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museu ile arle do rio yrande do sul

Apesar de ser somente agora inaugurado, o MU
SEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL tem já dois 
anos de existência. Fundada a Divisão d.e Cultura, or- 
gão da Secretaria de Educação, pela Lei n.° 2.345 de 
29 de janeiro de 1954, através de sua Diretoria de 
Artes, previu a criação de um museu e data daí o 
início dos trabalhos, árduos e dificultosos, que con
cluem nesta primeira exposição. Era então Secretário 
da Educação o dr. José Mariano de Freitas Beck, que 
não poupou esforços para a sua realização.

O êxito desta iniciativa deve-se, sem dúvida, tam
bém, à boa vontrde. e ao constante apoio do Sr. Secretá
rio de Educação e Cultura, Dr. Liberato Salzano Vieira 
da Cunha iá falecido e do atual titular daquela pasta 
Dr. Ariosto Jaeger, 
quase entusiástica do Governador do Estado, Eng. 
lido Meneghetti, para com os fatos da Cultura/ Sem 
o apoio dêsses homens públicos nada poder-se-ia ter 
feito; foi da sua compreensão das necessidades cul
turais do Estado que nasceu o MUSEU DE ARTE DO 
RIO GRANDE DO SUL.

assim como da receptividade
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Tendo desde o início como diretor o prof. Ado 
mais tarde iria assumir interinamente oMalagoliJq

cargo de Diretor da Divisão de Cultura, a Diretoria 
de Artes não mediu esforços para prover o Rio Grande 
do Sul de um autêntico museu dentro dos mais rigo
rosos princípios da museologia contemporânea. E 
primeira preocupação foi a de preparar uma sala de 
exposições técnicamente perfeita para séde do Museu. 
Mas mesmo antes que estivessem concluídas as obras 
da sua instalação no "foyer” do Teatro São Pedro, já 
a Diretoria de Artes participava ativamente da vida 
artística do Rio Grande do Sul, ora apoiando as expo
sições de artistas nacionais, comprando-lhes obras, 
com que enriquecia o seu acervo, ora instituindo con
cursos de painéis, gravuras ou de estudos monográfi- 
cos sôbre a vida e a obra de artistas nossos, ora orga
nizando exposições como a de Arte Brasileira Contem
porânea, realizada em setembro de 1955 ou confe
rências como as do prof. chileno Castedo em julho do

ue

sua

♦

mesmo ano.

Mas se o museu não esteve inativo nestes dois 
anos de organização, seu programa de atividades só 
agora poderá começar a ser desenvolvido e executa
do em profundidade. E nada mais justo pois, para ini
ciar estas atividades, já que êste é um museu riogran- 
dense, que sua inauguração 
apresentação retrospectiva de um dos mais autênti- 

artistas do Rio Grande do Sul: PEDRO WEINGART- 
NER- Ainda mais que ocorreu há pouco a passagem do 
centenário de seu nascimento. Com esta primeira ex
posição o MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
é entregue ao público riograndense, que saberá, sem 
dúvida, ver nêle um esforço honesto desenvolvido no 
sentido de fomentar e enriquecer as artes e o espírito 
do Rio Grande do Sul.

fosse marcada com a

cos

r

á
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sua obra
Weingártner teve como artista uma formação euro

péia. Fez seus primeiros estudos na Alemanha, principal
mente em Carlsruhe e Berlim. Desta primeira fase ficou- 
lhe um gôsto acentuado pela “pintura de gênero”, de que 
seu primeiro mestre Theodor Poeckh, foi um dos repre
sentantes mais afamados na época.

A “pintura de gênero” é uma das expressões caracte
rísticas do academismo do fim de século. Antes já havia 
sido objeto de expressão do barroco europeu; entre os 
artistas dêste período que se dedicaram à “pintura de gê
nero” encontramos Caravaggio e Frans Halls. Também 
a Escola Holandesa do século XVII explorou muito os te
mas de gênero. Mas no fim do século a “pintura de gê
nero”, já tendo esgotadas suas possibilidades expressivas, 
passa a ser mero exercício de virtuosismo. Baseada num 
realismo por demais fotográfico de mistura com uma nar
rativa literária quase sempre humorística onde predomi
nam tipos característicos, a pintura de gênero desta época 
deixa em segundo plano os fundamentos plásticos da ex
pressão visual. O quadro passa a ser uma mera narrativa 
antes de ser pintura.

