que estarão 
expostas no Margs per
tencem a colecionado
res particulares e ao 
Museu Gotuzzo de Pelo
tas. Os quadros poderão 
ser vistos diariamente 
das 12h às 18h, inclusive 
sábados e domingos, até 
0 próximo dia 3 de se
tembro.

4 4 ■ A .t 4 I t l 4 « 4 4 4 I
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Obras de Gotuzzo em exposição no Margs
y ma exposição comemorativa do centenário de nas

cimento do pintor Leopoldo Gotuzzo será inaugu
rada hoje, às 20h30min, no Margs. Foi a maneira en
contrada pelo Grupo Empresarial J. H. Santos para 
marcar também o centenário de nascimento de seu 
fundador, José Honorato Santos. Presença bem-vinda 
da empresa privada na área cultural, onde uma expo
sição da dimensão desta tem altos custos em vista das 
obras envolvidas. São óleos e desenhos de um dos mais 
importantes artistas brasileiros que, nascido em Pelo
tas, se projetou internacionalmente. Aliás, seu sucesso 
começou no exterior, graças às relações que estabele
ceu ao ir estudar em Roma e depois Madri. Voltou ao 
Brasil com o fim da primeira guerra, continuando sua 
carreira no centro do pais, ao radicar-se no Rio de 
Janeiro. Sua pintura se caracteriza pelo desenho fir
me, tendo como tema flores, frutos, retratos, pa
isagens, nus femininos ou retratos. Destacou-se justa
mente como paisagista e retratista, criando obras his
tóricas. Alguns exemplares poderão ser vistos de hoje 
até o dia 3 de setembro, no Margs. Obra de Gotuzzo
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Noite festiva no museu
^ Uma programação iniciada com a bonita missa fes- duas salas com exposição de telas e desenhos contaram com 

tlva no altar da Igreja São José, contou com muitos nomes a visita de Yara e Fritz Johannpeter, Lacy e Alécio Ughini, 
dos diversos setores empresariais e sociedade para cumpri- Ina e Adair Schiavon, Evelyn e Daniel Ioschpe, Maria de 
mentar a direção da J. H. Santos, na ocasião em que come- Lourdes e César Rogério Valente, Mércio Tumelero, Regina 
moravam 72 anos de atividades da empresa, e ainda associa- Helena e Newton Kalil, o cirurgião plástico e a sra. Júlio Koo- 
vam o centenário de nascimento de José Honorato Santos às pe, Vera Grimberg, Felício Araújo Santos, Clarice e Carlos 
festividades pelo centenário de nascimento do pintor Roberto Innig, Mafalda Bologna, advogado e a sra. AffcSiso

Barreto Pereira, Liane Marcantônio, Filinto Araújo Santos, 
i Claudinha Araújo Santos, Sidney Alencastro Guimarães,

W Wílma Araújo Santos, o casal Fausto Araújo Santos Marga Kroeff, Décio Presser, Maria Aparecida Araújo San- 
e Fúlvio Santos receberam juntamente com os filhos Carlos, tos, Maria Cecília e José Luiz Sperb, Octacílio Lunardi, Rolf 
Fábio Júnior, Eduardo e Fausto Junior, tanto no templo, co- Zelmanowicz, João Carlos Ferreira, Fernando Araújo San- 
mo pouco depois no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, on- tos, Mayer Avruch, Armênio Marques, Henrique Gerch- 
de o champanhe foi servido inaugurando a mostra do pintor mann, Luciana Renck Reis, diretora do Museu de Arte Leo

poldo Gotuzzo, da Universidade Federal de Pelotas, que vai 
sediar a terceira mostra do centenário de nascimento do pin-

★ Mtrtatn Avruch, dirigente do Marge, que ahriga a ^ ‘ ‘ * ES'
mostra, registrou que o acontecimento contou com o maior *
número de presenças em visita ao museu nos últimos tem- wT A exposição continua no Margs até dia 3 de setem-
pos. Entre as presenças do mundo oficial, secretário Carlos bro possibilitando, pela primeira vez, conhecer a maioria de 
Jorge Appel, que dá chancela às comemorações em torno do telas premiadas do pintor, assim como trabalhos expressivos 
pintor gaúcho, prefeito Alceu Collares e Glênio Peres. As de diversas fases.

Lacy
Ughini
e Inah
Schiavon

Gotuzzo.

pelotense.
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Míriam Avruch, diretora do Museu de Ar
te, e Luciana Reck Reis, diretora do Mu
seu Leopoldo Gotuzzo de Pelotas

Gotuzzo atrai 

público ao Margs

Cláudia e Helena 
Araújo Santos 
no coquetel 
de abertura 
da mostra

A exposição de desenhos e óleo comemora os 72 anos de atividade
empresarial de J. H. Santos e o 
centenário de nascimento de seu

de Leopoldo Gotuzzo, no Margs, 
vem recebendo uma visitação re
corde de público. A temporada em fundador. A maior parte deste tra- 
Porto Alegre encerra amanhã e, balho pertence ao acervo do Museu 
em outubro, estará em Pelotas, Leopoldo Gotuzzo. Outra parte foi 
terra natal do artista. São 50 obras cedida por colecionadores de todo 
que fazem parte desta mostra que o País.
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Uma iniciativa a ser imitada
O êxito da exposição de 
Leopoldo Gotuzzo que está 
encerrando hoje no Museu 
de Arte do Estado deve-se à 
união de organismos 
oficiais e privados em torno 
do interesse comum e 
maior de promover valores 
da cultura local.
A idéia do Escritório de 
Arte Alto da Bronze foi >- 
aceita pelo Museu de Arte 
Leopoldo Gotuzzc, detentor 
do acervo principal do 
artista, e pelo MARGS, 
através da gestão dinâmica 
de Carlos Jorge Appel no

Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Cultural. 
E a concretização da idéia 
só foi possível com a 
integração dc Grupo 
J.H.Santos á iniciativa, 
numa demonstração de 
visão empresarial ao 
associar as comemorações 
dos 72 anos de atividade 
comercial e os 100 anos de 
José Honorato Santos ao 
centenário de Leopoldo 
Gotuzzo, através da Lei 
Samey. A expcsição de 
Gotuzzo no MARGS foi a 
mais visitada das mostras

lá realizadas este ano, o que 
deve constituir um estímulo 
a mais para que outras 
empresas privadas 
realizem similares.
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Artes Piásticas
EUNICE GRUMAN

Inconformismo acadêmico
animismo para fazer dos 
objetos a concretização 
dos pensamentos e emo
ções das mulheres ali re
presentadas. A personali
zação do nu fica patente 
também na descrição de ti
pos como a "Baiana” ou a" j 
Espanhola”.

Mesmo considerando-se 
a excelência das pinturas 
de Gotuzzo, é impossível 
não destacar os desenhos 
a carvão, pastel e sanguí
nea expostos na Pequena 
Galeria. É de fato uma lásti
ma que eles sejam tão pou
co conhecidos. Sente-se 
que com os materiais secos 
o artista sentia-se tão à 
vontade quanto com o óleo 
- ele parece não ter apre
ciado a linguagem da gra
vura, pois fez com esta téc
nica uma única experiên
cia, em 1917. Mais do que 
nas pinturas, aqui estão os 
homens e as mulheres cuja 
beleza reside na dignidade 
e na saúde, e não em pa
drões perecíveis com o 
passar do tempo. Isto é 
sensível tanto nos rostos 
anônimos, quanto nos re
tratos de Luciana Reis, por 
exemplo, exalta a pureza 
das linhas, e os olhos trans
mitem uma luminosidade 
que parece vir de dentro do 
retrato.

Gotuzzo é um artista que 
se mostra em todas as suas 
obras. Tal como os seus 
nus, que mostram realida
de e não idealizações, tam
bém seus auto-retratos são 
verídicos a ponto de mos
trar um Gotuzzo ingênuo e 
perplexo aos vinte anos, 
sonhadoramente tentando- 
representar a Glória, e em 
Gotuzzo vitorioso e auto- 
confiante na maturidade. 
Até mesmo ao adotar a es
tética romântica da repre
sentação da "Música” e da 
“Pintura”, temas dos mais 
tradicionais, o artista mos
tra sua modéstia, quando 
coloca a platéia atenta e 
concentrada em torno do 
músico, distraída e condes
cendente ao redor do pin-

eopoldo Gotuzzo, 
nascido em 1887, foi 
um pintor acadêmico 

que se notabilizou nacio
nalmente por seus retratos, 
nus e naturezas-mortas em 
óleo. De fato, ele trabalha
va dentro dos rígidos câno
nes adotados ainda em sua 
época e que remontavam à 
famosa Missão Francesa 
que dá início ao Academis- 
mo no Brasil. No entanto, 
ele foi um destes artistas 
que parecem realizar uma 
obra mais conseqüente 
quando defronta-se com li
mitações, regras claras que 
devem ser seguidas, mas 
que deixam espaço para 
esta sutil desobediência 
que torna Gotuzzo diferen
te de tantos outros acadê
micos.

Para começar, ele era 
um artista aberto às novas 
influências. Capaz de reali
zar obras de um acaba
mento tão cuidado quanto 
"Mulher em Vestido Preto”, 
ele não tinha medo de ou
sar as pinceladas soltas e 
impressionistas tão percep
tíveis em "Casa Rosada", 
pintada em 1927, ou “En
trada do meu Jardim”, com 
suas formas diluídas e 
transformadas em luz.

O mais notável nos nus 
em exposição no Museu de 
Arte do RS são os rostos, 
tão personalizados que te
mos a impressão de conhe
cer aquelas pessoas. Esta 
característica chocou parte 
do público dos salões em 
que estas obras foram ex
postas (e premiadas), pois 
o nú clássico era idealiza
do, não admitia as imper
feições que humanizam 

i tanto os de Gotuzzo; e me- 
! nos ainda rostos com ca

racterísticas individuais. 
Estes nus mostram ainda a 
sedução do Oriente sobre 
os europeus (o pintor viveu 
muito tempo no Velho Con
tinente) como se pode notar 
nos coxins de "As Pérolas” 
e em títulos como este e co
mo “Almofada Amarela”, 
que destacam um elemento 
secundário, utilizando o

L

tor.


