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Há mais de vinte anos, reuniu-se no Atelier Livre da Prefeitura, um 
grupo de gravadores, que conversando sobre problemas comuns da classe 
artística e em particular dos gravadores, e, sonhando em realizar atividades 
conjuntas a fim de promover intercâmbios e a mostra de seus trabalhos, fun
dou o Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul.

Com a evolução da situação sócio econômica e política, também 
houve ajuste nas metas de atuação do NGRGS, adequando-se este as ne
cessidades e solicitações de seus sócios.

A atual proposta de exposição de Pedro Weingãrtner tem grande 
importância dentro deste quadro. Uma importância múltipla, tanto para o co
nhecimento em profundidade da obra de um dos precursores da gravura no 
Brasil, quanto para a história das artes no Rio Grande do Sul, bem como para 
a atuação do NGRGS entre nós.

Gostariamos, a partir desta mostra, de desenvolver um levantamen
to da obra de outros artistas gravadores gaúchos, resgatando nossa memória 
gráfica bem como qualificando a atuação e as mostras do NGRGS.

A partir da proposta apresentada e aprovada pelo Fumproarte parti
mos para um trabalho que se revelou verdadeiramente arqueológico.

Percorremos galerias de arte, contatamos antiquários e coleciona
dores, descobrimos parentes longínquos e, finalmente, criamos uma grande 
rede de informantes e colaboradores, como verdadeiros detetives, na busca 
de rastros de uma obra do início do século XX, da qual se tinham parcas e 
desencontradas notícias.

Essa busca mostrou-se frutífera e gratificante, enriquecendo a to
dos, tanto do ponto de vista do conhecimento, quanto de contato humano.

Naturalmente enfrentamos sérias dificuldades e superamos obstá
culos diversos nesse processo.

Agradecemos a todos que gentilmente colaboraram de alguma ma
neira, para que esta nossa busca tivesse o sucesso merecido, abrindo portas, 
baús, bibliotecas e acervos, cujo valor, às vezes apenas intuído, é imenso 
para escrever nossa história e guardar registro de nossas melhores memóri-
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f A A gravura de Pedro Weingártner
-

Paulo Gomes*

* A obra gravada de Pedro Weingártner (1853-1929) é, frente a sua obra 
pictórica e mesmo a gráfica, bastante reduzida, mas não é menos importante. 
Devemos considerar inicialmente que o artista1 foi um dos precursores da gravu
ra artística em metal no Brasil. Quanto à gravura no Rio Grande, antes de 
Weingártner, temos registro das remotas xilogravuras missioneiras, apontamen
tos sobre as oficinas litográficas do século XIX - inclusive a dos irmãos Weingártner. 
Depois, a partir da década de 30, um belo e raro álbum de litografias de Sotéro 
Cosme, algumas imagens de João Fáhrion já nos anos 1940 e uma única ima
gem gravada por Leopoldo Gotuzzo. A obra gravada de Pedro Weingártner, mes
mo sendo numericamente reduzida é, entretanto, objeto de desacordo no que diz 
respeito à praticamente tudo: títulos, medidas, papéis, tiragens etc. Somados a 
isso, são poucos os dados técnicos e escassas as informações do artista en
quanto gravador (aprendizado, intenções, destinação das gravuras).

A inexplicável escassez de estudos sobre a vida e obra de Pedro 
Weingártner só pode ser creditada ao descaso com que ele é tratado pelas insti
tuições e pelos estudiosos. Acreditamos que a certeza da importância da sua 
obra criou uma aura impenetrável de consagração e também de silêncio. Em livro 
temos a sua biografia, escrita por Ângelo Guido e o estudo de Athos Damasceno 
Ferreira2. Além disto não temos outros estudos sobre seus desenhos, que estão 
esparsos, sabemos pouco da sua obra pictórica além de eventuais mostras3 e, 
finalmente, quase nada conhecemos sobre sua história de vida com precisão, 
sua formação, sua atuação como professor no Rio de Janeiro, suas exposições, 
sua peregrinação pelo interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e as 
inumeráveis viagens entre a Europa e o Brasil.

O texto fundador dos estudos sobre a gravura no Rio Grande do Sul, de 
Carlos Scarinci4, traz algumas informações precisas e muitas especulações so
bre a obra gráfica de Weingártner. Através desse texto ficamos informados sobre 
a oficina litográfica dos Irmãos Weingártner, local onde, certamente, Pedro 
Weingártner aprendeu a fazer litografias. No que diz respeito à gravura em metal 
é Athos Damasceno quem nos informa que, no período parisiense do artista, ele 
tentou “as primeiras experiências no campo da gravura [,..]”5. É o mesmo autor 
quem nos informa ainda que o artista, por ocasião da sua grande exposição na 
Casa Jamardo6 expõe “Cabana Velha (Bento Gonçalves, água-forte)”. Mais não 
sabemos.

.
t.

>•v

■

V S

S

y

}

tv.
V

t

• /

m«1

t <

**..• i
\

vI
■

Revendo a reduzida fortuna crítica de Pedro Weingártner contamos ainda 
com dois textos de Gonzaga Duque (1863-1911) que, sob o pseudônimo de A.P. 
(Alfredo Palheta), publicou no Rio de Janeiro7 algumas páginas sobre a obra do
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artista, enfatizando o caráter dispersivo da sua pintura. É evidente que a obra de 
Weingârtner não poderia interessar ao crítico pré-modernista, naquele momento 
envolvido com artistas voltados para uma pintura de gênero contemporânea, 
dedicada à crônica do cotidiano e com grande intensidade dramática.8 Mas 
atentemos que Gonzaga Duque, ao destacar o miniaturista em Weingârtner, está 
somente antecipando o que mais tarde será dito por Ângelo Guido. Pedro 
Weingârtner como um artista miniaturista é extremamente preocupado com os 
detalhes. Essa evidência é certamente a responsável pelo caráter pesado e pouco 
espontâneo de algumas de suas pinturas. Mas esse detalhismo é, entretanto, 
coerente, e mesmo justificável, quando falamos de suas gravuras, peças nas 
quais, a par da qualidade técnica superior temos uma enorme riqueza de detalhes.

