


ARTISTAS NACIONAIS
Diapositivos de obras pertencentes ao Acervo do MARGS.

ARTHÜR TIMOTHEO DA COSTA
"A Dama de Branco", óleo s/tela - 99x194cm

HENRIQUE BERNARDELLI 
"Perfil”, óleo s/tela - 50x72cm

x
Nascido no Rio de Janeiro em 1882, Arthur Timotheo iniciou 

sua carreira artística como aprendiz do cenógrafo italiano Oreste 
Colliva. A cenografia influenciou consideravelmente sua obra, na 
busca de obter itensidade de efeitos. Cursou a Escola Nacional de 
Belas Artes e já em 1905 figurava em Salão Oficial, conquistando 
prêmio de viagem a Europa e medalha de ouro em 1915. Dedicando-se 
principalmente ao retrato e à paisagem, sua pintura foi realista, 
sensível à luminosidade impressionista, numa tentativa de tirar a arte 
da penumbra, numa época de transição entre o academismo e o 
modernismo. Foi ele um dos exemplos de afirmação nacionalista, 
criando esporádicos prenúncios do movimento de renovação da 
Semana de Arte Moderna de 1922. Faleceu em 1923, no Rio de 
Janeiro.

•' Bernardelli, que nasceu no Chile, em 1857, veio para o Rio de 
Janeiro ainda criança. Realizou estudos na Academia Imperial de 
Belas Artes e, em 1878, viajou para a Itália, onde reuniu-se a seu 
irmão, o escultor Rodolfo Bernardelli. De volta ao Brasil, executou 
principalmente retratos e encomendas de decoração de caráter 
oficial, em vários locais. Obteve, em 1889, a medalha de bronze na 
Exposição Universal de Paris e, no ano seguinte, a medalha de 
outro na Exposição Geral de Belas Artes do Rio de Janeiro. Foi 
professor de pintura da Escola Nacional de Belas Artes e membro 
do Conselho Superior de Belas Artes. A obra de Bernardelli è 
vigorosa, original, cheia de calor e ousadia, porque é nova, 
ultrapassando os arruinados sistemas da conficção acadêmica e 
fazendo sentir o caráter essencial do objeto. O artista faleceu no 
Rio de Janeiro, em 1936.

EMILIANO Dl CAVALCANTI
“Colheita" (As Colonas), óleo s/tela - 65x52cm

PEDRO ALEXANDRINO BORGES 
"Natureza Morta", óleo s/tela -47/67cm Natural do Rio de Janeiro, Di Cavalcanti nasceu em 1897. Foi 

caricaturista, pintor e desenhista. Sua afirmação como artista 
deu-se durante a revolução modernista de 1922, tendo sido ativo 
participante da Semana de Arte Moderna. No estrangeiro, 
relacionou-se com artistas europeus, recebendo grande influência 
de Picasso. A figura feminina foi uma constante em seu trabalho 
sendo seus temas prediletos as cenas do Rio, seu carnaval, sua vida 
boêmia e suas belas mulatas. Na II Bienal de São Paulo (1953) 
recebeu o prêmio de melhor pintor nacional, juntamente com Alfredo 
Volpi. O reconhecido artista faleceu no Rio de Janeiro, em 1976.

Pedro Alexandrino ê natural de São Paulo, onde nasceu em 
1864. Estudou em sua cidade com Almeida Júnior. Transferindo-se 
depois para o Rio de Janeiro, passou a freqüentar a Academia 
Imperial de Belas Artes, em 1887. Mais tarde, aperfeiçoou-se em 
Paris, ficando bastante marcada em sua obra a influência de 
Antoine Vollon, um de seus professores. Obteve medalhas de ouro 
e de honra em importantes salões no Rio de Janeiro e São Paulo. 
Destacou-se, em especial, como pintor de naturezas-mortas. Sua 
morte ocorreu em sua cidade natal, em 1939.

