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APRESENTAÇAO
Ao alvorecer do terceiro milênio, defrontamo-nos com uma nova realidade, imperada pela 
globalização, pela aurora da nanociência e pela velocidade da informação, que tem a característica 
revolucionária de promover eventos em locais diferentes, em tempo real. Logicamente, a memória 
intelectual é atingida por essa realidade, fato que nos obriga a uma permanente atualização.

Nesta conjuntura, o livro tradicional impresso em papel torna-se um desafio. E não será incomum 
se, em um futuro quiçá não tão remoto, o livro tradicional vier a ser jóia rara dentro das bibliotecas 
e de outros acervos.

É com esse espírito que foi elaborada a presente obra de referência, o livro da Arte Viva do artista 
plástico VITORIO CHENO, resultado de uma cuidadosa pesquisa e de um longo garimpo, cerca de 
dez anos, contendo uma visão panorâmica de sua extensa obra, produzida por ele em todo o Brasil 
e em outros países em que esteve e mesmo residiu, como França e Argentina. Eis por que não foi 
tarefa fácil a pesquisa que, por vezes, tornou-se detetivesca, tantas foram as áreas em que ele atuou 
com extraordinária produção artística.

Tampouco foi fácil a seleção de suas obras a fim de reunir aqui o mais pungente e significativo 
produto de quase sete décadas de arte, expressa com todo seu talento e sua liberdade de criação. 
Este livro é o primeiro de uma série sobre a arte de Vitorio Gheno e tem o objetivo principal de 
disseminá-la e universalizá-la, sendo o livro impresso em papel uma das melhores formas de atingi- 
lo. Temos a certeza de que será de grande utilidade para todos que dele se servirem.

Ao longo do livro, foram incluídos textos junto à obra do artista, os quais julgamos subsídios 
significativos para futuras análises e críticas que soem acontecer. Em iniciativa não muito comum, 
o artista foi convidado a apresentar o seu próprio trabalho, apontado em Eu, Vitorio. Em seguida, o 
comentário do Dr. Ellis D'Arrigo Busnello, em As Aquarelas de Vitorio Gheno. Permanece atual o texto 
As Artes Plásticas do Rio Grande do Sul, escrito por Francisco Bittencourt, jornalista e crítico gaúcho, 
falecido em 1997, que foi apresentação da exposição individual do artista, na Galeria Independência, 
em 1979, em Porto Alegre.

H

A obra de Vitorio Gheno é apresentada em uma seqüência cronológica decrescente para que o leitor 
tenha a oportunidade de integrar-se às épocas, percorrendo a trajetória do artista desde o momento 
atual nas ARTES PLÁSTICAS, com a série Aldeias Urbanas, iniciada na virada do século, até as ARTES 
GRÁFICAS, com capas e ilustrações de livros e revistas para editoras brasileiras e argentinas, bem 
como propagandas dos anos 50. Nas Artes Plásticas, destacamos Retrato, no qual Gheno é mestre.

Crônica mostra a vida cotidiana e social "desenhada" por Gheno e "escrita" porGasparotto, publicada 
em vários jornais porto-alegrenses, numa colaboração que já dura 40 anos. E Estudo reflete a alma 
de Vitorio Gheno.

Aldo Obino, Clovis Assumpção e Ovídio Chaves, em suas críticas de época, anunciam o grande artista. E, em 
depoimentos atuais, Flávio Alcaraz Gomes, Marcos Dvoskin e Paulo Raymundo Gasparotto testemunham 
a trajetória de Gheno. Finalmente, os dados biográficos aparecem em Quem ê Vitorio Gheno.

É importante dizer que, em todos os momentos do processo, da pesquisa à elaboração deste livro, 
Gheno esteve presente e suas idéias, sempre acatadas.

001

Com certeza absoluta, Vitorio Gheno, tão apaixonado por Porto Alegre e pela vida, tem muito o que 
ensinar com sua maneira absolutamente livre e despojada de ser. A honestidade de sua arte cruzou 
o passado, aportou no presente e o projeta no futuro. Este livro preencherá o lugar que é seu na 
memória artística do Rio Grande do Sul. Trata-se de um artista extraordinariamente genuíno. E esta 
é uma edição em sua homenagem.

NÁDIA RAUPP MEUCCI
DOCUMENTALISTA

1 I10



EU, VITORIO
Conhecer e contemplar, em 1950, a arte rupestre pré-histórica nas Cuevas de AItamira, 
município de Santillana Del Mar, pertencente à comunidade autônoma da Cantabria no norte da 
-spanha foi fundamental para mim. São pinturas milenares que expressam uma arte "atual" e 
ãpumn sinaeleza simplicidade e beleza sem limites, apesar do tempo, do tema, da técnica e do 
material utilizado pelo Homem há 14.000 anos atrás.

Sempre desenhei. Desde pequeno. Desenhava tudo e em tudo. Qualquer tema. A primeira lembrança 
que tenho é de um desenho que fiz da Santa Teresinha, uma imagem que minha mãe guardava. Nem 
embro se já tinha cinco anos....

Aos 14 anos, iniciei minha atividade profissional e artística. lá sabia desenhar há muito tempo. 
A primeira técnica que aprendí foi a litografia, na Globo. Em pouco tempo estava na Seção de 
Desenho, com Zeuner e outros artistas. Aprendi muito lá, inclusive a "desenhar” letras e números. 

Assim eu conheci as "famílias" das fontes. Zeuner foi um grande condottiero. E Henrique Bertaso, 
Pioneiro e destemido, crédulo e visionário, foi o responsável pela maior editora de livros do Brasil 
Io passado, a Editora Globo em Porto Alegre, onde foi criada uma das maiores e melhores revistas 

que o país já teve, a Revista do Globo, conhecida no Brasil inteiro e Argentina, na qual tive o privilégio 
de ser ilustrador. Nos anos 50, quando vivi no Rio de Janeiro, ilustrei contos de grandes escritores 
brasileiros na Revista Manchete, da Bloch Editores, cujo título atualmente é propriedade da Editora 
Manchete, que tem Marcos Dvoskin, jornalista gaúcho, como presidente e editor. Quando fui diretor 
de arte da McCann Erickson, criei o layout da Revista Manchete n° 1, lançada em 1952, imediatamente 
aprovado por Adolph Bloch, que mais tarde tornou-se meu amigo.

A minha preocupação maior é o desenho. Sempre foi. Eu "disciplinei" meus desenhos e dominei 
todas as técnicas, nas artes gráficas e plásticas, através de um trabalho e estudo dedicados e 
constantes. Penso que me aprimorei. O desenho é fundamental. O artista plástico tem que saber 
desenhar. Ilustrei muitos livros. Foram milhares de ilustrações para editoras brasileiras e argentinas, 
um permanente fomento para minha imaginação.

Viajei por muitos países. Sempre prestei atenção na arquitetura, nas cidades, nas metrópoles, na 
natureza, nas pessoas, em todos os detalhes. Observo e tudo fica gravado na minha memória.
Lembro de tudo.

003

H * *

Depois de viver em Buenos Aires, Paris e Rio de Janeiro por mais de uma década atuando como artista 
plástico, iniciei minha atividade de decorador de interiores em Porto Alegre, no fim dos anos 50, 
quando ainda nem se usava no Brasil a palavra "decorador". Entretanto, nunca abandonei as artes 
blásticas, que foi fundamental em tudo que fiz até hoje. No Rio, convivi muito com o artista Joaquim 
renrreiro, um gênio da arte mobiliária, de quem tive o privilégio de ser amigo. Com ele aprendi a 
calcular corretamente as proporções de um móvel, a fim de atingir leveza e funcionalidade. A partir 
le então, passei a criar todo o mobiliário que utilizei nos projetos de decoração que assinei, sendo a 
Hotelaria a área de minha preferência, na qual atuo até hoje. Mas jamais deixei de desenhar e pintar. 
As artes plásticas e a decoração são atividades complementares em minha vida profissional.

_riei centenas de litografias para ambientar os diversos hotéis que decorei no Brasil, além de incluir 
ambém obras de outros artistas, sempre valorizadas por mim em meu trabalho. Ainda faço litografia, 
>orém, nos anos de 70 e 80 realizei em larga escala.

003

^ técnica a óleo é usada por mim desde os anos 40. A partir de 2000, comecei a pintar a série Aldeias 
rbanas. E uma inquietação muito antiga. Já registrei o tema em litografias quando desenhei as 

>aiatitas do Rio Negro, no Amazonas, nos anos 80. Aldeias Urbanas é "atual" há muito tempo. Muitas 
íuanças dessas aldeias' que circundam as cidades e as metrópoles refletem minha observação do 
mundo atuai, em qualquer parte dele. É uma constatação de fatos e da realidade e, ao mesmo tempo, 
ma íncrive alegria de cores. Atualmente, a constatação desse tema está cada vez mais forte.

íhçprvr,9'^-6 e*lstente nos 'im'tes da escassez. Minha observação é quase investigativa. Tudo o que
■ inoii,^^"81. ° parf ^ desenho e Para a pintura. E o resultado é a soma de minhas observações
l t]m w.ÍL.u acumuuladas -uma vida inteira- A pintura, como qualquer outra forma de expressão,
iualoupr lucrar rU ° sentimentos e inquietações. O que eu observo aqui, observo em
ambém unfninV m,Lmco' ° que pjnt? aclui’ Pinto em qualquer lugar. É universal, apesar de eu ser

minha memória n'rv ° provincia- Nao imP°rta onde eu esteja. Importa o que eu observo e gravo 
minna memória, pois a mente não possui fronteiras.

em

VITORIO GHENO 
ARTISTA PLÁSTICO 
ulfio de 2006
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AS AQUARELAS DE VITORIO GHENO

I Fauve, já se seus musicais mais clássicos como "Um Americano em Paris", cujo final
Para mim na minha idade, e após ter visto todas essas correntes se sucederem no mundo e n Holiy!°? í Se Kelly e Leslie Caron, antologicamente mostrando como Gershwm via a Place 
Província de São Pedro, já é assunto resolvido: o artista deve ser fiel à sua arte e não se eneail é w Paris. Deste ballet os cenários são tirados dos pintores do impression.smo ao
em nada. Viram o que aconteceu com o realismo entre os anos 1919 e 1939- a mais desbrapaíl Vendome a c nrinrioalmente marcados pelas aquarelas do mestre Raoul Dufy. Eles conseguiram 
propaganda política, quando os grandes artistas resolveram mostrar as vantagens desta ou daquj ^SrSmais Paris, a mais bela cidade do mundo. "II faut le dire en Français", me falava um 
ideologia. Deu no que deu.- propaganda da raça superior alemã, das maravilhas do paraíso soviéticl "Ia plus belle ville du monde". Seus cenários do ballet dao a nota, o tom e o colorido
do bem que o fascismo fazia para a Itália e para a Espanha e, apenas para não esquecer, na mal Trl^de àwd* ‘
vagabunda propaganda pol.tica, que "pintava" o quanto a sua ideologia seria melhor para o Hom« da cldade amd‘ . . . f
e para a Humanidade O pior é que, como dizia Marx, quem não aprende com a História repete 3 D nue foram os Aquarelistas que, revolucionariamente, tornaram independentes a forma e
seus erros, ou como farsa ou como tragédia. Aqui na província, nossos queridos e bem-amadj ! Aleumas figuras ficam incidentais. São como os populares que estavam naquele lugar quando
Scliar Vasco, Glemo e Glauco se foram, de cuia e bomba, para Bagé, em meados dos anos 50. FicS n fato ocorreu' Transeuntes, passantes, turistas. Não sao independentes do contexto, porem> sao 
uma bela produção e uma farta documentação da nossa vida na campanha e. felizmente, nenhunj Imonagens que podem dar um caráter insólito à obra, mas também poderíam estar ausente^ As 
frikT-h v t VISta ' Sena°’ correríamos 0 risco de que o DIP ou o SNI da época começas! cores como em todo aquarelista que chega ao estagio de Gheno. sao independentes da forma 
a distribuir dinheiro para que se comprassem os quadros dos abstracionistas, como ocorreu nJ e viCe-versa Ele é um homem de cores quentes em gravuras de locais e monumentos e de cores 
Estados Unidos com Paul (ackson Pollock e os vanguardistas do abstracionismo ■ _lia<-p delicadas nas de paisagens de campo, quando abusa de verdes e amarelos aguados. Seu

Z lmt tubaé de um azul diáfano e pouco aparece, mas mesmo assim é inequívoco que e ele.
no Mamp.t b ^ ^ q casarjo dg Qutra margem e QS postes da rede elétrica e de luz, altos e

aparentemente tão desordenada; mas lá estão eles, 
terço inferior, para deixar bem claro o que é. Mas, 

são bonitos. O conjunto é bonito. Leve. Concreto. Nada de 
algumas aquarelas, cores leves em outras. O Humor
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E poi isso que eu estou aqui cantando um bem-amado amigo que. imaginem, se deu o direito < 
pintar o que quis como quis, isto é, a beleza: nossas bem-amadas mulheres, com seus chapéi 
usados no loquei quando do Grande Prêmio Bento Gonçalves, ou da sua imaginação, ou nossi 
inclas negras e mulatas; nossos casarios com balaustradas de ferro, e as casas da rua Avaí ou a 

Cidade Baixa; nossos_edifícios públicos, com a beleza arquitetônica de suas respectivas época: 
algumas casas que, não sendo públicas, eram locais de públicos encontros e de freqüência de um 
populaçao de Porto Alegre que, mais ou menos rica. mais ou menos pobre, chique ou simples (tenfii 
horror a palavra brega), amava e freqüentava, como a Confeitaria Rocco, o Café Central o Cinemj 
Guarani, o Restaurante Ghilosso e outros pontos de encontro onde grandes problemas, do direiti 
canomco ao futebol eram discutidos com o pretexto da tomada do cafezinho, de um bom trago qu 
ia da cachaça da Coloma Sao Pedro a um Conhaque Espanhol e, na falta deste, Dreher mesmo, dl 
nossa cidade comum, Bento Gonçalves. E pintava também outras belezas: o Parque Farroupilha a 
casas da Praça da Matriz ou os verdes campos do Country Clube.