Uma das linhas mestras da obra de Weingártner foi 
precisamente a “pintura de gênero”. Mesmo em obras em 
que êle procurou fixar a realidade da colônia riogranden- 
se, essa preocupação é uma espécie de “leit-motiv”. Veja- 
se a exemplo o quadro “Tropo Tardi” em que a intenção 
de contar o desapontamento do vendedor gaúcho que 
chegou na casa da cliente no momento em que outro já 
tinha entabolado negócio, foi para o artista mais impor
tante do que a fixação de uma realidade regional ou hu
mana. O mesmo em “Têmpora Mutantur” em que as re
cordações da vida anterior mais aprazível se contrasta 
com a rude realidade que os dois personagens do quadro 
estão vivendo. Mas note-se que a primeira parte do assun
to de ambos os quadros ficou apenas na intenção do ar
tista, já que pela sua natureza subjetiva e literária não 
podia ser transposta a um meio estático como a pintura. 
Apenas restou a indicação vaga de tais fatos. No primei
ro quadro a atitude do personagem de pé e o sorriso dos 
dois outros, na segundo a expressão meditativa do homem 
e o olhar compenetrado da mulher para sua mão.

Algumas vezes, procurando fugir a esta limitação da 
pintura de gênero, Weingártner buscou solução para seu 
problema narrativo no tríptico, em que cada um dos três

♦

Toda a análise da obra de um artista está limitada à 
quantidade de material que sôbre ela estiver ao alcance 
do estudioso. Infelizmente só possuímos um conhecimento 
parcial sôbre Pedro Weingártner. Sua vida só recente
mente começou a ser estudada com mais cuidado e sua 
obra está de tal maneira dispersa, não só pelo Estado e 
pelo país, como pelo estrangeiro, o que torna dificultosa 
a tarefa de conhecê-la na sua totalidade. Podemos rela
cionar os fatos mais importantes de sua vida, suas viagens, 
exposições, o casamento e morte. Mas não sabemos nada 
das emoções de Weingártner em relação a êstes fatos.

Pela obra poderemos sempre tirar alguma conclusão. 
Mas tôda a conclusão baseada somente na obra, quando 
tentar estabelecer fatos a respeito do artista, arrisca fre
quentemente a ser mera ficção, em vez de apresentar 
dados objetivos. Resta-nos, portanto, esta possibilidade: 
estabelecer uma relação entre as diversas partes da obra 
do artista, relacioná-la com as épocas em que foram fei
tas e concluir, sempre que possível, sôbre sua validez.
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de pràticamente fixado na Europa, êle voltou periodica
mente ao Brasil, passando longas estadas na sua terra 
natal. Nêstes retornos Weingartner viajava pelo interior 
pintando cenas da vida familiar dos colonos riogranden- 
ses e paisagens da zona da serra. O pampa, propriamente, 
parece que êle não conheceu. Mas a zona da sen a, êle não 
somente conheceu como fixou com uma extraordinária

quadros fixa um momento do desenrolar da história, mas 
mesmo assim, em cada um dêles são tantos os dados sub
jetivos que o que resta não passa de uma narrativa trun
cada. Assim o tríptico “Faiseuse d’anges” de 1908.