Com a ambição de estabelecer um catálogo sistemático da obra gravada 
de Pedro Weingârtner9 saímos em busca das fontes primárias sobre sua vida e 
obra. A cinqüentenária monografia de Ângelo Guido ainda é o documento mais 
consistente (o texto de Athos Damasceno é posterior). Quanto às gravuras, Guido 
lista, ao final, uma série de quinze águas-fortes e, fora isso, são poucas as 
referências à técnica:

dado a esse segmento da obra do artista. Mas no meio de tantas generalidades 
duas informações nos são preciosas: na primeira delas (p. 145) Ângelo Guido 
escreve que “[...] Guardamos ainda a recordação de alguns dos trabalhos que
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Weingârtner expôs em São Paulo. Entre as 55 telas apresentadas e 12 águas- 
fortes havia um bom número de obras com motivos do Rio Grande do Sul, [...]”. O 
fato de Weingârtner incluir suas gravuras na exposição10 nos dá uma pista sobre 
o valor que ele atribuía a sua obra gravada, pois expor gravuras (geralmente 
produzidas para ilustrar textos) não era, até onde sabemos, e pelo menos até os 
anos de 1950, comum no Brasil.

Ângelo Guido na sua lista somente enumera as águas-fortes a ele 
atribuídas. Infelizmente não reproduz qualquer uma delas, não informa as medidas, 
não indica tiragem, não diz se estão ou não assinadas (nas matrizes) e tampouco 
descreve as imagens. Tirando essa escassez de dados Ângelo Guido nos 
compensa ainda com uma outra informação muito interessante. Escreve ele11:

[Weingârtner] teria preferido ficar trabalhando tranqüila- 
mente em seu atelier, a desenhar, a pintar e a gravar as 
suas delicadas e minuciosas águas-fortes. (p. 54)

[...] Eram horas de silêncio e solidão que aproveitava 
para compor ou gravar alguma chapa para as suas inte
ressantes águas-fortes ou para anotar, em rápidos tra
ços, idéias de composição que ia fixafldo em seus pe
quenos cadernos de desenho, (p. 75)

[...] Em 1920 chega ao Sul, com seus quadros, inúmeros 
desenhos, águas-fortes, seus livros e todas aquelas 
coisas guardadas com tanto carinho que as não poderia 
nunca abandonar, como os retratos e as cartas dos 
amigos, documentos das escolas freqüentadas, 
diplomas, medalhas, recortes de jornais, os cadernos 
com estudos de paisagens, de figuras e esboços de 
composição, as pequenas esculturas que ele fez e 
as recordações de uma vida nobre e clara, toda 
consagrada à arte. (p. 144)

[...] Deste quadro [As Flautas de Pã] o autor, como do 
Julgamento de Páris, fez duas versões. [...] Mais tarde, 
em 1916, foi feita uma água-forte do quadro, que não é, 
por sinal, das mais felizes entre as diversas gravuras 
que Weingârtner produziu.

Esta informação importante nos permitiu atentar para um aspecto curioso 
da obra gravada do artista. Weingârtner gravou imagens copiadas ou adaptadas 
de suas pinturas, procedimento bastante comum no Renascimento e no Barroco, 
que permitia uma ampla difusão das imagens pintadas pelos artistas. Seria esta 
a intenção de Weingârtner?

Até o presente momento conseguimos identificar algumas das imagens 
originadas de pinturas do próprio artista:

O uso de expressões como “delicadas e minuciosas águas-fortes”, 
“interessantes águas-fortes” dão o tom de generalidade e do pequeno destaque
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pertence a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo da UFRGS, só que desta feita, 
mesmo não tendo qualquer alteração consistente, a matriz está gravada conforme 
a pintura e, ao ser impressa, a imagem fica ao contrário.

- Julgamento de Páris12 (Cena antiga) tirada da versão de 1906 da tela 
com o mesmo título (gravura da coleção do MARGS, intitulada como Cena 
Grega)\

Íjí
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Bolsa de Arte
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo

- Lanceiros (Revolucionários) (Farroupilhas)13 foi, aparentemente, retirada 
da tela intitulada Revolucionários (pintada em Nova Veneza, Santa Catarina, 1893). 
Esta imagem nos mostra como o artista trabalhava com estas “apropriações": o 
lanceiro de costas está na pintura colocado no grupo central, frente ao homem 
montado e, o outro grupo está à esquerda do espectador. Aparentemente 
Weingártner “juntou” os dois grupos e eliminou a figura de costas do segundo, 
fazendo assim um único grupo.

- outra gravura, intitulada Remorsos, foi também apropriada, sem 
alterações importantes, da tela com o mesmo título atualmente no acervo do 
MARGS1.

- a terceira imagem tem sua origem em uma tela pertencente à coleção 
da Pinacoteca da APLUB. Nesta pintura, intitulada Pousada de carreteiros - Barra 
do Ribeiro14 podemos ver um grupo de gaúchos sentados debaixo de uma grande 
árvore, à volta de uma mesa improvisada, e próximos de uma carreta, juntamente 
com um cão. Um pouco mais à direita da composição vemos uma fogueira e, 
mais adiante ainda, a estrada. Para essa gravura que intitulamos (Pousada de 
carreteiros), Weingártner eliminou todo o lado direito da composição deixando 
apenas a fogueira com a trempe com chaleira à direita, centralizando os gaúchos 
(e o cão) e eliminando as informações acessórias;

MARGS

A imagem de temática greco-romana intitulada (Mulher com escultura) 
tem grande semelhança com a composição da pintura intitulada Cena Pompeana, 
na qual uma mulher sentada (na gravura ela esta deitada) admira uma pequena 
escultura masculina e temos ainda vagas notícias de que a gravura intitulada 
Ruínas (Escombros), também tem sua origem numa idêntica composição.