O que marca o 
matematicamente dispostos para uma pessoa 
um até com um transformador agarrado em seu 
principalmente, e é o que interessa, i I 
abstração nesta aquarela. Cores quentes 
quase sempre alegre mas nunca ausente.

em

Mas Gheno não foi homem de aplicar puramente a cor sobre a tela. Também não foi homem de chegar 
a um total divórcio entre a linha e a cor. Suas linhas e cores, mesmo quando as satura de cores, nao 
as ultrapassam de forma enlouquecida. Não são pinceladas, pois estas Vitorio Gheno va. deixar para 
os óleos, uma produção do mesmo, mais atual.

É nos óleos sobre telas que Vitorio Gheno vai dar uma bem distante seqüência de sua fase de 
Aquarelista. É o domínio da liberdade unicamente para fazer algo bonito, que alguns intelectuais 
desprezam e que outros, não tão intelectuais, como eu, amam. E que, pela sua beleza, ficarão. Mas 
isto já é outra discussão. Fui convidado para apresentar o Aquarelista. Deixemos a descrição dos 
óleos para os outros, pois que neles o nosso artista ainda não deu a sua fase por acabada: ora os 
figura, ora os abstrai. E nem ele, o artista, nos diz por que alguns são figurativos e outros não.

009

Poucos, como Gheno, que saíram da Seção de Desenho da Livraria do Globo (a grande "oficina éi 
enaçao onde o gemo chamado Zeuner reuniu uma dezena de artistas plásticos), trabalharam tantd 
emnto tempo. Nelson Boeira Faednch, loão Fahrion, João Mottini, Honório Nardin, João Faria Viana' 
■c gar Koetz e o nosso Vitorio Gheno, entre outros, são exemplos de grandes artistas de quem o RiJ 

Grande do Sul muito se orgulha por gostarem tanto de pintar o belo.
Não é este, porém, o trabalho do Aquarelista Gheno. Este diz o que pinta, por que pinta, por que o 
deixa bonito e por que a Aquarela foi a forma de pintura que ele utilizou para ser o retratista de uma 
época. Como o foi Lutzemberger, anteriormente, em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul, 
e nos Estados Unidos, Norman Rockwell na descrição da vida doméstica americana. Testemunhos 
de uma época. De um local. De uma cultura.

Assim o é o nosso Aquarelista, o nosso comentado, sempre comprometido com a beleza, e é essa a 
sua forma de coerência de se manter produzindo arte.

ELLIS D’ARRlGO BUSNELLO 
PROFESSOR TITULAR DE PSIQUIATRIA 
lunho 2006

E a forma de pintar o belo e o que mais me apaixona em Vitorio Gheno. E a Aquarela, e foi sobre ela 
que ele me pediu que eu o comentasse. Perdoa, querido amigo, a digressão que veio antes. É que 
escrevo para divulgação cientifica e o estilo é técnico, muito pouco adaptável para a crônica e pari 
um romance, que certamente vou ficar devendo. A forma jornalística não me é afeita, e muito poucl 
desenvolvida em mim, e de repente me encontro com muita coisa sobre a qual ninguém escreveu 3 
eu tico sobre elas rodeando o tema a que me propus.

Em primeiro lugar, devo dizer que as Aquarelas de Vitorio Gheno. forma, colorido e expressai 
sao lindas. Ah mas nao causam impacto, não criticam esta sociedade injusta, não quebraram d 
convencional. Nao formaram uma nova escola ou levaram um grupo a se engajar numa luta pará 
modificar este estado de coisas político e social que se transformou o nosso País e o Mundo qud 
ai estão. Pois e, nao e a isto que ele se propôs. Nem tem a obrigação de fazê-lo. Mas se vocês se 
aproximarem de uns eucaliptos velhos sobre o verde do Country Clube, ou da Esquina do Caféj 
Central, ou do bolar dos Camara, de repente toda aquela atmosfera, toda aquela época surge de! 
volta, desde o cheiro do cafezinho, as vozes que discutiam política ou a última da dupla Cre-NalJ 
As Aquarelas de Vitorio Gheno são, antes de tudo, límpidas. Há nelas uma clareza que não sd 
engaia senão na obrigaçao de ser arte, para repetir mais uma vez, e quantas vezes for necessário! 
uma coisa bela e uma alegria para sempre". Seu traço de nanquim é de uma firmeza natural 

Nao e a marca de sua força impactante. E apenas aquilo que deve ser. um traço de nanquim 
que marca a folha ou faz a arvore e diz que algo está recebendo vida. Sobre a forma que ele dá à 
sua ideia, entra a cor nao-estrita e dentro dos limites do traço, mas às vezes o desbordando e s3

Ellis D '^rigo Busnello nasceu em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, em 1932 e mora em Porto Alegre desde 1947. É Médico 
1195 5), Psiquiatra (1959), Professor de Psiquiatria (1963), Mestre em Saúde Mental 11973), Psicanalista (1976), Livre-Docente 
• Dom for em Ciências 11977) e Assessor em Saúde Mental e Ensino Médico da Organização Mundial da Saúde e da Organização 
Pan-americana de Saúde por diversos países da América Latina e da América rica, da Europa e da África. É grande conhecedor e 
apreciador das Artes e literatura clássica italiana.
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AS ARTES PLÁSTICAS DO RIO GRANDE DO SU

As artes plásticas do Rio Grande do Sul têm suas raízes imersas no desenho e na gravura, da mesnf , entidade real diante de uma obra de arte se o criador o considerar como uma
forma que a produção artística do Estado sempre esteve comprometida, de um modo ou de outr|e'e nem che^a -1 ̂ Nestes casos de arte subjetiva, a fruição transforma-se numa tentativa frustrada, 
com a figuração. Somos, portanto, um povo eminentemente figurativo e gráfico, o que é no fun<$ Pessoa interpôs a. longa, que se estende há anos, em que a arte é uma guerra. O exemplo foi
uma espécie de fidelidade à imaginária básica dos costumes gaúchos, bem recortados e iluminad|Mas efsa 6 uma_ que penso do trabalho de Vitorio Gheno. Este artista parte de protótipos,
em nossa lembrança afetiva, imanentesaum tipo de vida que, apesar das transformações gigantesc] Para cleixar nials c , incjona COmo uma filmadora que vai fixando o cotidiano e a vida. Do filme ele 
ocorridas nos últimos anos, do sofisticado assalto tecnológico que se apresenta quase abstrato 1 '^ea's e °f |e IV ' e COnsidera como os mais possíveis de serem fruídos quando transformados 

intrincada parafernália e dos desgastes ecológicos que já começavam a se fazer sentir, continuas retira ° j ° °psnectador portanto, não caberá empreender qualquer tipo de luta pelo domínio 
a pulsar nos nossos gestos, gostos e maneira de ser. qua ros. ^ ^ entregando objetivamente. Trata-se de uma concepção não muito corrente

nç nossos dias e tem mais a^ver com a mímese aristotélica. Uma arte para se ver, o prazer da retina, 
transformado no intermediário de um comércio entre a natureza (ainda que transposta) e

sua

Quase insulares no vasto panorama brasileiro, a marca da nossa singularidade é certamente esj 
maneira de continuarmos tão teimosamente apegados à terra, cujos símbolos rurais e urbanos bq 
específicos são geradores do que se poderia chamar de uma civilização sui generís dentro do Brasil!

E são as artes gráficas, com seu acento camerístico e seus laboriosos processos artesanais, que rna 
se destacam na conservação dessa memória. Elas construíram um cabedal sobre o qual se assen] 
solidamente a produção artística do Estado. É, de fato, a partir do formidável trabalho pioneiro <J 
duas ou três gerações de desenhistas e gravadores que se conseguiu armar o painel das artes visua 
rio-grandenses, que apresenta também tantos pintores e escultores de importância.

O artista 
o homem.

Em Vitorio Gheno, o processo é um êxito porque ele tem uma intuição infalível e seus temas são 
quase sempre aqueles que o espectador gostaria de ver na sua frente.

FRANCISCO BITTENCOURT (w memoríam)
CRÍTICO DE ARTE

Apresentação da exposição individual de Vitorio Gheno na Galeria Independência, em Porto Alegre, em 1979.
Dentro desse contexto, um fator fundamental é a face cosmopolita da cidade de Porto Alegre, que r 
décadas seguidas foi capaz de suprir seus artistas dos meios pelos quais eles puderam se expresa_____________
sem diluir o vigor daqueles que traziam para a arte o lado atávico e dando a todos as informaçõè francisco Badaró Bittencourt Filho nasceu em Itagui, em 1933. Veio para Porto Alegre em 1946, onde faleceu, em 1997. Poeta, 
necessárias que lhes alimentou as inquietações. São muitos os artistas que se formaram trabalhanj tradutor redatori iocutor e crítico de arte. foi membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, no Rio de Ianeiro. Em 1952 e 
na imprensa e em editoras gaúchas, ao lado de escritores e poetas de todas as tendências. F| 1957 .respectivamente, publicou Vinho para Nós e (aula Aberta, livros de poemas. Em 1995, publicou Vida Inédita, também 
uma militância que se exerceu através de publicações como a Revista do Globo, Província de São Pedm de p0emas. Na década de 60, residiu no Cairo, Egito, onde trabalhou como tradutor, redator de notícias e locutor no Programa 
Quixote, Crucia, Reflets e outras. | Brasileiro de Radiodifusão Egípcia. Dos últimos anos da década de 60 até 0 final dos anos 70, seus artigos foram publicados nos

jr jornais Tribuna da Imprensa, no Rio de janeiro, e Correio do Povo, em Porto Alegre, bem como em revistas e publicações de arte. 
E nesse quadro que surge a figura de VITORIO GHENO. Sua aventura estética está ligada a ul Trabalhou na Seção de Imprensa da Embaixada Britânica, como tradutor e redator de notícias, de 1970 a 1980. Fundou 0 jornal 
movimento abrangente, que não nega seus vínculos com a terra, mas que está perpassado djf Lampião de Esquina, em 1979, que durou até 1981. Ficou deficiente auditivo em 1988, guando voltou a residir em Porto Alegre. 
sopro universal. GHENO distinguiu-se em primeiro lugar como um ilustrador sensível e atentol Deixou livros, novelas e peças de teatro não-publicadas. 
especificidade do ramo, no qual o visual está a serviço de uma densa soma de fatores. Foi um dJ 
ilustradores de um grupo que criou tantas capas para os memoráveis lançamentos da Editora GlobJ 
Como gravador, todos sabemos, está entre os que deram ao Rio Grande do Sul status nacional com u] 
movimento hoje considerado como dos mais respeitáveis da arte brasileira. E isso num momen

que a gravura era vista como arte menor, a porta da "cozinha" por onde se entrava para 
panteão dos eleitos. Foi só depois do trabalho pioneiro dos gaúchos que a técnica passou não sc 
ser cultivada como também se transformou numa das bandeiras da criatividade nacional. GHENi 
que estudou dois anos em Paris gravura em metal, foi um dos jovens mestres dessa época.

010 em

011
Como quase todo o gaúcho, Vitorio Gheno é um introvertido. Assim, não fosse ele gaúcho, esta 
hoje exigindo a inclusão de seu nome na história da arte nacional no período em questão. Mase 
é, além de introvertido, modesto. Depois de algumas individuais e de participação em não muit 
salões oficiais, retirou-se da corrida pela glória e passou a fazer a sua obra sem pensar no deprimen 
tipo de concorrência a que se submetem tantos outros. O ateliê foi durante muito tempo o únii 
local onde pôde ser visto o exercício mais exigente de sua arte.

Mas hoje ele volta ao público rio-grandense, apresentando uma síntese do que produziu nos últim< 
anos. E uma oportunidade única para se ver um desenhista de calibre, apaixonado pela figu 
humana e capaz de realizar milagres com suas linhas simples e despojadas, que vão construindo, £ 
um desenho para o outro, um mundo muito particular, delicado e elegante. É ainda o momento pai 
constatarmos que o aquarelista surgido há cerca de 30 anos está hoje melhor do que nunca nas suí 
cores translúcidas e vibrantes.

Para os mais velhos, esta exposição talvez represente um momento de meditação nostálgica, ou<j 
reencontro com um tipo de concepção de vida em desaparecimento, mas que o artista sabe ret 
como ninguém com seu traço ligeiro graças às suas lembranças privilegiadas. Para os jovens, sei 
um impacto, porque muitas destas aquarelas, de ontem ou de hoje, revelam a mesma disposiçáj 
de uma visão positiva e otimista, onde o feio está ausente e as figuras femininas são de exultafll 
beleza carnal.

Velho ou novo, antigo ou moderno, fané ou viçoso, o universo de Vitorio Gheno é feito de dinamismo 
Uma recordação de Paris corporificada em desenho ou retrato radioso de uma mocinha vista dj 
relance ao atravessar uma rua, tudo é movimento. A retina do artista está tão treinada em captará 
coisas vivas que não há possibilidade de vermos um trabalho seu que não seja feito de vibraçõej 
O espectador em geral é considerado um intruso na experiência artística contemporânea. Aliáj
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ARTES PLÁSTICAS

Vitorio Gheno segue em sua atividade artística 
com o mesmo talento e dedicação com os quais 
a iniciou há mais de seis décadas atrás.

