


Pintor, professor e crítico de arte, vivenciou como poucos a passagem 
de uma época plena de conceitos tradicionais, mais especificamente de va
lores regionais, para a nova era do modernismo.

Não em conflitos abandonou princípios artísticos conservadores dos 
quais estava imbuído e que fizeram parte de sua formação artística, até a 
absorção e conseqüente aceitação das idéias modernistas.

Pintor da paisagem, foi através desta temática que encontrou o meio 
mais adequado para expressar seu lirismo interior, sua visão poética do mun
do visível, aliada a uma concepção visual impregnada de cores, que acom
panha uma sinfonia pictórica, por vezes beirando a melancolia, na qual a 
figura humana, quando inserida, concorria mais como forma a integrar com 
sutileza a composição plástica, a sensibilidade visula acurada, a elabora
ção interior de um amálgama de formas, cores e sentimentos.

Entardecer 
Óleo s/tela 
50cm x 70cm 
1948
Acervo:Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul

José Albano Volkmer
Diretor do MARGS

O melhor e o mais sincero que posso dizer de Ângelo Guido é que, 
se eu soubesse pintar, pintaria como ele, daquele jeito, com aquele amor 
à luminosidade, com aquela ternura pela paisagem. Quando olho as suas 
telas que jorram luz, não preciso fazer ginástica espiritual para entender a 
arte desse notável intérprete da nossa paisagem. Qualquer criança desco
bre a beleza dos quadros de Ângelo Guido.

Ponte dos Açores 
Óleo s/eucatex 
26cm x 34cm 
1947
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da BronzeErico Veríssimo, em 1966.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
e o Escritório de Arte Alto da Bronze apresentam 

“Vida e Obra de Ângelo Guido”,
retrospectiva do trabalho deste importante artista, um dos maiores 
paisagistas da arte brasileira, para que todos, inclusive as novas 
gerações, reencontrem as paisagens e a alma da nossa terra.mmcsGOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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Ângelo Guido
Evelyn Berg

A cultura, no Rio Grande do Sul, parece ser construção individual de alguns poucos, 
ao longo dos tempos. A primeira metade deste século teve, nas artes plásticas, a figura ex- 
ponencial de Ângelo Guido, italiano de Cremona (terra dos violinos Stradivarius), cujo desti
no foi o de ser um virtuoso em terras brasileiras.

A terra, ou melhor, a paisagem habitada: este foi o tema central da obra de Ângelo 
Guido. Viajou em busca desta paisagem de norte a sul do Brasil, país onde chegou aos dois 
anos de idade, filho primogênito de uma família com vocação para as artes. Já em meados 
do século XVI, Giovanni Pietro Gnocchi se revelaria em Milão um pintor eminente. O tio, Au
rélio Gnocchi dedicou-se à pintura decorativa e é quem vai introduzi-lo e ao mundo mágico 
dos pigmentos. O pai, Annibale Gnocchi, era “frentista”, ou seja, decorador de frontispícios. 
Ângelo Guido Gnocchi (este seu verdadeiro nome) conta, sobre a infância: “fui um menino 
que nunca teve um brinquedo, a não ser o brinquedo grande do mundo”.

É este o seu “brinquedo” para a vida toda: observador atento e terno, vai recolhendo 
a paisagem em sua tela interessando-se principalmente pela questão social e pela memória 
da cidade. Em entrevista a Jayme Copstein, em 1966, nega, no entanto, qualquer propósito 
panfletário. “Não tive esta intenção, nem qualquer outra de resolução da problemática so
cial. O homem e a natureza unem-se a Deus. Isso me enternece. É tudo”.

Ao longo de sua obra fixa o que hoje se entende como “paisagem vernacular”: as 
lavadeiras da beira do rio Guaíba, a queimada, os pescadores, os vendedores de galinhas 
e suas carroças, os casebres da Ilhota, a antiga olaria do Cristal, a festa de Nossa Senhora 
dos Navegantes, a paisagem pampeana, as velhas torres da Igreja do Rosário, a Praça Mon- 
tevidéo.