A análise do material disponível nos mostra que Weingártner trabalhou 
poucos temas nas suas gravuras2, que estão assim divididos (também estão 
incluídas nesta lista as imagens atribuídas ao artista3):

- paisagens: (Paisagem com barco), Garças, (Paisagem ribeirinha), Cas
cata do Rio do Inferno, Cabras, Quintal (Fundo de quintal), (Paisagem com carre
ta)] Ruínas (Escombros), (Paisagem com barco transportando vacas), (Paisagem 
com grande árvore), (Paisagem com tropeiros);

- cenas de inspiração literária (greco-romana) ou figuras em paisagens

Pinacoteca APLUB

- a imagem gravada mais famosa de Weingártner, a conhecida pelo título 
de Garças, também é resultado da apropriação da pintura do mesmo nome que

9
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NOTAS:idílicas: Julgamento de Páris (Cena antiga), Flauta de Pã, (Mulher com escultura)',
- retratos: Gustavo Schmidt, Auto-retrato;
- figuras humanas em destaque: (Velho com barba I), (Jovem), (Velho

1 Juntamente com Carlos Oswald (1882-1969), técnica que eles elevaram a categoria de arte 
entre nós. De resto são bastante escassas as notícias sobre gravuras no Brasil até o advento 
desses dois artistas. Depois deles vieram Guido Viaro, Oswaldo Goeldi, Lívio Abramo, Marcelo 
Grassmann, Fayga Ostrower, Danúbio Gonçalves, Carlos Scliar, Glênio Bianchetti, Vasco 
Prado, Iberê Camargo e tantos outros e, a partir de então, a gravura se tornou uma presença 
definitiva na arte brasileira.
2 As obras são: “Pedro Weingãrtner", de Ângelo Guido, editado em Porto Alegre, pela Divisão de 
Cultura - Diretoria de Artes da Secretaria de Educação e Cultura, em 1956 e "Artes Plásticas no 
Rio Grande do Sul", de Athos Damasceno, publicada em Porto Alegre, pela Editora Globo em 
1971.
3 Em julho de 2003, marcando os 150 anos de nascimento do artista o Jornal do MARGS 
publicou “Registros Precários nas Coleções Públicas", texto no qual apresento um levantamento 
de 71 obras pertencentes a algumas coleções públicas em Porto Alegre (MARGS, Pinacotecas 
Municipais da Prefeitura de Porto Alegre, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Pinacoteca APLUB, 
Museu Júlio de Castilhos. Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul). Posteriormente este 
número foi alterado, passando para 84 obras, não incluídas aqui retratos que fazem parte dos 
acervos da UFRGS e da Caldas Júnior. Toda esta produção, de fácil localização e bastante 
conhecida, até hoje não mereceu um catálogo.
4 “A Gravura no Rio Grande do Sul”, Porto Alegre, Editora Mercado Aberto, 1982.
5 Op. cit., 1917: p. 199.
6 Op. cit. p. 215. A exposição realizou-se em 1925 na Casa Jamardo, em Porto Alegre, e seria 
a última em vida do artista. Contou com 53 peças, entre novas e antigas e a gravura em questão 
esta incluída entre os "quadros expostos anteriormente", conforme Damasceno.
7 Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1888. Publicado em Impressões de um 
amador: textos esparsos de critica (1882-1909). Belo Horizonte: Editora da UFMG, Fundação 
Casa de Rui Barbosa, 2001. Escreve ele que: “Vendo os quadros do Sr. Pedro Weingãrtner 
lembro-me do trabalho daquele obscuro construtor naval. Todos esses alfarrábios, panos, 
escrinios, leques, rosários, carteiras de colecionador, todas essas recordações de viagens, 
de tempos, de história, de artes, de arqueologia, e essas cabeleiras empoadas, esses rostos, 
esses corpos, do Espólio, custaram ao artista um trabalho fatigante, um ano de existência 
dispendido (sic) em alguns meses de paciência, de observação e de cuidados. E tudo isso 
reunido, dificilmente dá uma impressão intensa”. Mais adiante, no mesmo texto, ele explica-se 
melhor “[...] não quero dizer com isso que os quadros do Sr. Pedro Weingãrtner sejam 
defeituosos. As suas telas têm incontestável valor, tomadas como reunião de acessórios 
escrupulosamente concluídos, e, sobretudo muito recomendáveis são o Almoço em Capri e a 
Passagem. Em outras, posto que o desenho nem sempre corresponda à verdade anatômica 
de um corpo, cousas apresentam-se à curiosidade do amador que tornam-se dignas de estima

com barba II);
- temática gaúcha: Remorsos, (Pousada de carreteiros), Lanceiros, (Re

volucionários) (Farroupilhas), Gaúcho chimarreando (Velho chimarreando)',
- nus: (Nu sentado com livro), (Nu de pé).
- outras imagens fora destas categorias: Convite - Exposição de pintura, 

(Pintor no campo).

Suas imagens são geralmente de pequenos formatos, com exceção de 
algumas que fogem a este padrão: Garças, Remorso, Fundo de quintal, Paisa
gem com grande árvore. Conforme já informamos, não há registro de tiragens, 
mas algumas obras trazem numeração manuscrita pelo autor e outras trazem 
gravadas na chapa informações como o nome, local e data de execução. Pedro 
Weingãrtner não sistematizou (pelo menos até onde pudemos constatar) os 
procedimentos de identificação e isso se reflete também nas assinaturas que 
variam muito (observar a amostragem de assinaturas gravadas ou manuscritas)4.

Um outro aspecto importante que devemos enfatizar diz respeito às 
impressões de suas gravuras. Sendo poucas as imagens com assinaturas 
manuscritas consideramos a possibilidade de que parte da obra gravada em 
circulação consiste em impressões feitas à revelia do artista e/ou postumamente. 
Isso não é um procedimento incorreto em si mesmo e também não chega a ser 
um problema, mas devemos considerar que quaisquer impressões feitas 
postumamente devem vir acompanhadas de documentação indicativa da tiragem, 
do impressor e da devida autorização.

Apesar do rigor com que trabalhamos, não tivemos a pretensão de esgo
tar o assunto, mas apenas de fundar um trabalho sistemático de conhecimento 
de parte reduzida da obra de Pedro Weingãrtner. Nossa tarefa está apenas no 
início. Assim sendo, mantemos a advertência, publicada no Boletim do Núcleo de 
Gravura (Julho de 2005), de que quaisquer informações, ajustes e correções são 
oportunas e muito bem vindas.