Aldeia Urbana é o tema que desenvolve atualmente, 
desde o ano 2000. São várias faces das "aldeias" que 
nascem em torno das cidades e das metrópoles, 
em óleo sobre tela. Esta expressão em sua obra 
é o resultado da soma de suas observações, 
inquietações e de seus próprios sentimentos, 
acumulados durante toda a vida, a respeito 
deste assunto.

Seguem-se os temas Metrópole, Casario, Cidade, 
Natureza Morta, Gaúcho, Figura, Nu e Erótica até 
1990. Os temas Cidade e Figura são constantes 
nas décadas anteriores.

Retratos é tema destacado dentro das Artes 
Plásticas, na qual Gheno é mestre.

2006 a 1990 

Aldeia Urbana
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Retrato 

1947 a 2002
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ARTES GRÁFICAS

Antes de ser conhecido como artista plástico, no 
fim dos anos 40, Vitorio Gheno iniciara sua vida 
profissional como artista gráfico, no fim dos anos 30, 
aos 14 anos de idade, na famosa Seção de Desenho 
da Livraria do Globo em Porto Alegre. Portanto, fez- 
se mister apresentar neste livro alguns trabalhos seus 
realizados nas Artes Gráficas ao longo de sua vida, 
comprovando o caráter abrangente e diversificado de 
sua obra em uma área que ainda atua.

O anúncio da Coca-Cola. criado por ele quando foi 
diretor de arte da Agência McCann Erickson no Rio 
de laneiro, entre 1951 e 1956, e os cardápios de 
bordo para vôos internacionais da Varig entre Rio e 
Nova Iorque, criados em 1955 especialmente para o 
Departamento de Criação e Propaganda da empresa 
aérea gaúcha, são exemplos do primor e do rigor 
de suas criações de arte na área da propaganda e 
publicidade.

Seguem-se algumas das ilustrações criadas 
40 para a Revista do Globo (Livraria do Globo, Porto 
Alegre) e nos anos 50 para a Revista Manchete (Bloch 
Editores. Rio de laneiro), adquirida pela Editora 
Manchete em 19 de dezembro de 2002 
Paulo.

nos anos

em São

São apresentadas também neste capítulo, algumas 
capas criadas para livros da Editora AGE, LP&M 
Editores e para a Editora Globo, adquirida pela 
Editora Rio Gráfica em agosto de 1986, pertencente 
ao Grupo do Dr. Roberto Marinho, quando passou a 
denominar-se Editora Globo com sede atualmente 
localizada em São Paulo.

Ainda há exemplos de ilustrações e capas feitas para 
livros integralmente ilustrados por Gheno na década 
de 40, como David Copperfield e Cólon Navega, títulos 
da Ediciones Peuser entre 1945 e 1947, época em 
que o artista viveu em Buenos Aires, bem 
ilustrações de Gil Braz de Santilhana, título da Editora 
Globo.

como as

Dois destaques à parte neste livro seguem as
Artes Gráficas: Crônicas e Estudos. No primeiro, são 
apresentados desenhos e ilustrações feitas pelo artista 

colaboração com a coluna jornalística do jornalista 
Paulo Gasparotto, publicada em vários jornais porto- 
alegrenses nos últimos 40 anos. No segundo, o 
artista faz o que lhe dá mais prazer, ou seja, desenhar 
livremente como sempre fez ao longo de sua vida.

em

Coca-Cola

Anúncio: COCA-COLA 
CC Company

Agência: McCann Erickson, Rio de Janeiro 
Veículos: Revista Manchete e O Cruzeiro 

Criação, lay-out e arte final: VITORIO GHENO
1955

Fonte: Revista Manchete 
Imagem 148

128



Varig

Cardápios de bordo : VARIG 
Vôos internacionais: Rio - Nova Iorque 

Aeronave: Super G Constellation 1049G Intercontinental 
Criação e arte final: VITORIO GHENO

1955
Fonte: Museu da Varig, Porto Alegre 

Imagens 149 a 154
150

149 151
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Revista Manchete
Conto de: Camilo Soares 
Título: O Anjo Amarelo 
Ilustração.- VITORIO GHENO 
(SOARES. 1956)
Imagem I 55 Omelete, em HO MIS Al AlConto de.- Mário de Andrade 
Título: O Peru de Natal 
Ilustração: VITORIO GHENO
(ANDRADE, 1952)
Imagem 156

Conto de ORÍGENES LESSA
— l!é ! Você por aqui ? 
Era fato. Eu por ali . . .
O meu amigo é saga/:
— Vai a Santos?
Confirmo.
— Descançando . . .

Conto de: Orígenes Lessa 
Titulo: Omelete em Bombaim 
Ilustração: VITORIO GHENO 
(LESSA, 1952c)
Imagem 157

— E verdade . . .
Ele tcni opiniões formadas.
— Não há nada como uma fugazinha de ve/ em quando . . . 
Coincidência: tenho igual opinião. Concordo, estendendo o níquel 

para o garção que naufraga entre aquela multidão de gente inquieta: 
— Como é : vem ou não vem ?
Feli/mcnic vem. Sou gentil.
— Ê servido?
O meu amigo já tomou, muito obrigado. E tem um sogro, que ntc

Acervo: Biblioteca Municipal Mário de Andrade. São Paulo. quer apresentar, entre aquela barafunda de povo.
- Já se conhecem?
— Não. Muito prazer da minha parte. Muito prazer da parte dele.

ve/ tem um amigo.Que por sua
— Muito pra/cr . . .
— Muito pra/cr
Um braço mc derrama o cafc.
— Essa gente é muito estúpida, afirma o sogro.
- Aqui no Brasil é sempre assim, garante-lhe o amigo.
Eu também acho. pago c saio.
— Então, muito pra/er . . . Até outra vista . . .
— Já vai para o carro?
£ curioso . . Vou. Eles são amáveis, vem comigo. O sogro está

encantado com o tempo.

- Café!

O PERU DE NATAL Ninguém mc atende, muitos me empurram

*• MAMO dr ANUHAI/K ll.wmçio dr CHEÍIO
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o s PONTOS
• estratégicos

da zona

^NTIGAMENTE a Americana. Rapa/e- 
c moças reuniam-se, das 5 às 7. em voha 

das mesas e pelos balcões.

era

e passavam duas ho
ras tomando uma coca-cola 
cachorro e mastigando um 

quente, Copacabana cresceu, 
lação cresceu, os brotos cresceram, 
geração. A Americana pcideu 
vos •pontos-' foram estabelecidos, 
dos cinemas Rian e Metro andam 
qiientadas, o Mercadinho 
de reunião, as praias cada 
cializando

a popu-
Veio a nova

o carta/ e no-
As portas

sempre fre
passou a ser centro
vez mais cheias ofi-

o horário dos “footings", e o eterno 
pretexto para se tomar um so-vetinho no Bob's. 
Rapazes ciscando de automóvel, dando piadi- 

estoque encalhado. Não hánhas de um tempo
na grã-finíssima zona sul.

REVISTA MANCHETEpara outra coisa Crônica: Leon
Título: Os Pontos Estratégicos da Zona Sul 
Desenhos: VITORIO GHENO
(LEON, 1953)
Acervo: Biblioteca Municipal Mário de Andrade. São Paulo.
Imagens 158 a 161

Desenhos de GHENO Texto de LEON Duvida cruel: o sucesso do Bob's é
devido mesmo ao seu sorvete ?

160

A melhor moldura paro um brotinho: o 
janela de um corro. Porque o quadro eilá
icmpre olhando para nós.

161
"Hoje estornos aqui": Tom & Jerry. 

Os brotos dispensam a taboleta. Fonte de renda para a Inspetoria: multar os 
meio-fio do Rian tapazes que estacionam no

136
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Revista da Globo
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Conto do GRAC1UANO RAMOS
ti23-2 «46 PE VIST A DO U.OBV-PrViSTA DO GLOBO

162 165163 164

Conto de: Graciliano Ramos 
Título: Cadeia
Ilustração: VITORIO GHENO 
Livraria do Globo. Porto Alegre. 
(RAMOS, 1946)
Imagem 162 e 163 
Acervo: Ruth Eloiza Hervé

Conto de: Roger Vergei 
Título: O Retraía de Pochete 
Ilustração: VITÓRIO GHENO 
Livraria do Globo. Porto Alegre. 
(VERGEL, 1946)
Imagem 164 c 165 
Acervo: Ruth Eloiza Hervé
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167

lí<>Cft Já foi r, li.-Uifa ? Xfm ' Pola ou fui. R. cobl »im cbnvite
■'Iettro pura. Juntumcnte<la Associa.:f... Araujo lYtrln

altrmis rapaze* .• PHM-as do Inalliutii Molas Arfei., es- 
: um nií-simlar motivos l.aianos. Passamos

Salviulnr vcn- 
«• baianas:do casas coloniais, saveiros. 

SíUii-p „s baianas.
ícrejos. Imasens... 

cada <|iml deve ler lido a sua Impressa».

(HWW\ dJ/dvto
A minha (■ a •luo os leitores poderflo ' ■•r nestas pfurlnas...

22/5/948 REVISTA DO GLOBO CONT. NA PAG. SEG. 49

REVISTA DO GLOBO
Crônica ilustrada: VITORIO GHENO 
Título: Bahia
Livraria do Globo. Porto Alegre. 
(GHENO, 1948a)
Imagem 166
Acervo: Ruth Eloiza Hervé

XtSTK pm Pórtò Alegre um bar que aprecio muito. A primeira vista, a 
gente nau descobre o -100 esse l.ar possa ter «le d.teren e dos outros. £

bar enfadonho, que nau convida mn-m m a niu.it. 
,,,, asnect„ aiiíls não tom nada de espetacular. Tem as prateleiras desur-
denadamerne atulhadas de conservas c. um balcao tal equalmuitos apartamentos ao seu .aejauo qu.u
teirão dos Moinhos de Vento). Ah. leitor, mas eu ^ * a»**""» *e dev* 
frc. lüentã-l... for exemplo: domingo» ã tarde. no '5íJ 
nhà •• domiii.no. Kn.remos na fila do Ônibus eom as carolas acima e NOjanlos...

E tas horas, mesmo, é um

mercado (êsse liar fornece aosREVISTA DO GLOBO
Crônica ilustrada: VITORIO GHENO 

Título: Moinhos de\/ento 
Livraria do Globo. Porto Alegre.

(GHENO, 1948b) 
Imagem 167

45CONT. NA PÁG. SEG.REVISTA DO GLOBO13/3/948
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Livros
enco
veríssimo Mario Quintana

esconderijos
DO TEMPO

MÉXICOíi \■:

torra pintada em palavras, 
com suas paisagens, sitas igrejas barrocas, 

sens mercados mirabolantes.I

iR. :> sens vulcões e snn imprevisível "ente!

» : JQ

/i

f

168>r

w somerset maugham

SERVIDÃO
HUMANA

editora ra re:

SUA MAJESTADE, O

DESERTO
Algumas das capas de livros criadas por VITÓRIO GHENO:

SERVIDÃO HUMANA (MAUGHAM, 19391
Imagem 168

SUA MAJESTADE, O DESERTO (RAUPP, 2003)
Imagem 169

MÉXICO (VERÍSSIMO, 1957)
Imagem 170169

A REVOLUÇÃO DOS BICHOS (ORWELL, 1964)
Imagem 171

ESCONDERIJO DO TEMPO (QUINTANA, 1980)
Imagem 172

Ilustrações - aquarela e nanquim não selecionados para o livro
Esconderijos do Tempo
Imagens 173 e 174

Editora Globo, Editora AGE, L&PM Editores. Porto Alegre.

MAGDA RAUPP & DIONE PASQU0TT0
174
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177175 176

GIL BR AZ DE SANT1LHANA

Autor: Le Sage
Título: GIL BRAZ DE SANTILHANA
Ilustrações: VITORIO GHENO
Editora Globo. Porto Alegre. 
(LESAGE, 1943)
Imagens 175 a 178
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Autor: C. Walter Hodges 
Título: COLÓN NAVEGA

Capa e ilustrações: VITORIO GHENO 
Ediciones Peuser. Buenos Aires.

(HODGES, 1945) 
Imagens 179 a 181

180
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CHARLES DIC K E;N S

DAVI D
COPPERFIELD

jmrr.

m'

#*3

aw
/

a- EDICIOM
Autor: Charles Dickens 
Título DAVID COPPERFIELD
Capa e ilustrações: VITORIO GHENO 
Ediciones Peuser. Buenos Aires 
(DICKENS. 1946)
Imagens 182 a 186

SELMA PKItKIHA DE CALIMANJ

EDICIONES PEUSER BUENOS AIRES

182
186

-'4
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CRÔNICA ro: GASpA&rrr& / p &. ~ 8&A-SÍL,
rfüo #1 : Miròfao

187
S

Coluna jornalística: PAULO GASPAROTTO 
Desenhos e ilustrações: VITÓRIO GHENO (em colaboração)
Veículos: jornais porto-alegrenses
Período: últimos 40 anos
Acervo: Paulo Raymundo Gasparotto
Imagens 187 a 197

192

o
*9
j

151



/
# - P31 Ooeo5 "^cHíiv' r~ Ui r «



155



AfnesfufAO
•' •fACCCIi*

204

205

156



2 08

21 I

158



Críticas A ARTE DE VITORIO GHENOVITORIO GHENO
ALDO OBINO
CRÍTICO DE ARTE E DE MÚSICA
NOTAS DE ARTE, (ornai Correio do Povo, 27 de setembro de 1949, p.8. 
Foram mantidas a estrutura e a expressão linguística originais do texto.

OVÍDIO CHAVES (in memoriam)
CRITICO DE ARTE
NOTAS DE ARTE, lornal Correio do Povo, 12 de outubro de 1949, p.o. 
Foram mantidas a estrutura e a expressão linguística originais do texto.

