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A idéia partiu do Conselho Estadual de Cultura, presi
dido por Maurício Rosemblatt: no centenário de nas
cimento do pintor gaúcho Oscar Boeira havia que 

homenagear sua memória com uma retrospectiva. Aceita com entusiasmo 
pela Direção e Conselho Consultivo do MARGS, tratava-se de transfor
mar a idéia em ação. Como recapturar a essência do trabalho deste pintor 
que vendeu em vida um único quadro, não realizou qualquer mostra in
dividual e que, não obstante, foi saudado pela crítica como um dos nomes 
mais expressivos de sua época?

Escolhida a Curadora da Mostra, Magda Cunha da Cunha, do Nú
cleo de Galeria do MARGS, teve início a garimpagem em busca do fio da 
meada. A Pinacoteca da APLUB contava com interessante coleção da obra 
de Oscar Boeira. Um bom início. Depois, a visita de Nélson Boeira Fae- 
drich ao MARGS, com algumas (ternas) histórias sobre o tio e o indispen
sável apoio para a localização das obras.

Magda logrou reunir cerca de cinqüenta obras que compõem esta re
trospectiva e Teniza Spinelli, do Núcleo de Documentação e Pesquisa do 
MARGS, realizou o estudo sobre a figura humana e a obra de Oscar Boei-

A APLUB mais uma vez apoiou nosso trabalho viabilizando a edição 
deste catálogo. Assim foi possível realizar uma volta às nossas origens ao 
revisitar aquele que foi saudado como nosso pintor mais importante na 
primeira metade do século e o introdutor do impressionismo no Rio Gran
de do Sul (mesmo que — e sobretudo porque — o impressionismo já não 
impressionava mais na Europa).

A evidência de que Oscar Boeira foi um destes homens consciencio
sos ao extremo e um tímido na maneira de enfrentar o mercado de arte, 
redobra o prazer com que apresentamos esta exposição. É muito raro, ho
je, que se possa fazer justiça a um artista plástico apenas após a sua morte 
e, portanto, sem qualquer influência de sua vontade pessoal.

Evelyn Berg Ioschpe
Diretora do Museu de Arte do Rio Grande do Sul
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Auto Retrato - Sanguinha 1919-

Porto Alegre, novembro de 1983.



0Costurando nojardim - óleo 1934

SCAR BOEERA
(Porto Alegre, RS, 1883-1943)
Pintor, desenhista e professor. Transferindo-se para o Rio 
de Janeiro, iniciou-se sob a orientação de Rodolfo Amoedo, 
que o preparou para a antiga ‘ ‘Escola Nacional de Belas Ar

tes’! onde estudou durante um ano, como aluno de Eliseu Visconti, cujo 
impressionismo o influenciaria. No Rio de Janeiro, expôs no “Salão Na
cional de Belas Artes”, ao lado de outros alunos de Visconti. Destacou-se 

Salão de Outono”, de Porto Alegre (1925), onde apresentou RE
TRATO e PAISAGEM, que despertaram interesse pela luminosidade im
pressionista das cores, sendo recebido como inovador da pintura sul-rio- 
grandense. Figurou na “1? Exposição do Centro Artístico Juventas’! na 
antiga * ‘Escola de Belas Artes do Rio dejaneiro’ ’(1911); na exposição pro
movida pela “Escola de Belas Artes do Rio Grande do Sul’! Teatro S. Pe- 

(1929); na “Exposição do Centenário Farroupilha” (1935); no 1? Sa
lão do Instituto de Belas Artes’ ’ do Rio Grande do Sul (1939), apresentan
do: NO CAPÃO, TOUCA BRANCA, POUSANDO e VESTIDO 
AZUL. Não realizou individuais. Vendeu, em vida, um único trabalho: 
“MANHA DE BRUMAS”, para o Correio do Estado, por escolha pessoal 
de Ge túlio Vargas.

Durante dois anos lecionou no “Instituto de Belas Artes” do Rio 
Grande do Sul, do qual foi um dos fundadores.

no
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Lavadeiras - óleo 1913



Oscar Boeira - Um criador de emoções
\^m olanda Trebbi, ao analisar a per- 

sonalidade de Oscar Boeira em 
esmdo intitulado “Uma Vida 

W Diferente” detém-se no vulto 
sereno e aristocráüco do artista, 

impregnado de profunda dignidade, 
avesso à vaidade e à cobiça da fama.

Relata que muito jovem, Oscar 
Boeira partiu para o Rio de Janeiro 
busca de ambiente e orientação. Iniciou- 
se com Rodolfo Amoedo, ingressando a 
seguir no curso superior da Escola Nacio
nal de Belas Artes. No final do primeiro 
ano do curso, já era citado como um dos 
melhores alunos de Eliseu Viscond. Na 
exposição do Salão Nacional, seus traba
lhos despertaram a atenção da críuca. A 
imprensa elogiou a execução e a concep
ção de suas telas, onde já se notava o tem
peramento estranho do pintor, impetuo
so e forte, adverso à disciplina acadêmica.
Foi apontado como artista de futuro, cuja 
retina estaria impressionada pelas bri
lhantes cores do Rio Grande do Sul, em 
alusão às influências do impressionismo 
na sua obra.