[...].
8 Como na celebérrima Arrufos, de Belmiro de Almeida, para a qual o crítico aparece como o 
marido indiferente.
9 Não temos, e não tivemos, em qualquer momento, a ambição de ir além de um levantamento 
sistemático e cuidadoso. A ausência de expectativas e do rigoroso aparato científico, que 
caracteriza tal tipo de publicação, é o que nos impede de nomear este trabalho de catalogue 
raisonné.
10 Que no mesmo texto, na página 144, Guido diz ter sido realizada em uma loja da rua São 
Bento, 24-A em 1923.
"Na página 101, sobre uma gravura que ele não inclui na sua lista da página 162.
12 Ângelo Guido informa, na p. 100 da sua monografia, as datas de 1897 para a primeira versão 
e 1900 para a segunda. Logo após, na lista de obras, na página 159, a tela de mesmo nome 
aparece com data de 1906. O engano do texto pode ser comprovado ao analisarmos a referida 
obra na Galeria Bolsa de Arte (Porto Alegre) em Junho de 2006, na qual a data de 1906 é

* Artista plástico e curador independente. Doutor em Artes Visuais - Poéticas 
Visuais pela UFRGS. Professor na UniRitter, na Especialização em Museologia e 
Patrimônio Cultural na UFRGS e no Mestrado em Desenho, na Universidade 
Estadual de Feira de Santana (Bahia).
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claramente visível, no canto inferior esquerdo, junto à assinatura do artista.
13 Conforme o catálogo na pág. 20.
14 Esta tela, datada de 1916, pertence a coleção do Centro Cultural APLUB. Existe uma outra 
versão, um pouco menor da mesma tela, com pequenas alterações e datada de 1914. A 
gravura segue mais de perto a versão de 1916.
15 Esta mesma imagem aparece ainda em uma paleta pintada pelo artista, junto com outros 
pintores, que foi presenteada ao diplomata Bruno Gonçalves Chaves, peça reproduzida em 
matéria na Revista ZH. 27 de junho de 1993, p. 6.
16 Os títulos entre parênteses são atribuídos (baseados na imagem), conforme explicitamos 
acima.
17 A atribuição destas imagens não autografadas e/ou identificadas em documentos vem dos 
proprietários das imagens e matrizes a que tivemos acesso durante este trabalho. Estas 
questões estão explicitadas nos comentários técnicos.
18 A segunda fonte mais antiga sobre a obra gravada de Pedro Weingártner é o catálogo da 
exposição inaugural do MARGS, em 1957, que traz nove obras listadas, algumas com datas. 
Outras fontes disponíveis são as listagens de acervos de instituições como o MARGS, as 
Pinacotecas Municipais, a APLUB, algumas mostras sem fins comerciais como a de 1996, no 
Escritório Alto da Bronze (apresentação de Flávio Krawczyk), a de 2004 no Palácio Piratini 
(curadoria de Blanca Brites), alguns catálogos de vendas públicas em leilões e ainda galerias 
comerciais nas quais constatamos a presença constante e regular de obras do artista. Além 
disto temos ainda alguns artigos em jornais e revistas esparsas, isso sem incluir necessariamente 
aqui os catálogos de algumas mostras importantes sobre a arte brasileira do século XIX e início 
do XX, como a Bienal Brasil do Século XX e a Mostra do Redescobrimento, nos quais é tratada 
apenas a obra pictórica.

Comentários Técnicos
* Anico Herskovits

Este texto não pretende ser um estudo exaustivo da obra gráfica de 
Pedro Weingártner. Pelo contrário, se propõe, por meio de uma análise técnica 
limitada pelo acesso a apenas algumas obras (visto que de algumas obras só 
encontramos o registro fotográfico), tecer comentários tentando estabelecer 
relações entre o conteúdo de imagens gravadas e pinturas, materiais ou modos 
de proceder mais freqüentes, enfim, algumas observações gerais de aspectos 
que nos são ditados pelas próprias imagens.

Em primeiro lugar, falarei das matrizes: foram localizadas quatro 
matrizes, uma provavelmente de aço (pg. 33) e três de cobre (pgs. 35,41 e 44) 
atribuídas ao artista. A terceira matriz de cobre, a qual denominamos 
de (Paisagem com grande árvore), embora sem assinatura na chapa, apresenta 
todas as características de seu trabalho gráfico. Posteriormente confirmou-se 
original, pois após a análise, tivemos a alegria de localizar uma cópia da mesma, 
autenticada nos anos 70.

Em geral, as matrizes gravadas por Pedro Weingártner são de pequeno 
tamanho, considerando como pequenos os formatos comumente utilizados na 
gravura em metal dessa época. Ele nos apresenta duas matrizes de tamanhos 
maiores (pgs. 25 e 33), sete médias (pgs. 21, 26, 28, 30, 38, 40 e 44) e as 
demais, pequenas.

As técnicas de gravação mais utilizadas são a água-forte e também, 
com menor incidência, a água-tinta. Neste particular, cabe ressaltar algo bastante 
curioso: a maioria das imagens, principalmente as mais antigas, são quase 
que totalmente executadas em água-forte. Porém, a imagem mais tardia 
encontrada (1925), ao contrário, é uma gravura executada, com muita eficiência, 
de maneira pictórica, quase que exclusivamente em água-tinta. Imagino que 
para chegar a esse grau de controle da técnica, deve ter havido muito mais 
imagens em água-tinta entre as águas-fortes de 1907, 1917 e 1918, até esta 
última água-tinta de 1925.

Também é possível identificar, em algumas imagens, traços de

1

raspagens.
No exemplar localizado de (Pousada de carreteiros) foi utilizada a 

técnica do chine collé, que consiste na impressão da gravura sobre fino papel 
japonês, que adere ao papel de base dando uma sutil diferença de cor entre o 
fundo impresso e o papel propriamente dito.

Localizamos também uma paisagem de pequeno formato feita em 
monotipia. Existirão outras?