Uma tarde destas, ao sairmos do auditório do' 'Correio do Povo , onde se realiza agora a *~xp°siçao 
dos quadros de Vitorio Gheno, um cidadão de um grupo que conosco se preparava para descer no 
elevador, comentava para seus amigos, num ar intrigado e ao mesmo tempo d'v^'do_ se' 
o que acontece, mas esta é a quarta vez que subo aqui para ver a exposição; e DESCONFIO que
voltarei mais vezes...".

d?^amnn° ,estu-n0 da slmP|,cldade. que e a busca fremente engasgados na sabença e presas 
de suas comp ícaçoes. A galeria que funciona presentemente no Auditório deste jornal valeram! 
projeção da alma estetica deste jovem. Uma leveza e gosto indelevelmente lhe repassam a at J
tmnshor^n?^51 í*^ ab°reS lhe faZ6m Uma ciranda plástica com as telas de fa^a deliciosa 
mnnnh^H 06 VldfS°m QUeS 6 t0nS a exPrimirem os do"s desse artista. Figuras, retratos, paisagens' 
mannhas dao variedade a esta mostra, que é animada por um espírito que tem unidade e labe

E falou depois cheio de uma grave e humilde admiração, em generalizações; senso poético e 
irreverência- ingenuidade e dispersão; fixação da poesia essencial. Fa ou também no espirito feliz 
da maioria dos quadros realizados pelo artista: os motivos cheios de claridade e alegria, embora de
irônico conteúdo.

raque

atração que não explico, mas aceito; e tanto é assim que fui- "E isso tudo - concluiu - exerce uma 
OBRIGADO a visitar esta exposição quatro vezes...

E são dessa qualidade os elogios que a gente ouve todos os dias sobre a arte de Vitorio Gheno.

Ao nôr o papel na máquina aqui no barulho da redação para bater essa nota .ap.res?ad V‘[ ' 
inicialmente a intenção de escrever uma pretenciosa crítica, situando a personalidade do desenhista 
estabelecendo definições, explicando coisas. Mas, para que explicar? O mais sensato, o mais logico 

aceitar (Aceitar, aqui, quer dizer: comover-se). E quando isso acontece, e porque o a t
resta do que fazer como o cidadão acima-, vêr os quadros vezes e mais.ffhsnn0eS’ 3 'ng7Uld3de,e exPansivldade dos temarios, tudo isso transparece de seu paisagismo 

urbano ou natural, como das criaturas que toma por motivo.

é, mesmo,
é legítimo e nada mais nos

numa ardente, numa humilde aceitação.vezes.
é uma atitudeSim noraue levantar o dedo erudito, todo atuíado de sapiência, para explicar coisas, 

que nersempm nos deixa á vontade, principalmente quando se trata
pureza - como a arte do menino lírico que faz os críticos coçarem o epicramo, inquietos, cheios ae 
vacilações.

AlSníof w!' d® ?daS' COfm° 3 ma d° Arvoredo ou recantos de Torres, bem como a Praça da 
raS ^ V,t0fri0.GheAn0 reaflrma suas qualidades já apreciadas. Nas figuras marca um avanço, no 
sentido da perfeição. Apresenta, para isso, retratos, que são respeitáveis pela técnica e expressão 
E o caso de DEDE, PAULO, MARIA LU.ZA, FR.DA, LOU1SE e MÃE ADELE Não esluecemoTnem 
M F NÍ w APGn ^np P rcem' ° t?man°figU.rat,IV0'em composições, de apreço. FAMÍLIA DE CARVOEIROS,

pictortS^sfo™®^ ^ * tUd°' H

num'nEÍ aHC'StaS p,ástic.os remordidos por complexos, aleijões, taras, vícios e recalques, 
onfT^mpnra -d?preSf2 * de artistas desani™d°s. quando náo porejando odiosidade 
rínl existencial da gosto poder simpaticamente, saborear essa compatia de Vitorio

apenas aqai e al1 talv!f sa|P'cada do travo que ele sabe sublimar numa ironia levíssima e numa
n imavJr?l n ^Tü 6u SSSa SUa simbolizaW a lembrar as cigarras , graças à sua pintura
primaveril , que vai gradativa e harmoniosamente amadurecendo 
sulino.

A pintura de Vitorio Gheno ilustra sua vocação professada. A trilha que segue é ótima como o 
como n nerhnimri n ' ^ ? matura^°’ nSo se ™'e ° espírito jovial que se evola de sua arte, 
revela * m^s natural”0'63' P°'S ® 3 mensagem c'ue sua arte tem P™ a nossa gente, no que

A verdade é que não há quem náo vacile em momentos assim. Procurar circunscrever a personalidade 
de um artistaq autêntico nos limites de uma precário círculo de giz é, ás vezes, uma ofensa, e eu sena 
o último a ofender a alguém por quem tenho violenta e obngatoria admiraçao.

Os quadros de Vitorio Gheno têm a virtude rarissima de satisfazer de um modo amples, a mais 
profunda, a mais intima necessidade de poesia. Essa poesia se «« ^mane.ra direta, 
tocandonos fundo - como si estivessemos a ler os versos sutis de uma poeta de verdade.

Mae Adele

ou
Pretendo com estas mal-traçadas linhas que agora escrevo, apenas trazer um depoimento, o 
melhon fazer uma confissão-, sinto-me á vontade no clima que verifico nos quadros desse art.stm 
E si isso acontece, assim, de um modo tão simples e ao mesmo tempo tao verdadeiro a Gd , 
evidentemente cabe ao artista: há nos seus quadros uma sugestão imediata de poesia, de pura

EvidentementTsi fôsse^outromodo, a coisa deixaria de ser o que é, para transformar-se em arte de 
atitude^feita sob recata, geométrica e calculada, sem conseguir comunicação com a sensibilidade.

É que um artista autêntico, um artista legítimo só de vez em quando e muito raramente aparece, para 
afirmar que, felizmente não há substituto para o talento...

nas vivências do pictorialismo

Ovai» bAoojen Ctommsceu em Logoa Vemelía. em 1910.ofaleceu no Rio * Iam,o. m 
redator e escritor. Foi almo do Co,,«notório * Música de Porto Alegre. em , 9,2. No segunda metade im««« 20 seja

até 1964,
da Academia Brasileira de Letras, em 1967.
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Exposições VITORIO GHENO O HOMEM E O ARTISTA
e tudo rolar 
flutue
deixe sua mente orientar 
sua mão e sua lente 
em direção a tudo 
que ainda irá encontrar.

Tanta gente já escreveu
não sei quanta gente entendeu...
artista plástico, ilustrador
aquarelista, colorista
sobretudo, incomum
por ser artista? Não.
por ser como é
cor, traço, forma e sabor
leve e gentil na forma de ver
sentir e olhar.

CLOV1S ASSUMPÇÃO
CRÍTICO E HISTORIADOR DE ARTE

ss ,r&ind,vidual de wór,°Gheno na Gaieria d° “ d°
Foram mantidas a estrutura e a expressão linguística originais do texto

Suas mãos grossas
são as mais suaves que a tela já viu
seus olhos azuis enormes
enfeitam o olhar de quem
jamais desistiu
ele não pinta
escreve com os pincéis
palavras sublimes
que demonstram gestos singelos
sua arte é uma música que
vemos com os olhos
ao invés de ouvirmos com os ouvidos.

Vitorio Gheno plasma sua forma com independência, mas de modo comedido. Com determinaria 
ponderação, nem projetado sôbre a objetividade, deixando-se levar por ela, numa pobre cópia num
violara ri nem<: P°r °!!° lad°’tentando uma aventura maior de reconstrução, de reorganização 
^horríLda fnatureza'llberta moderadamente a forma. Sem cair numa deformação excessfva 
subordina a forma ao seu propno entendimento de limite, debaixo de um ritmo saudável e dúctil ’ Seu desenho seduz 

não é prisioneiro do medo 
valente para amar 
e se apaixonar 
e assim, 
se libertar.

côr rnnifn hr^nria ? 1 Sabe 5 p,ntor coordenar’ num entrozamento bem equilibrado uma
cor mu'to branda, muito suave, criando uma harmônica atmosfera de leveza. Daí a graça de suas
paisagens e figuras. O melhor de Vitorio Gheno está nas figurinhas, nos agrupamentoSÇ de novo
mmraHnrtlSCa' * S‘ pr£pno' ™ais do que nunca' evidencia o seu temperamento. Os grupos estão 
marcados num típico ambiente brasileiro, sob aspecto bem vivo, atestando uma segura observação

Sala Transcende pelo gesto
sempre atento a todas as formas
em todos os lugares
todas as vidas
todos os momentos
e todos os sentimentos
sempre atento.

Jamais esquece uma flor 
e a cor
mas ninguém percebeu
até onde foi seu amor
recebeu o dom de ilustrar
que muitas vezes diz
ser talvez um defeito
mas seu toque é soberano
na arte de amar e pintar
tem a generosidade de um gênio
a candura da criança
e o amor de uma mãe

mistérios sua voz esconde 
timbre ainda de adolescente? 

suas nuances são imbatíveis 
porque ele é simplesmente incomum.

"Preste atenção nos detalhes 
se é o que você gosta!” 
ele diz...
o detalhe sempre é um novo quadro 
e dentro dele 
outro detalhe
mais mistérios ainda para desvendar 
não faça força 
só admire
a natureza é monumental
e não há força ou talento
que consigam equiparar-se
não perca tempo com questões insolúveis
contemple a beleza do mundo
deixe seu coração navegar

"Não se influencie com os outros!”
diz novamente...
faça o que quiser e como quiser
vá onde imaginar
invente o que puder
isto será então sempre você.

Seus casarios são canções pulsantes
suas figuras, criaturas ardentes
suas flores, natureza exuberante
aprecie somente
não é preciso entender
apenas sentir
e assumir
não carrega quase nada 
usa o que está ao seu alcance 
para pintar.

Toda arnnfnmnT T? do pi"tor esta condicionada pela otimista da vida. Daí um claro domínio e um 
m,mH h de verdades' assim com a simplicidade das soluções. Vitorio Gheno abebera-se no 
mundo dand° fundamentos típicos ao seu mundo plástico, sempre claro e singelo conduzido por 
sua leg^im3 mqui^açao, sem mistérios e agonias. A organização psicológica do artista permite ou
de suaarte063 ° S°rnS°' ap6Sar de tUd° 6 de tod°S' triste as vezes- matriz de sua ironia e medula

Ctovis Assumpção nasceu em BagéPmfessnr íunJnHn a u • « ■ , A ^ f,istoriador ie arte' togado, poeta. Foi professor de Filosofia da Arte da UFRGS;
Hr a a de Cllnàas , Letras, d. PUCRGS , UFRGS. Tem »árias lim

publicados em Filosofia, Histona da Arte, Direito, Poesia, Antologia, Critica de Arte. Prona

em

us: critica de arte. foi editada em 1975.

Sua elegância vive nas telas 
e em todos os momentos 
suas palavras são escassas 
mas seus gestos falam

estilo verdadeiramente único

que
no

num 
incomparável 
é assim que ele reina

fisionomia inconfundívelcom sua 
lá ou aqui: tanto faz 
para alguém como ele 
o lugar é só uma circunstância 
quem é ele?
ele é simplesmente incomum.

NÁDIA RAUPP MEUCCI

Apresentação da exposição individual de Vitorio 
Gheno na Galeria Garagem de Arte, em Porto Alegre, 
em agosto de 2001, com o título original Cor, Traço, 
Forma e Sabor.
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Depoimentos

CHENO

1951. A noite cai cinzenta sobre Paris, quando 
dois amigos acenam para o passageiro do ônibus 
que deixa a Gare dos Invalides em direção ao 
aeroporto de Orly. Os dois são Justino Martins e

Minha atividade no jornalismo, assim 
nos demais meandros até aqui, foi feita de 
parcerias que fortificaram amizades, muitas

que
refletem grande entusiasmo com a vida. Com 
Vitorio Gheno, foi sempre companheirismo, 
com poucas nuvens toldando o desenrolar do 
caminho. Surgiu da necessidade de completar 
as notícias em que não havia participação 
da fotografia ou para evidenciar o charme do 
comentário com ilustrações do traço elegante 
de Vitorio.

Além do pedido de colaboração, meu talento 
foi colecionar, ao longo de várias décadas, os 
desenhos com o maior cuidado, muitas vezes 
disputados com os editores ou, pior ainda, 
resgatados dos descuidos das oficinas dos 
jornais onde trabalhei. Momentos alegres e 
muitas risadas são lembranças associadas ao 
trabalho conjunto. São documentos de minha 
atividade unida à arte de Gheno.

PAULO RAYMUNDO GASPAROTTO
JORNALISTA
lunho 2006.

como
Ilustrações de VITÓRIO GHENO,
criadas especialmente para

vezes entremeadas por estranhamentos a reedição da REVISTA MANCHETEeu. O que parte é Vitorio Gheno.
no Carnaval 2004.
Acervo: Editora Manchete. São Paulo.1945. Não temos 20 anos e já convivemos 

numa amizade fraterna que vai cruzar o século. 
Cruzávamos também as madrugadas de Porto 
Alegre.- o Gheno, o Honório Nardin, o Fernando 
Gabaldón e eu. O Nardin era artista; eu cursava 
a Faculdade de Direito, e o Fernandito, filho 
do cônsul da Espanha. Mais tarde, tornou-se 
próspero empresário nos Estados Unidos e, 
certa vez, com seu helicóptero, foi receber o 
Gheno quando esse desembarcou no aeroporto 
de Nova Iorque...