Ccmpreende-se que o nosso pintor, tendo uma forma
ção fundamentalmente acadêmica não poderia deixar de 
sofrer a profunda influência do gôsto imperante na época. 
Mas dentro de sua tendência artística temos de reconhe- 

honestidade e a segurança de tratamento de seus

pureza. tê-lo cativado deA paisagem riograndense parece 
uma maneira especial. E êle a pintou com um carinho mi
nucioso, detalhando os contrastes, abrangendo-a com uma

cer a
quadros, assim como a sua capacidade de fixação dos 
tipos humanos e raciais que dão à sua obra um grande 
valor de documento.

luz calma e suave.
Exemplos desta pintura são muito facilmente encon

trados no Rio Grande. Não é necessário analizarmos um 
quadro particular, basta salientarmos suas caracteiísti- 

gerais. Nestas paisagens parece-nos que Weingartner 
abandonou qualquer pretensão literária, que julgamos ter 
sido uma de suas preocupações artísticas mais marcantes, 
para dedicar-se apenas a fixação de um elemento muito 
conhecido por êle e extranho ao gôsto da época. Por isso 
mesmo transparece na sua pintura paisagística uma fi es
cura e uma emoção direta que evitou o mecanismo lite
rário do seu raciocinar plástico. O maricá, característica
mente sulino, aí aparece quase sempre puro na sua flor 
branca e sua enredada folhagem oliva com uma expres
são descansada e cotidiana.

<4
cas

Depois de passar quatro anos na Alemanha, Wein- 
gãrtner vai para Paris e aí estuda com os dois acadêmi
cos mais em moda na França 
Adolphe Bouguereaa. A influência do segundo é a mais 
marcante. Weingartner não só adquire com êle um maior 
domínio da figura como também o gôsto pelos assuntos 
clássicos, que eram uma verdadeira epidemia na época. 
Êsse gôsto dos assuntos clássicos vai se tornar mais inten
so néie, quando, dois anos depois, se fixa em Roma.

Daí por diante o artista não mais abandonará tais 
obra será desenvolvida através da explora-

Tony Robert-Fleury e

temas e sua
ção de “temas de gênero”, de temas clássicos e, como 
veremos em seguida, através da paisagem.

O tratamento dos temas clássicos é o mesmo que o 
dos seus “quadros de gênero”. No entanto estudioso como 

pintor rio-grandense e tendo em Roma, a sua dis-

paisagens o elementoMuitas vezes aparece nestas
: lavandeiras, crianças, gente do interior. Mas aíhumano

Pedro Weingartner esqueceu, felizmente, de contar uma 
história a seu respeito, fixando a cena apenas do ponto 
de vista pictórico, analisando a paisagem, sêres humanos, 
animais e utensílios, através de seu exato valor tonal e 
colorístico dentro de seu profundo senso de composição.

era o
posição, locais autênticamente clássicos, vamos encontrar 

obra, muitas vêzes, encenações muito mais fres
cas e verdadeiras do que na obra de muitos afamados 
pintores de sua época. Mas não poderemos dizer que Wein- 
gârtner tenha escapado as características da pintura aca
dêmica do seu tempo nesta revivência clássica. Como

companheiros de tendência o clássico aparece na sua

em sua
É êste Pedro Weingartner, primeiramente pintor e 

da vida do Rio Grande do Sul que4 logo pintor de cenas 
admiramos. É êste Weingàrtner em quem podemos pensar 

primeiro pintor gaúcho. Compreendemos que muito 
arte está comprometida pela sua formação acade- 

de intenção, sua candidez, permitiu 
diante dos fatos da terra, quando teve oportunidade

nos
como 
de sua
mica, mas sua pureza
Que .,
de encará-la de frente, sua atitude fosse de amor, humil
dade e simplicidade. De uma simplicidade tão vasta que 
nos deu o primeiro, embora parcial, retrato do Rio Gran-

seus
pintura revestido de elementos puramente anedóticos sem 
outra função que um exercício de técnicas ultrapassadas 
e sempre apresentadas com espírito virtuosista.

de do Sul.O que valoriza Pedro Weingartner para nós são as 
obras menores que realizou no Rio Grande do Sul. Apesar
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cronologia

_ Nasce Pedro Weingártner, a 26 de julho,
filho de Inácio e Angélica Weingártner. 
(Sôbre os anos subseqüentes não existem 
mais informações do que a respeito de tei 
Weingártner trabalhado em uma loja de 
ferragens e numa litografia. Sabe-se tam
bém que uma grave doença o acometeu 
nesta época de sua juventude obrigando-o 
a uma convalecença no campo. Foi duran
te êste tempo que se decidiu à vocação ar
tística de P. Weingártner).