Da gravura Gaúcho chimarreando (Velho chimarreando), de cuja

12 13



tinham sua obra pictórica reconhecida. Isso se dá também a partir da prática 
do colecionismo de obras sobre papel e pelo maior acesso a esse mercado de 
arte por uma emergente classe média.

Na obra de Pedro Weingártner. vamos identificar uma grande variedade 
de assinaturas. Em primeiro lugar, as assinaturas feitas nas próprias matrizes, 
muitas dessas acrescidas de lugar e data onde foram gravadas (por exemplo, 
Roma 1907), em geral no canto inferior esquerdo. Às vezes, aparecem apenas 
as iniciais do nome (fig. 1) ou P. acrescido do sobrenome por extenso (figs. 2, 
3 e 4)1.

estampa impressa em calcografia só temos notícia através de fotografia, foram 
localizadas duas cópias impressas que parecem ser gravura em relevo e também 
uma edição serigráfica patrocinada, em 1971, pela Corretora Geral de Títulos e 
Valores Mobiliários do Rio Grande do Sul Ltda., proprietária da chapa original, 
da qual foram impressos 300 exemplares numerados, com registro no verso.

Com relação à tinta utilizada, a maioria das imagens localizadas que 
pensamos ser de época, têm impressão em sépia. Principalmente as 
reimpressões foram encontradas em preto. Reconhecemos várias impressões 
visivelmente posteriores àquelas do próprio artista ou ao menos realizadas 
durante sua vida, ou por ele reconhecidas.

Aqui cabe um comentário sobre reimpressão.
É prática comum na Europa, e encontramos à venda em lojas de 

Museus, gravuras de Goya, Rembrandt e outros, impressas a partir de matrizes 
originais aceradas (a aceração é um processo químico-físico que permite 
reimpressões grandes de uma chapa original, sem prejuízos à mesma). Essas 
imagens, em geral, levam um carimbo da instituição que as editou, ou são 
autenticadas ou reconhecidas por quem de direito.

Embora nada disso apareça em algumas das obras analisadas, 
reconhecemos claramente as reimpressões, tanto pelo papel utilizado como 
por alguns detalhes nas margens. Nota-se, inclusive, que em algumas houve 
limpeza excessiva da matriz.

Muitas das gravuras encontram-se emolduradas, não sendo possível 
saber que espaço de papel o artista pensou para suas imagens. É interessante 
verificar que Pedro Weingártner, em muitas de suas gravuras, mantém uma 
borda, entre a imagem e o fim da matriz, criando uma pequena moldura na 
própria chapa, prática bastante comum nos oitocentos e novecentos.

Outro dado importante diz respeito ao cuidado dado às obras pelos 
proprietários das gravuras, moldureiros e todas as pessoas que as tiveram em 
mãos ao longo dos anos. Neste caso, modas de época contam bastante. 
Encontramos gravuras que, para serem melhor emolduradas, foram sangradas 
(cortadas rente às bordas da imagem, eliminando-se o papel em volta dela), 
sendo algumas coladas ao fundo que serve de base ao quadro, usando-se a 
seguir outro papel como passepartout.

É bastante variável o estado de conservação das gravuras. Há desde 
estampas em excelente estado, até algumas com sérios danos, como manchas 
irreversíveis, furos no papel causados por insetos, bem como cortes nas margens

'

vvT Agiría I91Tth*
07

^V^írTâar theT ioYn(X-- o'
%

(2)

-

da imagem.
Um dado no qual poderia me estender longamente é o que se refere às 

assinaturas e numerações apostas às imagens.
Lembremos que assinar, numerar e datar gravuras é uma prática 

recente. Aparece na metade do século XX, com o florescimento do mercado de 
arte, com a valorização da obra gravada de artistas que, por essa época, já

’rr~x-.
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de alguns parentes ou pessoas que tiveram contato direto com o artista, ou 
pessoas próximas a ele que talvez pudessem trazer dados esclarecedores. É 
possível que após este primeiro levantamento apareçam mais obras de Pedro 
Weingãrtner, o que possibilitaria um catalogue raisonné de sua obra gravada. A 
importância disso, nem sempre tão óbvia, daria legitimidade e autenticidade, 
além do reconhecimento de sua obra, fechando assim um ciclo de estudos.

Muitas cópias também trazem a assinatura a lápis no canto direito (figs. 5 e 
6). A assinatura, nesse caso, pode significar uma deferência a quem foi 
presenteada (já que tivemos notícia de que muitas delas o foram, por parentesco 
ou amizade) ou a pedido do proprietário da gravura.

* Artista plástica gravadora
^ fiiÁ-s v -7 - - >

7 1 A expressão dip. et inc. encontrada na fig. 3, indica que o próprio artista gravou sua 
matriz. O trabalho em atelier era geralmente coletivo. O artista desenhava a imagem, um 
artesão gravava o desenho sobre a matriz e outro a imprimia. Os termos em latim ou 
italiano (inc. - incisit/dip - dipinti) significam “gravou" e “desenhou”.

-•

%n 7 (6)

A fração que hoje se coloca na margem inferior esquerda da estampa, 
indicando o número daquela imagem na edição, também tornou-se praxe em 
meados do século passado.

Não é possível determinar que critério foi empregado por Pedro 
Weingãrtner na produção de suas edições, nem mesmo se foram produzidas 
de uma só vez, ou se foram impressas cópias ao longo do tempo e qual o 
número de cada tiragem. Isso seria talvez possível, com a comparação de 
várias imagens de uma mesma matriz, através do estudo de tinta e papéis 
empregados. Porém, foram encontradas imagens de uma mesma matriz, 
numeradas, p. ex, de N. 4 e N. 15 Lanceiros (Revolucionários) (Farroupilhas).

Infelizmente podemos fazer apenas suposições, pois não há 
documentação sobre esta produção de Pedro Weingãrtner, embora ela tenha 
sido importante para o próprio artista, haja vista a recorrência de temas de 
pinturas (como p. ex. Remorsos ou Pousada de carreteiros) como um exercício 
de composição e estudo das figuras.