Imagens 219 a 222

2006. O melhor da obra de Gheno, luminosa e 
marcante, desembarca agora entre nós, na 
perenidade deste livro, fruto do carinho de _ __ 
anjo da guarda, a documentalista Nádia Raupp 
Meucci. E uma bela obra, que nos enche de 
cores e orgulho.

seu

Falar sobre o Vitorio significa uma oportunidade 
única de viver e reviver uma história de vida e de 
talento das quais o tempo é a grande testemunha.

FLÁVIO ALCARAZ GOMES
JORNALISTA
lunho 2006

Falar sobre o Vitorio, especialmente para mim, no 
momento em que tenho o orgulho de comandar 
a Editora Manchete, detentora de todos os 
direitos dos títulos da Bloch e que vai reeditar
a Tradicional Revista Manchete, significa um
grande orgulho e uma imensa felicidade.

Vitorio é e continuará sendo um fantástico 
Homem e um fenomenal Artista. É extremamente 
atento aos mínimos e máximos detalhes da
vida. E consegue fazer a gente ver a vida.

E, na Revista Manchete, uma história de sucesso, 
foi um dos seus grandes nomes. É do Vitorio o 
primeiro número da Manchete e é do Vitorio 
o início de uma trajetória do novo que iria
conquistar a liderança do Brasil.

Vitorio continua sendo único: um extraordinário
Artista. Mas, sobretudo, Gente.

218 MARCOS DVOSKIN
EDITORA MANCHETE
PRESIDENTE E EDITOR
Julho 2006
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Vitorio Gheno é artista plástico, artista gráfico, ilustrador, 
gravador, aquarelista, desenhista, jornalista, publicitário, designer 
de mobiliário e objetos, antiquário, decorador de interiores e 
decorador especializado em hotelaria.

Vitorino Gheno é seu nome de batismo. Nasce n° 
outubro de 1923 em Muçum, Rio Grande do Sul, Brasil. E filho de 
Nicolau Michielon Gheno e Adelina Romagna Gheno. Seus pais 
descendem de famílias de italianos vindos do Veneto e bem- 
sucedidos no Brasil: moageiros, vinicultores e comerciantes. 
Angelina Michielon, uma de suas tias-avos, funda um grande 
orfanato, em Caxias do Sul, que abrigava meninas pobres.

QUEM É VITORIO GHENO

manifestando interesse pelo trabalho profissional 
adulto durante o dia. Instigado pelos primos 
"italianos" mais velhos, começa estágio na 
Alfaiataria Michel, na Rua dos Andradas - mais 
conhecida como Rua da Praia bem em frente 
à antiga Loja Bromberg. Armando Meconi, o 
proprietário da alfaiataria, é um italiano rico, 
conhecido tenor e colecionador de arte. Ele 
ocupa lugar de destaque no meio artístico e 
representa, com grande sucesso, em 1937, um 

centrais da famosa ópera

Gheno e os pais fixamCom quatro anos 
domicílio em Porto Alegre, na rua 24 de 
outubro, ao lado do antigo Prado Velho, atual 
Parcão. É alfabetizado no Colégio Rosário e, 
com oito anos, é matriculado no Colégio Dante 
Alighieri, onde a maioria dos alunos tem origem 
italiana. Lá ocorre o primeiro contato com os 
primorosos livros italianos de arte, importados 
da Itália. Os livros didáticos italianos também 
eram ilustrados com o mesmo primor. Surge 
então em Vitorio a curiosidade sobre arte com 
as primeiras manifestações no desenho. Seu 
professor italiano - Leda Luiggi - questiona 
seu nome de batismo, Vitorino, dizendo que 
Vitorio é um nome mais bonito e "mais italiano". 
O menino gosta e, a partir de então, adota o 
nome Vitorio. O professor Luiggi é seu "primeiro

dos personagens 
Farrapos, composta pelo prestigiado maestro 
gaúcho Roberto Eggers e encenada por Emilio 
Baldino (DA OPERA, 1937). Na alfaiataria, Vitorio 
só desenha, desenha até nos cadernos do 
proprietário. Convive com os artistas que 
frequentam o ateliê, um verdadeiro ponto de 
arte. Ângelo Guido, Antônio Caringi e Tasso 
Corrêa estão entre os que circulam pelo lugar. 
Gheno é assíduo na Livraria Globo, sempre 
atraído pelos livros de arte importados e pelas 
ilustrações. Busca aparas de papel importado 

Depósito de Papéis da livraria. Voltando 
para a alfaiataria, continua a desenhar. Meconi 
não se incomoda, pelo contrário, incentiva o 
adolescente artista a desenvolver o desenho e 
lhe franqueia os livros de arte. O tenor-alfaiate- 
colecionador-de-arte foi seu "segundo mestre . 
O pouco tempo em sua loja é suficiente para 
integrá-lo definitivamente no mundo da arte.

mestre".

Essa é a época das histórias em quadrinhos. 
Globo juvenil e Suplemento juvenil, "jornais de tiras", 
apresentam este tipo de narrativa ilustrada. 
Gheno é fascinado pela anatomia humana das 
ilustrações de Alex Raymond em Flash Gordon e 
líw das Selvas; de Harold Rudolph Foster em O 
Príncipe Valente e Tarzan, e de Milton Caniff em 
Terry e os Piratas.

no

Com 14 anos de idade, na década de 30, 
começa a estudar à noite, no Colégio Anchieta,

225
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A freqüência na Globo chama a atenção de 
Mariano Sanvicente, gerente da Livraria, 
dia ele se aproxima de Gheno e pergunta, com 
curiosidade, a razão de tantas aparas. O garoto 
responde que as usa para desenhar. Sanvicente 
então, pede para ver seus desenhos. Uma vez 
em suas mãos, os desenhos vão imediatamente 
para a mesa de Ernst Zeuner, alemão radicado 
em Porto Alegre, chefe e "professor" da famosa 
Seção de Desenho da Livraria do 
Sanvicente e Zeuner ficam encantados 
desenhos. Imediatamente Gheno é . 
como aprendiz. É 1938. Ali inicia sua vida 
artística, na Seção de Impressão Litográfica. 
Litografia, aliás, é a primeira técnica que Gheno 
aprende, a mesma usada por Toulouse Lautrec 
em seus cartazes, que deram tanta fama ao 
Moulm Rouge. Em poucos meses, Gheno tem sua 
própria mesa na Seção de Desenho da Globo, 
onde trabalham outros grandes artistas rio- 
grandenses. A Seção fica no último andar do 
prédio n° 1416 da Rua da Praia, de onde pode ser 
visto o estuário do Guaíba. Zeuner, seu "terceiro 
mestre", é reconhecido por Gheno como uma 
pessoa de grande valor em sua vida. De aprendiz 
de litografia a ilustrador da Revista do Globo foi 
passo rápido na vida do jovem artista.

IW. Gheno está em Buenos Aires em Continua colaborando comja Edito. Globo P-Jto Fonto^ Gostai Osvaldo ^oidan.ch
fasca de novas oportunidades onde permanece e agora temb|m çom a E p > ^ de porto M em , 94S. Nessa época,
^té meados de 1947. A vontade de aprender e Calcias lumor. E o .^strador das personapaa^ g Femando Moreira, acompanhados
trabalhar e suagraTdes Tp«. Também ilustra a Falia da Tarde Vitorio de outros amigos produzem e dirigem o filme

Scias “nasPanas quL cria Gheno é o autor e ilustrador das primeiras amador Passas « Mad^ada.

capas e ilustra livros de autores mundialmente Nosanosde 1948e 1949, Vitorio Gheno já é um
conhecidos. Ilustra também revistas, alem de iiiSuavslatel ENO ,mn. Cp conhecido artista plástico, com grande domínio
trabalhar na criação de anúncios de propaganda. 1'947a> c crônicas Momfios de do desenho e das técnicas, e grande sucesso de
Frequenta o ateliê de diversos art.stas argentinos em X 947 , 948a). público, de crítica e de vendas.
consagrados. publicadas em 1948. Nessa época, cria reclames

e anúncios para o Departamento de Moda das

Um

Globo, 
com os 

contratado
1949, Gheno realiza duas exposições 

individuais importantes e de grande sucesso: em 
abril, na Casa das Molduras, e em setembro, no 
Auditório do Correio do Povo. Esta última talvez seja 

mostra individual mais importante. Sucesso 
total. Todas as obras vendidas: desenhos, óleos, 
guaches, creiom, bico-de-pena, aquarelas, losué 
Guimarães e Gheno lançam o jornal D. Xicote. Mais 
tarde, na metade da década de 50, aparece a 
coluna D. Xicote no jornal A Hora, novamente 

desenhos de Gheno e textos de losué

Em
Fm meados de 1946, volta, por pouco tempo,

Porto Alegre a fim de buscar seus colegas Lojas Renner. 
joão Mottini, Honório Nardin, Edgar 

Paulo Flores. Nos
artistas
Klettner, Edgar Koetz e

de estada em Porto Alegre, antes 
Buenos Aires, Gheno faz as

sua
dois meses 
de retornar a 
ilustrações e a capa do livro Davtd Copperfteld, 
de Charles Dickens, publicado em agosto de 
1946 (DICKENS, 1946) pelas Ediciones Peuser 

Aires. O fotógrafo Salomão Scliar

/

em Buenos
descobre Gheno e faz uma grande reportagem 

revista O Cruzeiro, com textos do escritor

com -----
(SCHIRMER, 2000). Nos últimos anos da década 
de 40, viaja com freqüência para o Rio de laneiro, 
levando capas para as revistas cariocas Rio, 
Sombra e Rio Magazine, publicadas com sucesso. 
Nessa época, conhece os diretores da Agência 
McCann Erickson do Brasil.

para a
losué Guimarães (GUIMARÃES, 1946).um

Durante os anos em que vive em Buenos Aires,
Gheno trabalha nas agências de propaganda 
Proventas e Grant. Trabalha em várias editoras
Ce5™' C°apa°s"a Realiza, era ,947. na cidade de Porto Alegre,

livros inieiros como Colón Navega, de C. Walter importante exposição- mdmdua\coim suce:sso
Hodees publicado em 1945 também pela de publico e de critica, na Galeria btudio
Peuser (HODGES 1945). Trabalha nas revistas Dois, uma das primeiras galerias surgida
aS« Parati El Hogar, Stampa e Maribet. cidade. Entre as aquarelas e desenhos, sao
Recebe o Prêmio do Salão Nacional da Escola expostos os originais do livro Dam, Copperiield
de Artes de Buenos Aires, tendo duas aquarelas e aquarelas feitas no Teatro de Comedia de

I expostas Torna-se amigo de Monteiro Lobato, Buenos Aires IMARTINS, I.. 1947) que Vitorio
|ruPe conhece viaiando plr El Tigre. trouxe da^gentinra A expgçao é ura sucesso

OS números. Nessa época, são seus amigos e 
colegas na Globo: Honório Nardin, João Mottini, 
Edgar Koetz, Edgar Klettner, Gastão Hofftestter,' 
Edla H. Silva (estes últimos três eram primos) 
loao Faria Vianna, Nelson Boeira Fáedrich, |oão 
Fahrion e outros. "Érico Veríssimo era assíduo 
frequentador da Seção, onde ia para exercitar 
seus dotes artísticos", conta Gheno. A Seção 
de Desenho e uma "verdadeira universidade" e 
Gheno tem o privilégio de participar dela em 
melhor fase.

233

sua

Em 1942, Gheno participa do I ° Salão Moderno 
de Artes Plásticas do Rio Grande do Sul com 
a obra Isadora Vuncan, pintada com tinta de 
impressão sobre

Ilustra dezenas de contos da Revista do Globo, 
de escritores consagrados como Cyro Martins’ 
Rubem Braga, Vinícius de

Em 1947, volta sozinho para Porto Alegre em 
busca, mais uma vez, de novos trabalhos. Em 1948, Vitorio Gheno e Paulo Osório Flores 

são convidados a participar de viagem de estudos 
de arte - nos meses de janeiro e fevereiro, para 
Salvador, Bahia, e cidades históricasde Minas 
Gerais - organizada pela Associação Araújo 
Porto Alegre, junto com estudantes de artes 
e de arquitetura do Instituto de Belas Artes.
Plínio Benhardt, Luis Fernando Corona, Emílio
Do^professOTes^o fnstituto^companham os No início de 1950 Gheno está em Ri^ea

S—SS2 estucfcis rra^apRaf frances^Gheno não espera a 
do Povo. Santos Vidarte. também participa da resposta e viaja para a Europa cora suasiprópnas
excursão. Duas exposições são realizadas, em econo^.prQvenimtrada^dadesi^obr^
Salvador e em Belo Horizonte, com grande nas várias exposições individuais «ateadas entre
sucesso Em Porto Alegre, uma terceira exposição 1947 e 1949. Chega a Cannes, na Cot^Azun
4 nmanizada com irande êxito, na Uvraria de transatlântico, onde permanece por um
Kosmos onde se destacam Vitorio Gheno e tempo. Lá se encontra com lose Morais. Estuda e
Paulo Flores Em Minas Gerais, Gheno desenha trabalha em Paris por dois anos, aperfeiçoando-
os Seminaristas de Caraça, jogando futebol com as se_ em gi.n^Sfo^sX ateliê de
batinas arregaçadas, com o mesmo humor que e agua-forte. Gheno U™ZL . cria e
até hoje habita suas obras. Gheno e Alberto da Georges Braque e Pablo £ “sso ondecn^e
rSrnaTsedgrdneseCamigTsBtujgnT;i Süan toardTean Cocteau, Marc Chaga,I.