Seus encontros com a palheta são menos freqüentes do que gostaria: envolveu-se 
de corpo e alma com as funções de professor e administrador cultural. A partir de 1936 de
senvolve intensa atividade no Instituto de Belas Artes e também na Faculdade de Arquitetu
ra. No Instituto inaugura a cadeira de História da Arte, trabalha com Tasso Corrêa na sua rees
truturação, vindo a dirigi-lo de 1959 à 1963. Em sua gestão inaugura-se a Galeria do IBA, a 
Escolinha de Artes dos Ex-Alunos, realizam-se cursos de aperfeiçoamento e extensão cul
tural, ciclos de conferências, apresentações do Conjunto Coral do IBA, de seu Conjunto Or
questral e ainda elabora-se o Salão de Artes Plásticas da Universidade.



Pintor impressionista, quando o ambiente ainda estava impregnado pelo academi- 
cismo, impõe-se igualmente por sua produção teórica. Leitor voraz em várias línguas, é au
tor de poesias em italiano e de ensaios sobre artes plásticas que refletem sua sólida forma
ção. Publica vários livros entre os quais Pedro Weingaertner, Forma e Expressão na História 
da Arte. As Artes Plásticas no Rio Grande do Sul, A Pintura e a Crítica no Século XIX. Na 
imprensa, desde 1915 (quando ainda residia em São Paulo), é em 1928 que começa a cola
borar com o Diário de Notícias em Porto Alegre, tanto como crítico, ensaísta e ilustrador da 
página literária. Sua coluna é uma trincheria contra o conservadorismo. A crítica do Correio 
do Povo, em várias ocasiões, dá o troco: em 1949 Aldo Obino vai visitar uma exposição de 
Ângelo Guido com grande reserva. “Fomos verificar se essa renovação não era como cabe
lo pintado da gente no crepúsculo. O que constatamos, em verdade, é a evolução que está 
avassalando o meio plástico porto-alegrense nos últimos anos.”

Navegando com o vento ou contra ele, o fato é que Guido prossegue em seu traba
lho, numa mesma linguagem de acento impressionista e apelo telúrico. Na exposição de 1966 
comenta, através da imprensa, que esta é uma “pintua realizada à maneira antiga ou à ma
neira da época em que os pintores ainda mantinham colóquios com a natureza, tentavam 
captar-lhe a magia e o encanto e não acham pecado abandonar-se à sua contemplação”.

Assim como sabe ser contemplativo, Ângelo Guido examina a complexidade de seu 
tempo. Em 1969, seu último ano de vida, concede uma entrevista a Jaime Piterman em que 
reconhece que “mudanças profundas se verificam no espírito do homem. De certo modo 
o homem novo(...) se aproxima a domínios inexplorados do real, dos quais coisas surpreen
dentes vêem ao espírito, como quando se adivinhou a física inter-atômica, se abriu a visão 
nova face ao sentido do espaço-tempo ou, em relação ao mundo interior do homem, a pes
quisa psicanalítica levou às fronteiras de outra dimensão da alma do homem”.

Neste mesmo ano aborda o tema da modernidade, tão em voga nos dias que cor- 
O homem de hoje é dominado por um grande terror: o de parecer aos outros ainda 

influenciado por mitos arcaicos e, por isso, sacrifica tudo, até sua alma, ao novo e implacá
vel mito da modernidade.”

Seu entendimento da vida, aos 75 anos de idade, consagra à arte o papel mais cen
tral. “O universo inteiro podemos interpretá-lo como fenômeno estético se imaginarmos a 
forma como o meio pelo qual o ser emerge da sua interioridade como impulso criador a fim 
de se tornar presença no plano da percepção objética.”

Ângelo Guido, hoje é esta presença. Sua obra é concretude não só na singeleza de 
suas formas impressionistas impactadas pela luz e decididamente simples e diretas, fatura 
emprestada denotando o gesto do pintor mas também no registro amoroso de uma Porto Ale
gre que é evocação e arte, na materialidade do que o homem, ao longo do tempo construiu.

rem.



Ponta do Dionisio 
Óleo s/eucatex 
28cm x 35cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze

Paisagem, Amazônia 
Óleo s/eucatex 
36cm x 44cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze

Ribeirinha 
Óleo s/tela 
40cm x 50cm 
Acervo: Pinacoteca 

Ruben Berta

Praça da Matriz 
Óleo s/tela 
48cm x 56cm 
1935
Coleção: Nina Calegari

Praia da Ilha de Florianópolis 
Óleo s/tela 
46cm x 65cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze

Paisagem, Gramado 
Óleo s/tela 
46cm x 34cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze

Arredores de Porto Alegre 
Óleo s/madeira 
35cm x 48cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze
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Nina Arrumando Flores 
Óleo s/cartão 
40cm x 30cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze

E será preciso que venha alguém que não te
nha medo de ficar só com a sua alma e capaz 
de nos abrir ao entendimento de que o ser, que 
verdadeiramente permanece, é aquele que se 
encontra a si mesmo em sua última solidão.