Esperamos que esta primeira abordagem dê margem a um estudo 
mais aprofundado da obra deste que é um dos precursores da gravura no RGS 
e no Brasil, bem como desperte o interesse pelo levantamento e análise da 
obra de outros artistas.Há a urgente necessidade da formação de equipes 
especializadas no estudo e coleta de material e dados sobre essa produção 
artística. No caso de Pedro Weingãrtner ainda é possível contar com o relato
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Pedro Weingártner
(Porto Alegre, 1853-1929)

Pintor, desenhista e gravador, um dos mais importantes artistas bra
sileiros do período de transição entre os séculos XIX e XX. Fez sua formação 
inicialmente em Porto Alegre, com o pintor Delfim da Câmara e depois, na 
Europa, onde foi aluno de E. Hildebrand, Ferdinand Keller e Theodor Poech 
(Alemanha) e de Robert-Fleury e Adolphe Bouguereau (França). Estabeleceu- 
se, finalmente, na Itália, de onde retornaria só muito próximo do final da sua 
vida.

Sua obra pictórica culmina nas pai
sagens e nas cenas de gênero e fez tam
bém grande sucesso como retratista da 
aristocracia nacional e, principalmente, 
local. Também tem um trabalho de gran
de valore importância como desenhista 
e como gravador, que agora entregamos 
ao público. Sua carreira se desenvolveu 
na Europa e no Brasil simultaneamente. 
Nas inúmeras vezes que cruzou o Atlân
tico levou daqui informações que alimen
tariam seu trabalho desenvolvido na Eu
ropa. Posteriormente esses trabalhos 
eram trazidos e comercializados no Bra
sil, principalmente em São Paulo e no 
Rio de Janeiro. Seu prestígio foi crescente 
até o início do pré-modernismo brasilei
ro quando deixa então de despertar um 
interesse maior. Atualmente, com o pro
cesso de resgate da produção plástica 
brasileira do século XIX e do início do 
século XX, seu nome torna-se novamen
te obrigatório.

Sua obra esta dispersa em coleções privadas e públicas (principal
mente no RS). Calculamos que nestas últimas temos por volta de 80 traba
lhos (de todos os gêneros) assinados pelo artista. Referência obrigatória para 
a compreensão da arte feita entre nós, Weingártner tem sua reputação atual 
fundada principalmente na sua antiguidade, o que se configura como uma 
grande injustiça para com um artista responsável pela consolidação de uma 
auto-imagem plástica, fundada principalmente nas pinturas de paisagens.
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Acervo MARGS

Julgamento 
de Párís 
(Cena antiga)
Roma, 1909 
Água-forte 
12,5 x 25cm

Matriz assinada 
PWeingârtner 
(2), situada 
Roma, datada 
1909.

OBSERVAÇÕES:

*É importante esclarecermos aqui como procedemos para nomear as imagens gravadas de 
Pedro Weingãrtner: 1. Todos os títulos estão grafados em itálico; 2. Quando atribuídos por nós 
os títulos também são em itálico, mas entre parênteses; 3. Os títulos dados por Ângelo Guido 
(vide obra citada) foram mantidos, até onde foi possível localizar as imagens; 4. Gravuras 
originadas de pinturas iguais ou assemelhadas receberam o nome da tela de origem, ficando o 
nome encontrado em segundo lugar; 5. Imagens com títulos discordantes em duas ou mais 
coleções, mesmo que em instituições públicas, receberam títulos de acordo com as normas 
anteriores mas mantêm os dois títulos entre parênteses, sendo o segundo atribuído por nós; 6. 
Imagens sem qualquer outra informação (título institucional, título de A.Guido, ou outras) foram 
nomeadas de acordo com o conteúdo da imagem e, não sendo tema de fácil distinção (ou 
repetido), enfatizamos um ou mais traços distintivos e o incluímos no título para facilitar a 
identificação.
**Os números entre parênteses que aparecem nas fichas técnicas correspondem ao estudo 
de assinaturas das págs. 15 e 16.

COLEÇÃO
• Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli - 02478, como Cena Antiga. Cópia 
assinada canto inf. dir., P. Weingãrtner (6), sem 
data e sem numeração.

'

■
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Flauta de Pã
1916
Água-forte

Matriz assinada 
PWeingãrtner 
(2) e datada 
1916.

1910
Água-forte 
8,5cm x 12,5cm

Matriz assinada 
P. Weingártner 
(6), datada 
1910.

COLEÇÃO
• Particular. Cópia assinada Pedro Weingártner (5), 
e numerada N.l. Registro fotográfico do 
proprietário.

Gravura não localizada. Registro fotográfico.
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Garças
Roma, 1917 
Água-forte
30 x 44,5cm

Coleção Sylvio Raya Ibanez

Matriz assinada 
PW (1) e 
PWeingártner 
dip. et inc. (3), 
situada Roma, 
datada, 1917.

(Velho com 
barba I)
Roma, 1916 
Água-forte 
8,7 x 7,9cm

COLEÇÕES
• Pinacoteca Aldo Locatelli da Prefeitura de Porto 
Alegre - 246. Cópia assinada Pedro Weingártner 
(5), canto inf. dir., sem data e sem numeração;
• Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli - 00082. Cópia assinada Pedro 
Weingártner (5) canto inf. dir., sem data e sem 
numeração;
• Pinacoteca APLUB de Arte Sulriograndense. 
Cópia sem assinatura, sem data e sem 
numeração;
• Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul. Cópia sem assinatura, sem data e sem 
numeração;
• 02 exemplares em coleções particulares. Cópia 
sem assinatura, sem data e sem numeração.

Matriz assinada 
PWeingártner 
(2), situada 
Roma, datada 
1916.

COLEÇÃO
• Sylvio Raya Ibanez. Cópia sem assinatura, sem 
data e sem numeração.
• Renato Rosa. Cópia sem assinatura, sem data e 
sem numeração.
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(Jovem)
1917
Água-forte 
20x 15cm

Matriz assinada 
PWeingãrtner (2), 
datada 1917.

Coleção particular
(Paisagem
ribeirinha)
1917
Agua-forte e
água-tinta
8,5cm x 13,5cm

Matriz assinada 
PWeingãrtner 
(2) e datada 
1917.