" GG!T atraV& ^ SU3S “UStra5ÕeS na ÍSè Grecot'.
Revista da Globo. brasileiros Antônio Bandeira, losé Morais, Carlos

Scliar, Iberê Camargo, Cândido Portinari,Genaro

Morais, Athos 
Damasceno, lustino Martins, Lygia Fagundes 
Telles, Fernando Sabino 
entre outros. Ilustra

uma tampa de madeira de 
marmelada, a mesma que usa como palheta. Os 
lovens artistas Vitorio Gheno, Honório Nardin e 
loao Mottini, grandes amigos e colegas da Seção 
ae Desenho da Livraria do Globo, são revelados 
fora do Instituto de Belas Artes. Com o artista 
loao Faria Vianna, os três aprendem as primeiras 
noçoes de aquarela dentro da própria Globo.

232e Darcy Azambuja, 
,, . outras revistas, como

Mtsteno Magazine, e cria capas para a Coleção 
Amarela. Ilustra livros inteiros como G/7 Braz 
de Santilbana, de Le Sage (LE SAGE,

Vv V\XS.
234_ „ „ 1943). Cria

a capa para Servidão Humana, de Somerset 
Maugham (MAUGHAM, 1939), entre outras. É um 
dos ilustradores principais do grande Dicionário 
enciclopédico Brasileiro Ilustrado, da Editora Globo 
cuja elaboração dura cerca de 10 anos, com a 
primeira edição em 1943 (MAGALHÃES, 1951) Faz 
mais de 300 ilustrações - nunca publicadas - 
para historias do alemão Karl May. Também cria
DnKrClf,e r,eclames Para o Departamento de 
Publicidade da Globo. Mais tarde, nas décadas 
de 50 e 60. cria as capas dos livros de Érico 
Veríssimo, em México (VERÍSSIMO, 1957), e de 
George Orwell, em A Revolução dos Bichos (ORWELL 
1964), da Editora Globo.

3ft.s fâÊM ü
A Segunda Guerra Mundial não havia terminado, 
portanto é necessário solicitar autorização do 
Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, para 
viajar à capital argentina. Gheno não é chamado 
para combater na Guerra, pois seu nome é um 
dos últimos da lista.

Dmi>
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"Zeuner incentivava a liberdade de criação dos 
artistas da Seção, porém era muito rigoroso e exigia 
a repetição do desenho até esse ficar perfeito", diz 
Gheno. Com ele, aprendi a "desenhar" as letras e

O3 EPor‘8Ht rS
Alcachofra.

Fôlhiif e fridos do
amoreira.
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kp s§! ima
sfi°p do famoso Hotel da Bahia (Dl MARCO, 1987), Costura, para quem faz padronagens de tecidos. Adolpho Bloch. Gheno é responsável por grande. ' 
e utiliza a técnica da tempera a ovo com 800 Frequenta os desfiles da alta costura parisiense contas na McCann, como Esso do Brasil e Con 
dúzias de ovos gastos em 18 meses de pintura, e envia suas ilustrações para o Brasil. Realiza Cola. Um dos seus anúncios mais 
Nos anos 80, Genaro ja falecido, seu amigo desenhos e estudos junto ao Ballet Internacional 
Gheno é convidado para assinar o projeto de do Marquês de Cuevas, em Paris. Faz trabalhos para 
decoração do mesmo hotel, que está sendo uma agência subsidiária da McCann Erickson 
ampliado e reformado pela Rede Tropical de 
Hotéis, do Grupo Varig. O novo hotel Tropical 
da Bahia inaugura com o projeto de decoração 
assinado por Vitorio Gheno. Para as áreas 
do hall, no térreo, e do salão de eventos, no 
primeiro andar, Gheno encomenda a Carybé, 
seu amigo, dois imensos murais de concreto 
com temas baianos.

fundando, com Nardin e Mancuso, a Galeria 
Mondrian no Instituto dos Arquitetos do Brasil.

Assina quatro projetos sucessivos de decoração 
da mais badalada boate de Porto Alegre, o 
famoso Encouraçado Butikin, que brilha por quase 
três décadas e é, por muito tempo, a principal 
referência dos artistas vindos do eixo Rio-São 
Paulo. Fundada por Rui Sommer, é inaugurada em 
1965 com projeto de arquitetura e decoração do 
arquiteto Milton Mattos, premiado no Salão de 
Arquitetura. Em 1968 é ampliada e decorada por 
Gheno, pela primeira vez. Entre os proprietários da 
boate estão Enio Lucas Nonnenmaker (Schullas) 
e Eduardo Alvarez (Dudu), que fecha a casa em 
1992. O nome original é Encouraçado Potenkim.

Nas décadas de 60 e 70. Gheno incentiva o 
Artesanato Mobiliário de Torres, no litoral norte 
do Rio Grande do Sul, orientando os artesãos 
na criação de peças de mobiliário, iniciativa 
que influencia todos os fabricantes de móveis 
daquela região. O artista também decora clubes 
de golfe, como o Clube Campestre de Pelotas e 
o Porto Alegre Country Club.

Na segunda metade da década de 60. Gheno 
inicia sua trajetória na decoração de hotéis. 
Passa meses viajando pela Europa, estudando 
hotelaria, área de seu maior interesse dentro 
da decoração, na qual é especializado e atua 
até hoje. Decora vários hotéis para redes 
hoteleiras do Brasil inteiro, como unidades 
da Rede Tropical de Hotéis, do Grupo Varig, 
Tropical Manaus, Tropical da Bahia, Tropical 
das Cataratas, Tropical Planalto e Tropical 
Grande Hotel e Termas de Araxá. Para a Rede 
Plaza de Hotéis, decora: Plaza Porto Alegre, 
Plaza São Rafael, Plaza Itapema, Plaza Caldas da 
Imperatriz e o Plaza Blumenau. Assina o projeto 
de decoração do Hotel Laje de Pedra, do Grupo 
Habitasul, considerado, pelo próprio Gheno o 
hotel mais completo e sofisticado do Rio Grande 
do Sul naquela época. Cria especialmente todo 
o mobiliário para cada hotel que decora. Nas 
décadas de 70 e 80, cria centenas de litografias 
para a ambientação dos hotéis decorados. Os 
temas escolhidos quase sempre se referem à flora, 
fauna e arquitetura antiga das regiões onde os 
hotéis estão localizados. As litografias são criadas 
e impressas em um ateliê de arte muito conhecido 
em São Paulo e no Brasil inteiro chamado Glatt 
& Ymagos, onde vários artistas brasileiros, como 
Burle Marx, Darei, Fayga Ostrowere Volpi também 
trabalham. A atividade de decorador sempre foi 
paralela à de artista plástico.

•i ctrador, de quem Gheno torna-se muito amigo. 
1U ck contribuiu muito para o Modernismo e é 

de mais de 300 trabalhos, espalhados por 
Brasil, feitos com a técnica de mosaico, 

duzida por ele no país. Seus murais em

Werne 
oautor 
todo o
mosaico integram projetos do arquiteto Oscar 
Niemeyer e outros ilustres.

Porto Alegre no fim de 1956 e fixasugestivos
foi criado para a campanha publicitária da Air 
France: OS 2000 ANOS DE PARIS. Colabora com 
a revista O Cruzeiro e continua a ser colaborador 

Paris. Colabora, de Paris, com a Rmsía do Globo, das revistas Sombra, Rio, Rio Magazine e os jornais 
revistas Sombra, Rio, Rio Magazine e jornal Correio Correio da Manhã, Última Hora e O Globo, 
da Manhã.

Retorna a
domicilio, mas continua viajando pelo Brasil 
a trabalho. Atua na embrionária agência de 
propaganda da Varig. Cria o projeto e decora 
a primeira loja comercial da Varig, para venda 
de passagens, na esquina da Av. Borges de 
Medeiros com a Rua dos Andradas, bem ao lado 
da Livraria do Globo, onde iniciara sua carreira 
profissional 20 anos antes.

em

O ponto de encontro, no Rio, é o Nermelhinho, um 
bar na Cinelândia que os artistas e intelectuais 
da época freqüentam: Gheno, Aldemir Martins, 

e criação da Djanira, Darei, Maria Leontina, Xico Stockinger 
McCann Erickson. Armando de Morais Sarmento iniciando na escultura, e muitos outros. No ] 
é o presidente e Emil Farhat o vice. A McCann, Vermelhinho, todos são amigos. Por indicação 
uma agência americana com larga experiência de Gheno, Xico viaja para Porto Alegre e I 
em marketing e propaganda, está há pouco mais passa a trabalhar no jornal A Hora, junto com J 
de dez anos no Brasil. Nessa época a maioria Lauro Schirmer e outros, onde Gheno também I 
dos grandes anunciantes tem sede no Rio, bem é colaborador. Maria Martins, escultora, 
como a grande maioria das grandes agências de embaixatriz, poeta, escritora, jornalista e femme 
propaganda nacionais e estrangeiras. "ISTO FAZ UM du monde, é sua grande amiga. Athos Bulcão 
BEM... , slogan da campanha publicitária da Coca- e Gheno são amigos e freqüentam a casa da 
Cola, é criado pelo poeta e escritor J.G. de Araújo escultora em Petrópoiis, no Rio de janeiro 
jorge e por Vitorio Gheno, na McCann. Gheno é
o responsável pelo estudo e criação do lagout da Em 1952, realiza exposição individual na I 
primeira Revista Manchete (lançada em 26 de abril Associação Brasileira de Imprensa (ABI), com 
de 1952), imediatamente aprovados por Adolpho apresentação do escritor Guilherme Figueiredo, I 
Bloch, que se torna, mais tarde, seu amigo.

Quando o Departamento Editorial e de Criação 
foi criado na Editores Bloch, Gheno 
colaborar com a Manchete fora da McCann, 
mas continua sendo responsável por outras 
contas na agência. Iberê Camargo e Paulo Flores 
também colaboram com a nova revista criada 
para competir com O Cruzeiro.

Apenas cinco horas depois de voltar ao Brasil, 
em 1951, Gheno é contratado, no Rio de 
laneiro, como diretor de arte Trabalha na Standard e na MPM Propaganda. 

Colabora com o jornal A Hora depois de trabalhar 
em diagramação no jornal Última Hora, de Samuel 
Wainer, no Rio de janeiro.

Desde a permanência no Rio de janeiro, de 1951 
a 1956, Vitorio desperta interesse pela decoração 
moderna de interiores. Decora seu próprio 
apartamento no Leme. Convive com o grande 
artista da arte mobiliária, joaquim Tenrreiro 
(FUNDAÇÃO. 1999), português radicado no Rio, de 
quem se torna muito amigo. Ele tem uma fábrica 
de móveis e faz mobiliário para Oscar Niemeyer 
e para outros grandes arquitetos do Rio. Dito 
pelo próprio Gheno, Tenrreiro é um gênio e o 
acabamento dos móveis, impecável (MUSEU, 
1998). Aprende muito com ele, principalmente 
a projetar a proporção correta do móvel, parte 
fundamental do design de mobiliário.
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também seu amigo e colega na McCann. Dessa 
vez expõe as aquarelas feitas em Paris. Mais uma 
vez, sucesso total. Todas as obras vendidas.

passa a

Profundamente interessado no design moderno 
e criador de peças e de mobiliário que primam 
pela simplicidade e funcionalidade, Gheno é um 
admiradorda Bauhaus, uma das primeiras escolas 
de design, arquitetura e artes de vanguarda do 
mundo. Inicia na decoração de interiores quando 
a palavra "decorador” ainda não era utilizada no 
Brasil. Assina diversos projetos de decoração 
de interiores de residências, clubes, hospitais, 
bancos e hotéis em todo o país.

Em 1957, funda, em Porto Alegre, uma das 
melhores casas de decoração da cidade, que 
leva seu nome. Movido por seu espírito inovador, 
traz para sua própria loja a representação dos 
famosos móveis Forma, empresa paulista de 
mobiliário contemporâneo criada em 1955 pelo 
casal Wolf. Nessa época, a FORMA faz acordo 
com a Knoll International e traz para o Brasil 
peças de mobiliário assinadas por Harry Bertoia, 
Marcei Breuer, Mies van der Rohe, Florence Knoll 
e Eero Saarinen.

Nesse período, Gheno assina o projeto de 
decoração da nova sede do jockey Club do Rio 
Grande do Sul, inaugurada em 1959 em Porto 
Ãlegre. É a primeira vez que o mobiliário Forma 
é utilizado na capital gaúcha, no pavilhão paddock 
do jockey.

lá a essas alturas, Gheno dobra a década de 60

Iim ?:

■: ; ü .* :àfc237

36

Em julho de 1955, a VARIG passa a voar para os 
Estados Unidos com aeronaves modernas - Super 
G Constellation, 1049G Intercontinental - com rotas 
entre Rio de janeiro e Nova Iorque. A pedido da 
empresa, Gheno cria os cardápios de bordo para 
esses vôos internacionais. Os temas de suas 
aquarelas são brasileiros: Salvador da Bahia, São 
Paulo, as praias do Rio de laneiro, Belém do Pará 
e as jangadas do Nordeste.