1878 _ Embarca para Hamburgo a 12 de fevereiro.
Estuda na Kunstgewerbeschule daquela 
cidade por poucos meses, daí transfere-se 

Carlsruhe, onde se matricula na No-

1853

Para --- - A, A ,bre Escola de Arte de Baden. Ai estuda
com Teodor Poeckh e Ernest Hildebrand. 
Datam desta época os primeiros trabalhos 
a óleo de Weingártner.

1880 — Segue Hildebrand para Berlim,
matricula na Real Academia de Belas Ar-

Intensos

* onde se

tes de Berlim, a 12 de outubro, 
estudos acadêmicos.

11
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1882 — Weingártner encontra-se em Paris estu
dando com Tony Robert-Fleury e Adolphe 
Bouguereau. Dêste último recebe o gôsto 
pelos temas clássicos.

1883 _ Recebe o pintor gaúcho uma pensão de 300
francos do Imperador Pedro II para que 

continuar seus estudos em Paris e

1900 — Participa da Exposição Universal de Paris
com “As Flautas de Pan”. Nêste mesmo 
ano volta ao Brasil, expondo em São Paulo.

1901 _ Já está de volta a Roma onde permanece
até

1905 — Vem ao Rio Grande do Sul entregar à As
sembléia dos Representantes um retrato de 
Júlio de Castilhos que pintara em Roma. 
Passa algum tempo no interior do Estado, 
onde pinta inúmeras paisagens. Com es
tas telas pintadas na zona serrana do Rio 
Grande do Sul e outras mais que tinha 
trazido da Itália, Weingártner expõe em 
São Paulo e retorna a Roma.

1909 — Por sugestão de Joaquim Nabuco, o pintor
rio-grandense vai passar algum tempo em 
Portugal, onde pinta inúmeras paisagens 
e quadros de costumes. De Portugal volta 
ao Brasil.

1910 — Expõe 46 trabalhos em São Paulo.
ao Rio Grande do Sul.

1911 — Contrai matrimônio com Elisabet Schmitt,
aos 56 anos de idade. Segue para o Rio, 
onde realiza uma exposição, e daí embarca 
nara Roma.

1913 _ volta ao Rio Grande onde se demora dois 
pintando a paisagem gaúcha que o

possa 
Roma.

1884 — Participa do Salão da Academia de Belas
Artes do Rio, com dois retratos e cinco es
tudos de cabeça.

1885 — Encontra-se em Munique', recebe influên
cia do realismo detalhista de Carlos von 
Piloty. Começa a executar o quadro “Di- ^ 
reitos Documentados” que pretende ofere
cer ao Imperador Pedro II.

1886 — O pintor rio-grandense está instalado em
Roma. Aí trabalha intensamente receben
do as mais diversas influências dos pinto
res acadêmicos da época, sem se deixar 
contagiar pelas idéias novas que estão 
surgindo.

O

Volta

Rio de Janeiro. É1888 — Expõe com sucesso no
essa a primeira exposição individual de P. 
Weingártner.

1891 — Expõe no Salão de Paris recebendo elogios 
da crítica francêsa. Assume, a 28 de maio, 
a cadeira de desenho figurado na Escola 
Nacional de Belas Artes e pouco depois 
expõe pela segunda vez no Rio, nas salas 
da própria Escola.

1893 — Vem ao Rio Grande do Sul onde realiza

anos
apaixonara.

1916 — Retorna à Itália.
1920 — Volta definitivamente à terra natal, 

põe em Pôrto Alegre e Pelotas.
1922 — Expõe no Rio de Janeiro.
1923 — Expõe em São Paulo. ^
1925 — Nova exposição em Pôrto Alegre.
1929 — Morre em Pôrto Alegre, a 26 de dezembro.