COLEÇÕES
• Particular. Cópia assinada Pedro Weingãrtner 
(5), canto inf. dir., sem data e numerada N.23;
• particular. Cópia assinada Pedro Weingãrtner 
(5), canto inf. dir., sem data e numerada N.16;
• Arminda Souto Lopes. Cópia assinada P. 
Weingãrtner (6), canto inf. dir., sem data e sem 
numeração.
• particular. Cópia assinada P. Weingãrtner (6), 
canto inf. dir., sem data e sem numeração.

COLEÇÃO
• Particular. Cópia assinada Pedro Weingãrtner 
(5), sem data e numerada N.l.
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Coleção Antiquario Tempo Antigo

(Pousada de 
carreteiros)
1917
Água-forte e 
chine coilé 
8 x 13,30171 
Matriz assinada 
PWeingártner 
(2), datada 
1917.

Coleção Fernando Obino

Remorsos
Roma, 1917 
Água-forte 
21 x 29,5cm

y

Matriz assinada 
PWeingártner 
(2), situada 
Roma, datada 
1917.

w

COLEÇÕES
• Fernando Obino. Cópia assinada Pedro 
Weingãrtner (5), canto inf. dir., sem data e sem 
numeração .

COLEÇÃO
• Antiquário Tempo Antigo. Cópia sem assinatura, 
sem data e sem numeração.
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Lanceiros
(Revolucionários)
( Farroupilhas)
1918

Cascata do Rio Agua-forte
do Inferno 13,1 x 8 cm1917 Matriz assinadaÁgua-forte

duas vezes
20 x16cm PWeingàrtner (2)

e datada 1918.
Matriz assinada
PWeingàrtner (2)
e datada, 1917

Coleção particular

COLEÇÕES
• Pinacoteca APLUB de Arte Sulriograndense.
Cópia assinada Pedro Weingártner (5), canto inf.
dir., sem data e numerada N.4;
• Alberto Weingártner Neto. Cópia sem data, sem
assinatura e sem numeração;
• Vera Maria Friedrich. Cópia assinada Pedro
Weingártner (5), canto inf. dir., sem data e

Gravura não localizada, registro fotográfico de 
antigo proprietário.

numerada N.15;
• 02 exemplares em coleções particulares. Cópias
sem data, sem assinatura e sem numeração.



Coleção Alfredo Nicolaiewsky

Coleção particular

Cabras
1918
Água-forte e 
água-tinta 
7,6 x 12,6cm

Matriz 
assinada 
PWeingãrtner 
(2) e datada 
1918.

Quintal 
(Fundo de 
quintal)
Roma, 1918 
Água-forte 
31 x 52,5cm

COLEÇÕES
• Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. 
Cópia assinada Pedro Weingártner (5), canto inf. 
dir., sem data e sem numeração;
• Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli. Cópia assinada Pedro Weingártner (5), 
canto inf. dir., sem data e sem numeração;
• Pinacoteca APLUB de Arte Sulriograndense. 
Cópia sem assinatura, sem data e sem 
numeração;
• Alfredo Nicolaiewsky. Cópia sem assinatura, 
sem data e sem numeração.
• Regina Fleck Corrêa Kanan. Cópia assinada 
Pedro Weingártner (5), canto inf. dir., sem data e 
sem numeração.
• Jones Bergamin. Cópia assinada Pedro 
Weingártner (5), datada 19 fev. 1919, e situada 
Roma, com dedicatória, canto inf. dir.

Matriz localizada. 
Coleção Museu 
Histórico de São 
Leopoldo. 
Assinada
PWeingãrtner (2), 
situada Roma e 
datada 1918 
Cobre 
40 x 55cm

COLEÇÃO
• Jones Bergamin. Cópia assinada Pedro 
Weingártner (5), canto inf. dir., sem data e sem 
numeração.
• Particular. Cópia assinada Pedro Weingártner 
(5), canto inf. dir., sem data e numerada N.2.
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Gustavo
Schmidt
Roma, 1918 
14 xlOcm 
Água-forte 
Matriz assinada 
PWeingártner 
(2), situada 
Roma, datada 
1918.

Coleção Sala de Arte de Porto Alegre

Cledi Sodre Souza

Convite - 
Exposição de 
Pintura de 
Weingàrtner
1919
Água-forte 
10,7 x 13cm

Matriz localizada. 
Coleção Sala de 
Arte de Porto 
Alegre.
Assinada PW (1) 
e datada 1919. 
Cobre
10,7 x 13cm

COLEÇÕES
• Particular. Cópia sem assinatura, sem data e 
sem numeração;
• Cledi Sodré Souza. Cópia assinada Pedro 
Weingàrtner (5), canto inf. dir., sem data e 
numerada N.4.
• Fernanda Barata Silva Brasil Mittmann. Cópia 
assinada P.Weingàrtner (6), canto inf. dir. sem 
data e sem numeração.

COLEÇÃO
• Sala de Arte de Porto Alegre. Cópia sem data, 
sem assinatura e sem numeração.
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Coleção Anico Herskovits Coleção Antiquário Tempo Antigo

Impressão em negativo 
serigrafia

Gaúcho
chimarreando
(Velho
chimarreando )
1925
Água-forte e 
água-tinta 
15,5cm x 
ll,5cm

(Paisagem com 
carreta)
1925
monotipia 
7,5cm x 12,5cm

Matriz assinada 
PW (1), sem dataCOLEÇÕES

(Água-forte e água-tinta)
• Gravura não localizada. Registro fotográfico.
(Serigrafia)
• Pinacoteca Aldo Locatelli da Prefeitura de Porto 
Alegre - 244, como Gaúcho. Cópia sem 
assinatura, sem data e numerada 1/001;
• Pinacoteca APLUB de Arte Sulriograndense. 
Cópia sem assinatura, sem data e numerada 1/ 
237;
• Afonso R. Pereira. Cópia sem assinatura, sem 
data e numerada 1/100;
• Anico Herskovits. Cópia sem assinatura, sem 
data e numerada 1/294;
• particular. Cópia sem assinatura, sem data e 
numerada 1/260;
• 02 exemplares em coleções particulares.
Cópias sem assinatura, sem data e sem 
numeração.