Ângelo Guido

Veleiros do Pará 
Óleo s/tela 
58c m x 77c m 
1927
Acervo: Palácio Piratini

Docas, Porto Alegre 
26cm x 40cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze



Docas, Porto Alegre 
Óleo s/eucatex 
20cm x 26cm 
Coleção: Elias da Rosa

Sede de Fazenda 
Óleo s/tela 
31cm x 40cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze •i

íParque da Redenção 
Óleo s/tela 
39cm x 49cm 
1939
Coleção: Nina Calegari

Furnas de Torres 
Óleo s/madeira 
34cm x 46cm 
Coleção: Elias da Rosa

i
Paisagem 
Óleo s/tela 
60cm x 50cm 
Acervo: Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul ii r -V: :

Ponta Grossa 
Óleo s/eucatex 
15cm x 22cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze
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Ilha de Florianópolis 
Óleo s/eucatex 
26cm x 35cm 
1923
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze
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sSPraia de Coqueiros. Florianópolis 
Óleo s/cartão 
29cm x 39cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze
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Paineira 
Óleo s/tela 
34cm x 46cm 
Acervo: Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul

Arrastão em Canasvieiras 
Óleo s/cartão 
20cm x 33cm
Coleção: Paulo Gasparotto

Selva Amazônica 
Óleo s/tela 
34cm x 48cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze

Salvador, Bahia 
Óleo s/tela colada em eucatex 
32cm x 26cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze

w Praia do Lami 
£ Óleo s/tela 
| 28cm x 40cm

Acervo: Escritório de Arte 
Alto da Bronze
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M O que distingue a arte da ciência é que aque
la não tem por objetivo a pesquisa do que pos
sa existir ou do que possa nos conduzir ao co
nhecimento das leis ou das causas implicadas 
nos fenômenos da natureza. Ela tem a liberda
de de inventar mundos possíveis.

V

: Porque me fala daquele momento em que per
cebí que a beleza da vida está guardada nas 
coisas simples. Não é uma preferência técni
ca. É apenas um estado de alma.

* »4
Paisagem da Amazônia 
Óleo s/eucatex 
30cm x 39cm 
1927
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze
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Ângelo Guido Ângelo Guido



Banhistas 
Óleo s/tela 
40cm x 50cm 
Coleção: Nina Calegari

Marinha 
oleo s/tela 
34cm x 46cm 
1951
Acervo: Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul

Paisagem 
Óleo s/cartão 
37cm x 46cm 
1924
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze

Parque da Redenção 
Óleo s/eucatex 
27cm x 35cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze

Marinha Ilha Porchat
Óleo s/tela colada em madeira
63cm x 89,5cm
Acervo: Pinacoteca Aldo Locatelli

Docas, Porto Alegre 
Óleo s/madeira 
16cm x 25cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze

Salvador. Bahia 
Óleo s/tela colado em cartão 
30cm x 24cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze

Rio de Janeiro
Óleo s/tela colada em eucatex 
23cm x 29cm
Coleção: Paulo Gasparotto

Igreja de Via mão 
Oleo s/tela 
58cm x 80cm 
1934
Acervo: Pinacoteca 

Aldo Locatelli

Ponte dos Açores 
Óleo s/eucatex 
28cm x 35cm 
Coleção: Nina Calegari

Paisagem, Paraná 
Óleo s/cartão 
30cm x 40cm 
1945
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze

Vida Humilde 
Óleo s/tela 
41cm x 60cm 
1945
Coleção: Nina Calegari

Paisagem 
Óleo s/tela 
54cm x 68cm 
1945
Acervo: Museu Júlio 

de Castilhos

Paisagem, Gramado 
Óleo s/cartão 
24cm x 33cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze A arte pode ser um meio pelo qual o espírito en
contra, além de um sentido criador para a vi
da, a possibilidade de exercitar e desenvolver 
faculdades que, de outro modo, poderão per
manecer adormecidas ou embotar-se, por fal
ta de função.