Ex-

vários estudos na zona da Colônia e segue / \ 
para Santa Catarina. Ao voltar ao seu v7 
Estado, pela zona da serra, entra em con
tato com um grupo de revolucionários, en
tre os quais íêz alguns estudos de cujos 
temas pintará em seguida dois auadros: 
“Revolucionários” e “Piquete de Forças do 
Govêrno de Santa Catarina”.

1896 — Encontra-se novamente em Roma.
1898 — Participa novamente do Salão de Paris, 

com “Julgamento de Páris”.

* Êstes dados cronológicos sôbre a vida de Pedro 
Weingártner foram compilados da monografia 
do Prof. Ângelo C-uido — “Pedro Weingártner 
— Edição da Divisão de Cultura do Rio G. do 
Sul — '1956.
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taliílogo üax obras exposSas

©

1906 (óleo1 — 0. cego
2 — Rodeio
3 — Chegada dos

Portugueses ao 
Rio Grande do

(
(
(
(
(SulO 1887 (4 — Retrato

5 — Retrato da es
posa

6 __ Novo Hamburgo
7 — Piazza dei Po-

polo
8 — Retrato do sogro
9 — Retrato da

cunhada
10 Retrato do 

cunhado
11 — Cabeça
12 — Cabeça
13 — Cascata
14 — Idílio
15 — Idílio

(
Roma-1918 (

(
(o Roma (

1924 (Coleção da 
( Sra Lory 
( Becker
(
(
(1916água forte
(»>
(1917

1909 (
(1916

1514



óleo Viana do (Coleção do 
Castelo (Cel. Amaro 

1909 (da Silveira

38 — Lavadeiras
16 — Paisagem
17 — Cabeça de me

nina com touca desenho a lápis 
bico de pena

1925 (monotipia
(
(

18 — Romana ( * *

* * (Coleção do 
(Dr. Renato 
( Costa

39 Reminiscências óleo 1919
(Coleção dc^j) 
( Sr. Adal- 
( berto 
( Rocha 
( Chagas

19 — Três fases da
vida

20 — Paisagem
21 — Paisagem
22 — Retrato da noiva

óleo
1919
1879

1892 40 Interior pom- 
peano

41 — Figura

(Coleção do 
(Dr. David 
( Sampaio 
( Lima

óleo
lápis

1886*
1883

23 Estudo de inte
rior

24 — Jovem
25 — Estudo de com

posição
26 — Direitos docu

mentados
27 — Paisagem da

Alemanha
28 — Cabeça
29 — Paisagem
30 — Paisagem

( * * *óleo (
(

(Pinacoteca 
(do Museu 
( Júlio de 
( Castilhos

(Coleção do 
( Sr. Adal- 
( berto 
( Rocha 
( Chagas

óleo42 — Remorsos 1902

1888

* *aquarela 
;gravura

1919 (
1916 (
1917 ( óleo43 — Cozinha

44 — Escombros
45 Paisagem
46 — Cena antiga
47 — Estudo de fi

guras
/- 48 — Ruínas

49 — Estudo de inte
rior.

50 Garças

1890 (crayon 1890 ( (
(Acêrvo do 
(Museu de 
( Arte do 
(Rio Gran- 
( de do Sul

* *

31 — Maricas
32 — Forno de Antí-

coli
33 — Solidão
34 — Adolescente
35 — Nu feminino

óleo 1911 (
(Pinacoteca 
(do Institu
to de Belas 
( Artes

(1907
(1910
(gravuradesenho

( * * *
*

51 — Maria Mole
52 — Paisagem de

Monte Belo
53 — A derrubada

óleo 1914 (Coleção do 
( Dr.
( Rodolfo 
( Campani

36 — “Chi tarde arri-
va mal aloggia”

37 — Cabritos

Garibaldi (Coleção do 
(Dr. Tasso 
( Bolivar 
( Corrêa

óleo 1921 1927
1924 »>
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(Coleção do 
(Dr. Valde- 
( mar Job

54 — A lenda do le
nhador óleo

* **

(1881óleo55 — Engraxate
56 — Cena gaúcha
57 — Peru
58 Retrato

(Coleção da1911
( Sr a. Hely \ 
(na Wallu

1912
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