Matriz assinada 
PW (1) e 
datada 1925

COLEÇÃO
• Antiquário Tempo Antigo. Cópia assinada Pedro 
Weingártner (5), canto inf. dir., datada 1925, 
indicada como monotipia, Io exemplar, canto inf. 
esq.
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Auto-retrato
Sem data 
Água-forte 
8,6 x 5,8cm

Matriz sem 
assinatura e 
sem data.

(Pintor no 
campo)
1925
12 x 23,5cm 
Água-tinta e 
água-forte

Matriz sem 
assinatura e 
sem data

Coleção Liberato Vieira da Cunha

COLEÇÃO
• Fernando Renner Torelly . Cópia assinada 
Pedro Weingartner (5), datada 1925, sem 
numeração.

j í
COLEÇÃO
• Liberato Vieira da Cunha. Cópia assinada P. 
Weingartner (6), sem data e sem numeração.
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(Nu sentado 
com livro)
sem data 
Água-forte 
20 x15cm

Matriz assinada 
PWeingãrtner (2), 
sem data

Acervo MARGS

Coleção particular

Ruínas
(Escombros)
sem data 
Água-forte 
5,5 x 8cm

Matriz
localizada.
Coleção
particular.
Sem assinatura 
e sem data. 
Cobre 
5,5 x 8cm

COLEÇÕES
• Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli - 02427. Cópia assinada P. Weingãrtner 
(6), sem data e sem numeração;
• 02 exemplares em coleções particulares. Cópias 
sem assinatura, sem data e sem numeração.

COLEÇÃO
• Particular.Cópia assinada Pedro Weingãrtner 
(5), sem data e numerada N.15.
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(Velho com 
barba II)
sem data 
Água-forte 
11 x 9cm

Matriz sem 
assinatura e 
sem data.

(Paisagem 
com barco 
transportando 
vacas)
sem data 
Água-forte 
10 x 14cm

Matriz sem 
assinatura e 
sem data.

Gravura não localizada. Registro Fotográfico.
Gravura não localizada. Registro fotográfico.
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(Nu de pé)
sem data 
Água-forte 
11,5 x 5,3cm

Matriz sem 
assinatura e 
sem data.

(Paisagem com
grande árvore)
s/ data
Agua-forte
18,2 x 26,5 cm Coleção Renato Rosa

Matriz localizada. 
Coleção Antonio 
Rosat Filho. Sem 
assinatura e sem 
data.
Cobre
25,4 x 32,3 cm

COLEÇÕES
• Renato Rosa. Cópia sem assinatura, sem data 
e sem numeração.
• Luiz Carlos Praetzel. Cópia sem assinatura, 
sem data e sem numeração.

COLEÇÃO
• Antonio Rosat Filho. Impressão autorizada 
pelo proprietário da matriz para registro. 
Impressor: Marcos Sanches.
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( Paisagem 
com
tropeiros)
sem data 
Água-forte e 
água-tinta 
12,7 x 7,5cm

dr’

7 'mmw\
:ão particular

Matriz sem 
assinatura e 
sem data.

(Mulher com 
escultura)
sem data 
Água-forte e 
água-tinta 
5,2 x 9,2 cm

Matriz sem 
assinatura e 
sem data.

COLEÇÕES
• Renato Rosa. Cópia sem assinatura, sem data 
e sem numeração.
• Luiz Carlos Praetzel. Cópia sem assinatura, 
sem data e sem numeração.

COLEÇÃO
• Particular. Cópia sem assinatura, sem data e 
sem numeração.
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NÚCLEO DE GRAVURA DO RIO GRANDE DO SUL
projeto realizado nas gestões

2005
Diretoria Executiva

Anico Herskovits 
Cylene Dallegrave 

Marcos Sanches 
Marta Loguercio

Conselho Fiscal
Eda Lani Fabris 

Lana Lanna 
Raquel Lima Miranda

2006
Diretoria Executiva:

Ariete Santarosa 
Clara Koury 

Eda Lani Fabris 
Lana Lanna 

Maria Helena PachecoAssociados do Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul

Adelaide Tomaselli . Adriana de Lucca . Ana Walkyria M. Borba . André de 
Miranda . Anico Herskovits . Aríete Santarosa . Benno Pferscher . Celina Carvalho 
Circe Saldanha . Clara Koury . Clara Pechansky . Clarice Jaeger . Claudia 
Sperb . Cleide Di Giorgio . Consuelo Cuerda Ferreira . Cylene Dallegrave . Eda 
Lani Fabris . Edú Vicente . Eliane Santos Rocha . Ester Bianco . Fernanda Brauner 
Soares . Flávio Gadêlha . Giuliana Knoller Adomilli . Glaé Macalós . Helena 
Kanaan . Helga Corrêa . Inês Benetti . Inói M. V. Elizalde . Iria Teixeira . Joana 
Cichelero . José Carlos Moura . José Teixeira Brito . Karin Kopittke . Lana M. 
Lanna . Lia Spener . Lurdi Blauth . Mabel Fontana . Mara de Carli Santos . 
Marcelo Monteiro . Mareia Santtos . Márcia Souza Rosa . Marcos Sanches . 
Maria Helena S. Pacheco . Maria Tomaselli. Marlene Crespo . Marta Loguércio 
Miriam Tolpolar . Mônica Goidanich . Neiva M. Leite . Paulo Bacedônio . Paulo 
Cheida Sans . Raquel Lima Miranda . Rosaura M. A. Rigoni . Sandra Farias . 
Sandra Palandi . Silvia Cestari Cunha . Suzana Dorneles . Suzel K. F. Neubarth 
Tania Couto . Zoravia Bettiol

Conselho Fiscal:
Anico Herskovits 

Mabel Fontana 
Tânia Couto



Prefeitura de

PORTOMunicipal d : >
AL GRE
Construindo mudanças.

realização:

6RAVUJM

C'f.

\t\ •!•][•]

M A R G S
GOVERNO DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CULTURA