CÂNDIDO PORTINARI
“O Menino do Papagaio", óleo s/tela -59x72cmELISEU VISCONTI

"Dorso de Mulher", óleo s/tela - 47x41 cm
Em 1903, nasceu Portinari em Brodósqui, interior de São 

Paulo. Filho de imigrantes italianos, muito cedo teve contato com a 
arte, auxiliando na restauração dos adornos da igreja de sua cidade 
natal, quando contava apenas nove anos. Aos quinze anos, foi 
estudar na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio. Em 1922 fez sua 
estréia no Salão Nacional de Belas Artes, obtendo medalha de 
bronze no ano seguinte, com o retrato do escultor Massucheli. 
Prosseguiu em seu trabalho com retratos e, em 1928, recebeu 
bolsa de estudos, o que lhe permitiu viajar três anos pela Europa. 
Com um estilo nada convencional, enfrentou grande oposição, mas 
sua persistência e enorme capacidade permitiram-lhe suplantar as 
dificuldades. Consagrado pintor, desenhista e gravador, Portinari 
faleceu no Rio de Janeiro em 1962.

Natural da Itália, onde nasceu em 1866, Visconti veio para o 
Brasil com seus pais, quando contava menos de um ano de idade. 
A família radicou-se no Rio de Janeiro e lá ele realizou estudos de 
arte no Liceu Imperial de Artes e Ofícios e na Academia Imperial 
de Belas Artes, tendo sido aluno de Vitor Meireles, Henrique 
Bernardelli e Rodolfo Amoedo. Com o prêmio de viagem a Europa 
- obtido em 1892 na Academia teve oportunidade de prosseguir 
seus estudos no estrangeiro. Com as novas técnicas 
desenvolvidas, surgiu em sua obra um colorido mais rico, nota-se 
uma composição mais movimentada e, sobretudo, uma alegria que 
não era usual na pintura biasileira. O artista faleceu no Rio de 
Janeiro em 1 944

ALDO BONADEI
“Natureza Morta", óleo s/tela -53x55cm

Nascido em São Paulo, em 1906, e falecido na mesma cidade 
em 1974, Aldo Bonadei dedicou-se à pintura. Foi aluno de Pedro 
Alexandrino, que sempre o considerou um paisagista. A partir de 
1930, fez aperfeiçoamento de seus estudos na Itália. Juntamente 
com Volpi, Graciano, Rebolo e outros, integrou o "Grupo Santa 
Helena". Mais tarde, fez parte do movimento que recebeu o nome 
de “Familia Artística Paulista". Participou de muitas exposições e 
de várias Bienais de São Paulo, conquistando importantes prêmios 
e duas viagens ao estrangeiro.

IBERÊ CAMARGO
“Figura em Tensão”, óleo s/tela - 133x94cm

Nascido em Restinga Seca, no Rio Grande do Sul, em 1914, 
Iberè Camargo iniciou seus estudos de pintura na Escola de Artes 
e Ofícios de Santa Maria. Mais tarde, fez Curso Técnico de 
Arquitetura e seguiu para o Rio como bolsista do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul. Em 1943, reuniu-se a outros artistas 
para a criação do "Grupo Guignard". Recebendo, como pintor,o 
prêmio de viagem ao estrangeiro, em 1947 fez aperfeiçoamento de 
seus estudos de pintura e gravura na Europa. Em 1953, de volta ao 
Brasil, passou a lecionar no Instituto de Belas Artes de Porto 
Alegre, retornando mais tarde ao Rio. Por seu trabalho, como 
desenhista, gravador especialmente pintor, Iberê Camargo ocupa 
uma das posições de maior destaque no cenário das artes 
plásticas.

CARLOS SCLIAR
“Natureza Morta” (Triptico), têmpera encerada - 76x173cm

Pintor, desenhista, gravador e também critico de arte, Carlos 
Scliar nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Iniciou sua 
atividade artística nos meados da década de 30 e foi um dos 
fundadores da Associação de Artes Plásticas Francisco Lisboa. 
Transferindo-se para São Paulo, integrou o “Grupo Familia 
Artística Paulista", fez parte da equipe de fundadores do “Clube 
da Gravura de Porto Alegre, sendo seu presidente durante os 
cinco anos de existência do Clube. Com intensa atividade no 
campo artístico, realizou inúmeras exposições de suas obras, fez 
ilustrações para livros e executou painel para o Banco Aliança do 
Rio de Janeiro, em edifício projetado por Lúcio Costa.
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