Em todas as referências da críuca, o 
elogio. Se Boeira tivesse levado a termo as inúmeras composições 
que produziu ao longo da vida, a extensão da sua obra podería 
ter dominado uma época. O temperamento esquivo e tímido do 
artista anulou as possibilidades de projeção de seu talento. So
zinho no Rio de Janeiro, descuidou-se da saúde. Doente, voltou 
ao Rio Grande do Sul, trazido pela família que aqui o reteve, 
perdendo desta forma a oportunidade de se impor no País como 
grande artista que era.

Anos mais tarde ele confessa que se deixara vencer, que ti
vera um grande sonho e a pretensão de realizá-lo, mas que fora 

pedido pela interrupção dos estudos. ‘ ‘ Agora é tarde e menos 
eu não quero’! Segundo Yolanda Trebbi, foi esta a única expres
são de orgulho que se ouviu dele, pois a sua modéstia tocava o 
absurdo. Exigindo sempre mais ae si, destruiu trabalhos em 
quantidade muito maior do que conservou, e vendeu somente 
um quadro em toda sua vida..

Boeira não lutou pela conquista da exteriorização. Pintou 
sempre no recesso de sua intimidade, unicamente para si.

Vencendo, por fim, seu inexplicável acanhamento, sua 
grande modéstia, Boeira mostra seu talento e técnica no Salão de 
Outono, realizado em 1925, recebendo o elogio da crítica como 
grande revelação.

Intérprete da paisagem e da figura, Boeira, com sua arte, 
sai da obscuridade e passa a ser admirado e conhecido em nosso 
meio. Também no Salão do Instituto de Belas Artes, realizado 
no Teatro São Pedro em 1929, o artista é distinguido e apontado 
pela crítica. Em 1935, expõe no Pavilhão Cultural da Exposição 
Farroupilha e, em 1939, volta a mostrar seus trabalhos no Insti
tuto de Belas Artes.

Entre as obras que Boeira conservou estão inúmeras ‘ ‘man
chas’ ’ cheias de sol, ar e vida. Os céus são luminosos, admiráveis 
em sua atmosfera. Deixou também desenhos a carvão, com to- 
|ues de giz, de técnica delicada e minuciosa. Nos últimos anos 
ie sua vida, sua arte tomou aspecto acentuadamente sensual.

Em toda a sua produção, Oscar Boeira demonstrou ser um 
artista na verdadeira acepção do termo. Pintor de rara e requinta
da sensibilidade tanto na figura como na paisagem, sua técnica 
era delicada, porém segura, e seu estilo foi descrito ora como im
pressionista, ora como simbolista. Marcava o claro-escuro, os vo
lumes, os matizes suaves da cor e da luz.

Oscar Boeira morreu aos 59 anos de idade, de um desastre 
banal: uma queda dentro de sua casa, após um mês de grande 
sofrimento.

Yolanda Trebbi afirma que sua grande e única luta foi a 
conquista da perfeição na arte, “dádiva congênita, misteriosa da 
vida. Porque ele não foi apenas um intérprete magistral e sim 
um gande criador de emoções e estesia que marcam o mais alto 
valor do artista’!

em

Capão da Roça - óleo 1914

Deixou-se viver em Porto Alegre, mas, ainda assim, amando a 
sua terra esteve sempre pronto a contribuir para o desenvolvi
mento da arte no Rio Grande do Sul.

Lecionou no Instituto de Belas Antes por mais de dois anos,
boa parte dos quais sem remuneração. A este respeito o depoi
mento de Yolanda Trebbi é novamente revelador: conta que 
seus alunos recordam a seriedade e a correção com que o ensino 
era ministrado e o respeito que ele incutia pela arte. Até uns 
dez anos antes da sua morte foi sempre convidado a integrar júris 
de arte, no Instituto de Belas Artes ou fora dele. Seu nome como 
jurado era uma garantia de absoluta justiça porque sua honesti
dade de caráter não conhecia transigências e, também, porque 
era possuidor de profunda cultura artística. Tinha um conheci
mento universal, histórico, crítico e técnico da arte. Podia discor
rer sobre qualquer época, qualquer escola, qualquer artista.

ím

Cabeça e mãos (estudo) - óleo



REFERÊNCIAS CRÍTICAS
• Sobre o Pavilhão Cultural Comemorativo ao Centenário da Revolução Farroupilha, em Porto 
Alegre, 1933:

“Artista na mais lídima expressão do termo, Oscar Boeira é, sem dúvida, uma das mais 
fortes expressões da pintura rio-grandense. Cada quadro de sua assinatura é uma sinfonia de cor 
em que uma assombrosa técnica pessoal e única caloriza, em tons quentes e fortes, detalhes e 
planos. Dir-se-ia um Manuel de Falia feito pintor. (...) O fato é que o Rio Grande que nelle tem 
um pintor admirável, talvez o seu maior pintor, não pode dispensar-se de possuir e guardar os 
seus ‘capa-lavoros’!’