Armando e Bruno Michielon, primos de Gheno, 
moram no bairro das Laranjeiras, no Rio. São 
vizinhos de Paulo Werneck, pintor, desenhista e
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Principais hotéis decorados no Brasil:

Plaza Porto Alegre - Porto Alegre/RS, déc. 60 
Tropical Planalto - São Pau/o/SP, déc. 70 
Plaza São Rafael - Porto Alegre/RS, dec. 70 
Plaza Itapema - Itapema/SC, déc. 70 
Plaza Blumenau - Blumenau/SC, déc. 70 
Plaza Caldas da Imperatriz - 
Caldas da Imperatriz/SC, déc. 70 
Hotel Nacional - Brasília/DF, déc. 70 
Hotel Nacional - Rio de \aneiro/R), déc. 70 
Hotel Laje de Pedra - Canela/RS, déc. 70 
Tropical da Bahia - Salvador/BA, déc. 80 
Tropical Manaus - Manaus/AM, déc. de 80 
Tropical das Cataratas - Foz do Iguaçu/PR, déc. 80 
Crisul Hotel - Criciúma/SC, déc. 80 
Hotel Açores - Camboriú/SC. déc. 80 
City Hotel - Porto Alegre/RS, déc. 80 
Grande Hotel Express - Porto Alegre/RS, déc. 90 
Máster Executivo - Porto Alegre/RS, déc. 90 
Holiday Inn - Porto Alegre/RS, déc. 90 
Tropical Grande Hotel e Termas de Araxá - 
Araxá/MG, déc. 90
Plaza São Rafael - Porío Alegre/RS, 2004 
Bahia Plaza Resort - Camaçari/BA, 2005

Principais exposições individuais:De 1999 a 2001 decora totalmente o Tropical 
Grande Hotel e Termas de Araxá
Gerais, hotel tombado pelo IEPHA de Minas 
Gerais e administrado pela Rede Tropical de 
Hotéis até 2004. O hotel, inaugurado pe|0 
Presidente Getúlio Vargas em 1944, é fechado 
para reformas em 1994. Em 2004, inicia a 
redecoração do Hotel Plaza São Rafael, em Porto 
Alegre, que já havia sido totalmente decorado 
por Gheno na década de 70 e assina também o 
projeto de decoração e criação do mobiliário do 
novo Bahia Plaza Resort, em Camaçari, Bahia.

em
Galeria Studio Os Dois - Porto Alegre/RS, 1947
Galeria Casa das Molduras - Porto Alegre/RS, 1949
Galeria do Auditório do Correio do Povo -
Porto Alegre/RS, 1949
Associação Brasileira de Imprensa (ABI) -
Rio de \aneiro/R], 1952
Livraria do Globo - Porto Alegre/RS, 1960
Galeria Mondrian Atelier de Arte / IAB -
Porío Alegre/RS, 1965
Torres Praia Clube (Clubinho) - Torres/RS, 1968 
Galeria Guignard (Plaza São Rafael) - 
Porto Alegre/RS, 1974
Galeria Independência - Porto Alegre/RS, 1979 
Galeria Alencastro Guimarães - Porto Alegre/RS, 1988 
Galeria Bolsa de Arte - Porío Alegre/RS, 1990 
Galeria Manzione - Punia Del Este/Uy, 1992 e 1993 
Galeria Mosaico - Porto Alegre/ RS, 1992 
Espaço de Arte Mediterrâneo - Porío Alegre/RS, 1996 
Escritório de Arte Alto da Bronze - 
Porto Alegre/RS, 1997
Galeria Garagem de Arte - Porto Alegre/RS, 2001

26eh Sepcember 1987

The Princess Royal has asked me co write 
Co°Iguac deligllt:^ul Picturo you gave

and chank you so nuch 
her during her vísit

Her Ro

241
once again and Co “ th“*Gheno valoriza outros 

verdadeiras galerias de arte nos hotéis que 
decora. Com esta idéia, orienta as diretorias 
na aquisição de coleções de arte relevantes 
para os hotéis. Para o hotel Tropical da Bahia 
foram adquiridas obras de artistas como Carybé,
Hansen da Bahia, Di Cavalcanti e Mário Cravo.
No Plaza São Rafael de Porto Alegre, orienta a 
aquisição, pela Rede, de obras de vários artistas
brasileiros importantes como Glauco Pinto de Em 1987, recebe agradecimento pessoal da 
Moraes, Glauco _ Rodrigues, Plínio Benhardt, Princesa Anne da Inglaterra quando 
Vasco Prado, Glenio Bianchetti, Goeldi, Xico sua passagem pelo Hotel das Cataratas, elogia
AUCkin??r' PaU ° Porce,la- Danúbl° Gonçalves, suas litografias. Presenteada, a nobre leva uma 
Aldemir Martins, Ernesto Frederico Scheffel, Carlos litografia para a Inglaterra.
Antonio Mancuso e o argentino Vi to Campanella,
seu amigo Além de hotéis, decora clubes e Na década de 90, decora o Máster Executivo, 
bancos: Jockey Club do Rio Grande do Sul, Porto o Grande Hotel Express e o Holiday Inn da Rede

^ãSssSãsSS ri-cS-fS —ssmms*
Rafael, inaugurada com uma exposição individual totalmente inusitado dentro do Hospital do 
sua, de grande sucesso. O nome escolhido é uma Coração, proporcionando aos pacientes 
homenagem ao pintor, que foi seu amigo desde sensação de bem-estar, baseado 
o fim da década de 40. pastéis e suaves aquarelas bucólicas sobre o

interior do Rio Grande do Sul.

artistas, criando Desde os 14 anos, quando ingressou na Livrari; 
do Globo, Gheno nunca parou de criar. Terr 
domínio sobre as mais diversas técnicas 
aquarela, guache, têmpera, nanquim, bico-de- 
pena, óleo, acrílico, litografia, aguadas, água- 
forte, sangüíneas, grafite, creiom,

«a 7

Lady in Waicing to 
The Princess RoyalHRH etc. Sui

produção artística é extraordinária e suas obra: 
estão espalhadas em vários países.

Sr. Vitorio Gheno

243

Continua criando capas e ilustrando livros. 
Entre os últimos livros ilustrados estão: Crônicas 
em Dois Tempos, de Maria Tereza Druck Bastide 
(BASTIDE, 2001); O Pãozinho se Parte Com as Mãos, 
de Célia Ribeiro (RIBEIRO, 2001); e Sua Majestade, 
o Deserto, de Magda Raupp e Dione Pasquotto 
(RAUPP, 2003).

essa, em

Pesquisa e texto de Nádia Raupp Meucci

recebe a condecoração A MEDALHA CIDADE DE 
PORTO ALEGRE, da Prefeitura Municipal, po 
iniciativa do vereador Isaac Ainhorn.uma 

em cores
Vitorio Gheno adora esportes. Pratica golfe 
há 45 anos; Torce pelo Grêmio Futebol Porto- 
Alegrense. É fiel ao que pensa. É livre para criar. 
O bom senso é seu guia. Seu bom humor é 
inalterável. Aposentar-se? (amais. Idade? Não 
existe. A vida é seu altar. Mora em Porto Alegre, 
trabalha em todo o Brasil e joga-se no futuro à 
cata do tempo que ainda não passou.

24

1AA

Contumaz pesquisador de antiguidades desde 
os tempos da Globo, coleciona peças antigas e 
raras. Esta atividade o leva a trabalhar também 
como antiquário, além de suas atividades 
artista plástico e decorador de hotelaria. Em sua 
loja de decoração, na rua 24 de outubro, n° 540, 
em Porto Alegre, Gheno também mantém, além 
do antiquário, sua galeria de arte e seu ateliê.

Em 1980, ilustra e cria a capa para o livro de 
Mário Quintana (QUINTANA, 1980), O Esconderijo do 
Tempo, editado pela L&PM. Muito amigos desde 
os anos 40, Gheno e Quintana foram colegas 
Editora Globo e nos jornais Correio do Povo e Folha 
da Tarde.

como

na
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LEGENDAS DAS IMAGENS

60059 O Início - 1992 - óleo sobre tela - 64 x 60 cm - Coleção do Artista 
060 Sem título - 1996 - óleo sobre tela - 80 x 100 cm - Coleção particular 
061 Rio de \aneiro - 1996 - óleo sobre tela - 70 x 100 cm - Coleção particular 
062 Salvador I - 1994 - óleo sobre tela - 70 x 100 cm - Coleção Brenda Pereira de Souza 
063 Salvador 11 - 1994 - óleo sobre tela - 100 x 65 cm - Coleção Adiles e José Alberto Guerreiro 
064 Noite - 2004 - óleo sobre tela - 70 x 100 cm - Coleção Sérgio Gheno 
065 Pelotas - 2005 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção particular 
066 Arraial de São Manoel - 2000 - óleo sobre tela - 60 x 80 cm - Coleção particular 
067 Praça da Matriz - 2002 - óleo sobre tela - 60 x 80 cm - Coleção César Raupp Meucci 
068 Laguna I - 2004 - óleo sobre tela - Coleção Sônia Jorge 
069 Laguna II - 2004 - óleo sobre tela - 80 x 100 cm - Coleção Nieto
070 Abandono - 1999 - óleo sobre tela - 60 x 80 cm - Coleção particular
071 Chuva - 1996 - óleo sobre tela - 70 x 90 cm - Coleção particular 
072 Antiga Livraria do Globo 1883 - óleo sobre tela - 100 x 140 cm - Acervo Livraria do Globo 
073 Antigo Grande Hotel - óleo sobre tela - 100 x 140 cm - Acervo Grande Hotel Express 
074 Natureza Morta I - 2003 - óleo sobre tela - 45 x 70 cm - Coleção particular 
075 Natureza Morta II - 2006 - óleo sobre tela - 50 x 70 cm - Coleção particular 
076 Gaúchos - 2006 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção particular 
077 Cusco - 2006 - óleo sobre tela - 120 x 100 cm - Coleção Adiles e José Alberto Guerreiro 
078 Charla - 2006 - óleo sobre tela - 100 x 120 cm - Coleção Cláudio Noronha 
079 Mateando - 2006 - aquarela - 38 x 46 cm - Coleção particular
080 Troteando - 2006 - aquarela - 38 x 46 cm - Coleção particular
081 Encilhando - 2006 - aquarela - 38 x 46 cm - Coleção particular 
082 Bicicletas no Parcão - 2001 - óleo sobre tela - 100 x 100 cm - Coleção Cláudio Noronha 

Proseando - 2002 - óleo sobre tela - 120 x 80 cm - Coleção Cláudio Noronha 
084 Luiza - 1976 - aquarela - 75 x 55 cm - Coleção particular
08 Feminina I - 1992 - aquarela - 50 x 35 cm - Coleção Maria Elena Pereira Johannpeter 
086 Feminina II - 1992 - aquarela - 50 x 35 cm - Coleção Maria Elena Pereira Johannpeter 
087 Feminina III - 1992 - aquarela - 35 x 50 cm - Coleção Jorge Gerdau Johannpeter 
088 Nu - 2001 - óleo sobre tela - 100 x 70 cm - Coleção particular 
089 Erótica I - 1994 - aquarela - 30 x 42 cm - Coleção particular 
090 Erótica II - 1994 - aquarela - 30 x 42 cm - Coleção particular 
091 Erótica III - 1994 - aquarela - 30 x 42 cm - Coleção particular
092 Erótica IV - 1994 - aquarela - 30 x 42 cm - Coleção particular
093 Estação Navegantes - 1970 - acrílico sobre tela - 54 x 65 cm - Coleção Luiz Carlos Matte 
094 Quermesse - |ca. I970| - acrílico sobre tela - 55 x 65 cm - Coleção Roberto Maisonnave 
09? Armazém de Pelotas - 1972 - acrílico sobre tela - 70 x 50 cm - Coleção Luiz Carlos Matte
09( Paris - |ca. 1975| - serigrafia aquarelada - 70 x 50 cm - Luiz Carlos Matte
097 Central Park - 1989 - aquarela - 27 x 38 cm - Coleção Norma Bier 
098 Igreja Evangélica/RS - 1979 - litografia - 50 x 70 cm - Acervo Hotel Laje de Pedra 
099 Moinho de Água/RS - |ca. 19781 - aquarela e bico-de-pena - 55 x 65 cm - Coleção particular 
100 Armazém Waslawid/RS - |ca. 1972] - bico-de-pena - 46 x 63 cm - Coleção particular 

1 Locomotiva/SP - 1980 - litografia - 50 x 70 cm - Acervo Hotel Tropical Planalto 
102 Santo Antonio de Lisboa/SC - 1979 - litografia - 50 x 70 cm - Acervo Hotel Plaza Blumenau 
IO! Alambigue/SC - 1974 - litografia - 50 x 70 cm - Acervo Hotel Plaza Caldas da Imperatriz 
104 Triun/o/RS - 1984 - litografia - 50 x 70 cm - Acervo Hotel Plaza São Rafael 
10^ Mercado Público/Manaus - 1987 litografi 50 x 70 cm - Acervo Hotel Tropical Manaus 
I0í Largo do São Francisco/São Paulo - 1989 - litografia - 50 x 70 cm - Acervo Rede Tropical de Hotéis 
10', Igreja da Barroquinha/Salvador - 1984 - litografia - 50 x 70 cm - Acervo Hotel Tropical da Bahia 
108 Pelourinho/Salvador - 1985 - litografia - 50 x 70 cm - Acervo Hoíei Tropical da Bahia 
I0( Carnaval em Veneza I - 1981 - aquarela - 45 x 45 cm - Coleção particulai
110 Carnaval em Veneza II - 1979 - aquarela - 55 x 65 cm - Coleção particular
111 Vogue I - 1978 - aquarela - 58 x 76 cm - Coleção particular
112 Vogue II - |ca. 1977| - aquarela - 55 x 50 cm - Coleção particular
113 Pose 1 - 1976 - bico de pena - 30 x 36 cm - Coleção particular
114 Pose II - 1974 - aquarela - 40 x 32 cm - Coleção particular
11Vernissage - 1974 - acrílico sobre tela - 50 x 60 cm - Coleção Paulo Franco dos Reis Neto 
11 ( Detalhe da imagem 117