Praia do Forte 
Óleo s/eucatex 
21cm x 33cm 
Acervo: Escritório de Arte 

Alto da Bronze Ângelo Guido



DADOS BIOGRÁFICOS
Ângelo Guido Gnocchi nasceu em Cremona, Itália, a 10 de dezembro de 1893. Aos 

2 anos vem para o Brasil com a família, radicando-se em São Paulo, onde, mais tarde, faz 
sua formação artística, estudando pintura com seu tio Aurélio Gnocchi e no Liceu de Artes 
e Ofícios. Seu interesse pelo desenho e pintura é dividido com a literatura, música e o teatro.

Em 1912, indo com o tio para Salvador, pinta o Salão Nobre do Instituto Histórico e 
Geográfico da Bahia. Ali faz as primeiras conferências e escreve os primeiros ensaios. Fi
xando residência em Santos em 1914 começa suas atividades de jornalista na “Tribuna de 
Santos”, escrevendo artigos e fazendo crítica de música e artes plásticas. Em 7 de setembro 
de 1922 expõe com Benedito Calixto as telas que mostram as paisagens de Santos. Realiza 
outras exposições individuais em São Paulo.

Seguindo para o Norte e Nordeste em 1924, dedica seu tempo a retratar a rica paisa
gem e a pesquisar o folclore da região, registrando em livro os mitos amazônicos.

Vem a Porto Alegre, pela primeira vez, em 1925, para expor suas telas e realizar con
ferências. O ano de 1926 encontra-o em Curitiba, em Belém do Pará e em Manaus e nesta 
cidade permanece cerca de um ano. Em 1927 realiza, em São Paulo, a 1a Exposição Nacio
nal de Motivos Amazônicos, que desperta tal interesse que a revista Gesta lhe consagra to
do um número.

Voltando a Porto Alegre em setembro de 1928 para expor, adoece gravemente dos 
olhos e, afastado temporariamente da pintura, passa a fazer crítica de arte no “Diário de No
tícias”, convidado por Leonardo Truda. É criada a Página Literária, feita por escritores e ilus
trada por artistas. Ângelo Guido é o único artista plástico que também escreve, inclusive arti
gos de natureza política.

Afeiçoado a nossa paisagem e nossa gente, fica definitivamente em Porto Alegre. Aqui, 
a par de sua atividade na imprensa, de suas viagens pelo país expondo e proferindo confe
rências, assume a cadeira de História da Arte, em 1936, no Instituto de Belas Artes do Rio 
Grande do Sul e na Faculdade de Arquitetura. É, também, professor de pintura ao ar livre, 
quando sua preocupação são as soluções de cor e atmosfera. Torna-se atuante companhei
ro de Tasso Corrêa, empenhando-se pela reestruturação das instalações do Instituto de Be
las Artes e pelas reformulações dos planos de ensino desta escola, chegando a ser diretor 
de 1959 a 1963.

Ângelo Guido participa de inúmeros Salões de Belas Artes, em todo o país, com suas 
obras e como membro de comissões julgadoras. Em 1935, organiza o setor de artes plásti
cas na Exposição do Centenário Farroupilha, em Porto Alegre; participa, também, do júri.

Recebe, em 1940, o prêmio Pedro Weingaertner no 2° Salão de Belas Artes do Rio 
Grande do Sul e a Medalha de Bronze no Salão Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro.

Já em 1952 é condecorado pelo governo italiano com a “Stella Delia Solidarietá Ita
liana”, pelos serviços prestados à cultura italiana. É agraciado, no mesmo ano, com a Meda
lha de Ouro Imperatriz Leopoldina, por serviços prestados à cultura brasileira.

Servindo-se, também, da forma literária como meio de expressão, Guido publica, em 
1956, aquela que é considerada a melhor biografia do pintor Pedro Weingaertner. Publica, 
ainda, outros trabalhos literários, entre os quais suas pesquisas sobre Leonardo da Vinci e 
sobre as artes plásticas no Rio Grande do Sul e inúmeros artigos em revistas e na imprensa 
diária.

Aposenta-se em 1964 e recebe o título de Professor Emérito, sendo, na época, o úni
co pintor brasileiro a receber tal título. Expõe, pela última vez, na Galeria Carraro, em Porto 
Alegre, em abril de 1966.

Homem sensível e artista atuante, Ângelo Guido morre a 9 de dezembro de 1969, em 
Pelotas, vitimado por um enfarte.
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