• Sobre a Exposição da Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1910:
‘ ‘Hontem, a 1 Vi da tarde, na presença dos srs. Marechal Hermes da Fonseca, Presidente da 

República; Dr. Rivadávia Correia, Ministro do Interior, e do General Dantas Barreto, Ministro 
da Guerra, inaugurou-se a exposição de trabalhos executados em aulas práticas durante o ano 
lectivo de 1910, pelos alumnos dos cursos da Escola Nacional de Bellas Artes.

Aula de pintura do professor Visconti: Henrique Cavalleiro — 4 academias, 4 cabeças e 5 
composições; Augusto Marques Júnior — 3 academias, 6 cabeças e 5 composições; D. Fédora 
Monteiro — 21 trabalhos diversos; D. Isolina Machado — 18; Oscar Boeira — 16 trabalhos, en
tre os quaes bellíssimas composições; Manoel Domeneck, 21 trabalhos; Galdino Bicho, oito; G. 
Gargaglione, nove; Agenor de Barros, nove’!

E. L. Ernesto Pellanda, 1935

‘ ‘O Rio Grande tem um belo artista, entre os seus maiores artistas. Um pintor cujas telas ja
mais se confundirão. Romântico, talvez. Talvez passadista. Mas ninguém como ele dentro da 
concepção que forma a arte sabe usar com tanta maestria de todos os fatores estéticos’!

Manoelito de Ornellas, 1935

(Jornal do Commércio, 30.12.1910. Rio de Janeiro).

“Eis-nos (...) entre os trabalhos dos alumnos de Elyseu Visconti. Boas as “academias’’ de 
Manuel Domeneck. Composições boas também. E mais um passo, paramos attrahidos, maravi
lhados. São trabalhos de um artista ou de algum prêmio de viagem à Europa? — Não; são de 
um alumno da Escola, imformam-nos ao lado. E procuramos ver o nome: Oscar Boeira. É o de 
um artista, de um grande artista, hoje; amanhã, de um extraordinário artista’(...) A gente atra- 
véz de seus trabalhos sente uma alma e uma imaginação, ambas grandes, ambas illuminadas’!

(Da Vince in Jornal “A República” 5.1.1911).

• Comentários póstumos:
‘ ‘Todos os que visitarem as suas obras mestras poderão julgar se por acaso nós exageramos 

ao afirmar que Oscar Boeira foi um dos maiores pintores do nosso Estado, senão o maior’!
Fernando Corona, in Correio do Povo,27.9.1953.

• Inquérito entre os artistas e membros da comissão julgadora do Salão de Outono, Porto Ale
gre, 1923, publicado no Diário de Notícias:

“Para mim, na pintura, o artista que mais se affirma é Boeira. Esta ahi um grande, um 
magnífico intérprete, não só da paisagem, mas egualmente da figura’!

“Se um marco divisório entre o academismo minuncioso do mestre Pedro Weingaertner e 
a fase moderna da pintura no Rio Grande do Sul se pode indicar, esse acha-se na pintura de Os
car Boeira’!

Ângelo Guido, in Correio do Povo, 4.10.1953.
Helios Seelinger — organizador da mostra.

“Não tivesse vivido isolado, seu trabalho de ensino praticamente esquecido nos longes da 
segunda década do século, e o pioneirismo da pintura de Boeira hoje ressaltaria dentre quantos 
dedicaram-se às artes no Rio Grande do Sul na primeira metade do século. Mas diga-se que sua 
lição não foi esquecida. Não só esteve em ligação com os jovens artistas que nos anos 40 começa
vam a mudar a feição da arte gaúcha, como foi capaz de deixar uma obra, ainda que não exten
sa, impressionante pela qualidade de poesia que soube atribuir a paisagem sulina’!

Carlos Scarinci, in “Precursores das Artes Plásticas no Rio Grande do Sul”,
álbum Riocell, 1981.

“Dos menos conhecidos, publicamente, um dos mais interessantes é Boeira. Está alí um 
magnífico pintor’!

Pelicheck, Prof. Escola de Bellas Artes
“Ah! de todos o maior é realmente Boeira!’!

Affonso Silva, também expositor.

• Sobre o Salão da Escola de Artes, Porto AJegre, dezembro de 1929:
“Continua sendo muito visitado o Salão da Escola de Artes, installado no Teatro São Pe

dro. (...) Oscar Boeira é um temperamento e, o que se quer na obra de arte é que essa revele um 
temperamento. Assim Oscar Boeira é um interessantíssimo artista que pede mais ser compreen
dido do que analysado em detalhes de menor importância, onde há o verdadeiro sentido da
arte”

Ângelo Guido, in Diário de Notícias, 4.12.1929.
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Rua 7 de Setembro, 1010 - Praça da Alfândega
90.000 - PORTO ALEGRE - RS
Horário de Visitação: de terça-feira a domingo,

das 10 às 17 horas
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O RIO GRANDE SOMOS NOS.
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Yolanda Lrebbi
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FAÇA A SUA PARTE. 

GOVERNO JAIR SOARES
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