001 Transição I - 2000 - óleo sobre tela - 80 x 100 cm - Coleção particular
002 Gothan - 2000 - óleo sobre tela - 80 x 60 cm - Coleção particular
003 Auto-retrato - 2001 - guache - 29 x 21 cm - Coleção do Artista
004 Palafitas no Rio Negro - 1980 - litografia - 70 x 50 cm - Acervo Hotel Tropical Manaus
005 Subúrbio / série Aldeia Urbana - 2005 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção particular
006 Túnel / série Aldeia Urbana - 2005 - óleo sobre tela - 80 x 100 cm - Coleção particular
007 Detalhe da imagem 127
008 Mampituba - 1985 - aquarela - 35 x 50 cm - Coleção Ellis D 'Arrigo Busnello 
009 Amazônia - 1994 - óleo sobre tela - 80 x 80 cm - Coleção particular
010 Igreja São Domingos/Torres - 1992 - óleo sobre tela - 50 x 60 cm - Coleção Jorge Gerdau Johannpeter 
011 Jgreja São Domingos/Torres - 1980 - 50 x 70 cm - Coleção particular
012 Cidade Vermelha / série Aldeia Urbana - 2003 - óleo sobre tela - 80 x 100 cm - Coleção particular 
013 Sem título / série Aldeia Urbana - 2004 - óleo sobre tela - 80 x 1 20 cm - Coleção particular 
014 Sem título / série Aldeia Urbana - 2004 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção particular 
015 Detalhe da imagem 017 
016 Detalhe da imagem 017
017 Voluntários / série Aldeia Urbana - 2006 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção particular
018 Fusca na Oficina / série Aldeia Urbana - 2006 - óleo sobre tela - 50 x 80 cm - Coleção particular
019 Salvador I / série Aldeia Urbana - 2006 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção particular
020 Salvador II / série Aldeia Urbana - 2006 - óleo sobre tela - 70 x 100 cm - Coleção particular
021 Sem título / série Aldeia Urbana - 2004 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção particular
022 Sem título / série Aldeia Urbana - 2006 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção particular
023 Sem título / série Aldeia Urbana - 2004 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção particular
024 Sem título / série Aldeia Urbana - 2004 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção particular
025 Sem título / série Aldeia Urbana -2005 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção Milton Silva de Lima
026 Sem título / série Aldeia Urbana - 2004 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção particular
027 Sem título / série Aldeia Urbana - 2004 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção Zuleika e Hugo Pinto Ribeiro
028 Sem título / série Aldeia Urbana - 2004 - óleo sobre tela - 100 x 140 cm - Coleção Sérgio Gheno
029 Sem título t série Aldeia Urbana - 2004 - óleo sobre tela - 60 x 90 cm - Coleção Nieto
030 Sem título / série Aldeia Urbana - 2004 - óleo sobre tela - 60 x 90 cm - Coleção particular
031 Sem título / série Aldeia Urbana - 2003 - óleo sobre tela - 100 x 100 cm - Coleção particular
032 Detalhe da imagem 031
033 Sem título / série Aldeia Urbana - 2003 - óleo sobre tela - 80 x 100 cm - Coleção particular 
034 Detalhe da imagem 033
035 Sem título / série Aldeia Urbana - 2002 - óleo sobre tela - 70 x 90 cm - Coleção particular
036 Sem título / série Aldeia Urbana - 2003 - óleo sobre tela - 60 x 60 cm - Coleção particular
037 Catadores de Papel I / série Aldeia Urbana - 2003 - óleo sobre tela - 100 x 90 cm - Coleção particular
038 Catadores de Papel II / série Aldeia Urbana - 2002 - óleo sobre tela - 90 x 90 cm - Coleção particular
039 Sem título l série Aldeia Urbana - 2002 - óleo sobre tela - 80 x 80 cm - Coleção particular
040 Sem título / série Aldeia Urbana - 2002 - óleo sobre tela - 80 x 120 cm - Coleção particular
041 Sem título - 2004 - óleo sobre tela - 90 x 140 cm - Coleção particular
042 Temporal - 2005 - óleo sobre tela - 70 x 100 cm - Coleção particular
043 Detalhe da imagem 045
044 Detalhe da imagem 045
045 Transição II - 2003 - óleo sobre tela - 80 x 100 cm - Coleção particular
046 Papeleiro na Metrópole - 2001 - óleo sobre tela - 40 x 60 - Coleção particular
047 Bairro - 2003 - óleo sobre tela - 2003 - Coleção particular
048 Sem título - 2002 - óleo sobre tela - 60 x 90 cm - Coleção particular
049 Domingo na Metrópole - 2002 - óleo sobre tela - 100 x 120 cm - Coleção particular
050 Sem título - 1998 - óleo sobre tela - 60 x 80 cm - Coleção Luiz Alberto Pereira da Silva
051 Vitral I - 2001 - óleo sobre tela - 90 x 120 cm - Coleção particular
052 Vitral II - 2001 - óleo sobre tela - 90 x 120 cm - Coleção particular
053 Sem título - 2001 - óleo sobre tela - 90 x 120 cm - Coleção particular
054 Neu> York - 1998 - óleo sobre tela - 70 x 90 cm - Coleção particular
055 Metrópole em Vermelho - 1997 - óleo sobre tela - 80 x 100 cm - Coleção particular
056 Metrópole em Bege - 1997 - óleo sobre tela - 90 x 110 cm - Coleção particular
05/ Detalhe da imagem 058
058 Rua da Praia - 1996 - óleo sobre tela - 90 x 100 cm - Coleção particular
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152Armazém em Torres - 1965 - acrílico sobre tela - 50 x 60 cm - Coleção Helena Sefton Terra Uma 
Flonanopohs - |ca. 1960| - óleo sobre tela - 50 x 60 cm - Coleção Lauro Scfiirmer e Célia Ribeiro 
Quintal em Torres - 1968 - acrílico sobre tela - 50 x 60 cm - Coleção Erica Bier 
Chalé em Torres - 1968 - acrílico sobre tela - 50 x 60 cm - Coleção Erica Bier 
Antigo Correio do Povo -1961- guache e bico-de-pena - 35 x 45 cm - Coleção Heloisa e Carlos Brenner 
Antiga F'amacia Carvalho - 1961 - aquarela e bico-de-pena - 50 x 60 cm - Coleção Paulo do Couto e Silva 
Demolição - Largos dos Medeiros - |ca. 1960| - aquarela - 50 x 60 cm - Coleção Heloisa e Carlos Brenner 
Antigo Largos dos Medeiros - 1947 - guache e bico-de-pena - 35 x 45 cm - Coleção Zuleida Castilhos 
Igreja da Conceição - 1954 - guache e bico-de-pena - 35 x 50 cm - Coleção particular 

126 Hotel na Voluntários - |ca. 1959| - guache e bico-de-pena - 35 x 55 cm - Coleção particular 
Solar dos Camara - 1961 - aquarela e bico-de-pena - 37 x 60 cm - Coleção Thomas Bier Herrmann

' m Y? '961 ‘ aquarela e bico-de-pena - 37 x 60 cm - Coleção Thomas Bier Herrmann
129 Hotel Cujas/Paris -1951- aquarela - 25 x 40 cm - Coleção Harro ]. Kuss

" Café Les Deux Magots/Paris - 1951 - guache e bico-de-pena - 30 x 40 cm - Coleção Harro J Kuss 
Barcos/Salvador - 1949 - aquarela - 45 x 35 cm - Coleção particular 

132 Torre da \greja de Bento - 1947 - aquarela - 50 x 50 cm - Coleção particular
Teatro de Comédia de Buenos Aires - 1947 - aquarela - 32 x 23 cm - Coleção particular 

134 Iornaleiro - 1949 - aquarela - 50 x 35 cm - Coleção particular
Martha - [ca. 1949| - aquarela - 40 x 50 cm - Coleção Martha Macedo 

136 Betty - 1949 - aquarela - 48 x 35 cm - Coleção Carlos Vitorio Cavalcanti Gheno
13 - Barbara - |ca. 1960| - óleo sobre tela - 40 x 50 cm - Coleção Bárbara Oppenheimer
138 Dede - 1949 - aquarela - 30 x 40 cm - Coleção Dedé Canozzi
139 Fernanda (Maria Fernanda Cavalcanti Cheno) - [ca. 1960| - guache - 48 x 35 cm - Coleção do Artista
140 Anna Mana - |ca. 1954| - acrílico sobre tela - 40 x 30 cm - Coleção A,ma Maria Bopp 
14. YAete' jca- 196°l - óleo sobre tela - 55 x 45 cm - Coleção Lelete Livonius Teixeira

Margarida - [ca. 1960| - óleo sobre tela - 60 x 50 cm - Coleção Kitty Kroeff
143 Kitty - [ca. 1960| - óleo sobre tela - 60 x 50 cm - Coleção Kitty Kroeff
144 Nádia - 2001 - óleo sobre tela - 80 x 60 cm - Coleção Nádia Raupp Meucci
145 Norma - 1972 - acrílico sobre tela - 75 x 50 cm - Coleção Norma Bier
146 Rejane - 2002 - óleo sobre tela - 70 x 50 cm - Coleção Maria Rejane Schneider
14 / Mae A dele (Adelina Romagna Gheno) - 2006 - óleo sobre tela - 60 x 50 cm - Coleção do Artista

Anuncio da COCA-COLA - Agência McCann Erickson - veiculada na Revista Manchete - 1955 
Cardápios de bordo da VARIG - vôos internacionais entre Rio e Nova Iorque - 1955 

Ilustrações de revista - O Anjo Amarelo/CamWo Soares - Revista Manchete (SOARES, 1953)
I ustrações de revista - O Peru de Nafaí/Mário de Andrade - Revista Manchete (ANDRADE, 1952) 
Ilustrações de revista - Omelete em Bombaim/Ongenes Lessa - Revista Manchete - (LESSA, 1952c) 

Ilustrações de revista - Os Pontos Estratégicos da Zona Sul/Leon - Revista Manchete - (LEON, 1953b)
' ,6f ilustrações de revista - Cadflfl/Graciliano Ramos - Revista do Globo (RAMOS, 1946)

164-165 Ilustrações de revista - O Retrato de Pochete/Roger Vergei - Revista do Globo (VERGEL 
Crônica ilustrada - Ba/i/WVitório Gheno - Revista do Globo (GHENO, 1948a)

167 Crônica Ilustrada - Moinhos de VentoA/itório Gheno - Revista do Globo (GHENO, 1948b)
Capa de livro - Servidão Humana/Somerset Maugham - Editora Globo (MAUGHAM, 1939)

169 Capa de livro - Méxíco/Erico Veríssimo - Editora Globo - (VERÍSSIMO, 1957)
Capa de livro - Sua Majestade, o Deserto/Magda Raupp e Dione Pasquotto - Editora AGE (RAUPP, 2003) 
Capa de livro - A Revolução dos Bichos/George Orwell - Editora Globo (ORWELL, 1964)
Capa de livro - Esconderijos do Tempo/Mário Quintana - Editora L&PM (QUINTANA, 1980)
Ilustração de livro não selecionada - Esconderijos do Tempo (QUINTANA, 1980)
Ilustração de livro não selecionada - Esconderijos do Tempo (QUINTANA, 1980)

•3-178 Ilustrações de livro - G/7 Braz de Santilhana/Le Sage (LE SAGE, 1943)
Ilustrações de livro e capa - Colón NavegaAValter Hodges (HODGES, 1945)
Ilustrações de livro e capa - David Copperfield/Charles Dickens (DICKENS, 1946)

Desenho - coluna jornalística Paulo Gasparotto - Cafe des Artistes - New York - 1998 
188 Desenho - coluna jornalística Paulo Gasparotto - Alcazar/Paris - 1986

Desenho - coluna jornalística Paulo Gasparotto - Metro Saint-Michel/Pans - 1986 
i Ilustração - coluna jornalística Paulo Gasparotto - Bar 900/Punta Del Este - 1999 

Ilustração - coluna jornalística Paulo Gasparotto - D ado Bíer/Porto Alegre - 1997 
Desenho - coluna jornalística Paulo Gasparotto - Mercado de Frufas/Punta Del Este - i 

193 Ilustração - coluna jornalística Paulo Gasparotto - Aí/ãuííãa/Litoral Rio Grande do Sul

194 Desenho - coluna jornalística Paulo Gasparotto - Roma - 1986
195 Desenho - coluna jornalística Paulo Gasparotto - Lisboa - 1986
196 Desenho - coluna jornalística Paulo Gasparotto - Guincho/Porto Alegre - 1994
197 Desenho - coluna jornalística Paulo Gasparotto - Paris - 1974
198 Encaminhando o Tordilho - |ca. 2000| - grafite - 12 x 10 cm - Coleção particular
199 Pajem - |ca. 20011 - esferográfica -12 x 9 cm - Coleção particular
200 Catadorde Papel - |ca. 2000| - bico-de-pena - 9 x 12 cm - Coleção particular 

Bicicleta - |ca. 20011 - grafite - 9 x 12 cm - Coleção particular
_ Cow-boy Urbano - |ca.20011 - grafite - 12 x 16 cm - Coleção particular
203 Avo Parteira - 1985 - bico-de-pena - 13 x 18 cm - Coleção particular
204 Estudos de turfe - Paddock - 2006 - grafite e aquarela - 14 x 20 cm - Coleção do Artista
205 Estudos de turfe - Apresentação - 2006 - grafite e aquarela - 14 x 20 cm - Coleção do Artista
206 Estudos de turfe - Chegada - 2006 - grafite e aquarela - 14 x 20 cm - Coleção do Artista
207 Estudos de turfe - Treino - 2006 - grafite e aquarela - 14 x 20 cm - Coleção do Artista
208 Estudos de nu - Nu Frontal I - |ca. 20001 - grafite - 14 x 20 cm - Coleção particular
209 Estudos de nu - Dorso - 1999 - aquarela - 15 x 21 cm - Coleção particular
210 Estudos de nu - Nu Frontal II - 1995 - aquarela - 20x 30 - Coleção particular
211 Estudos de nu - Movimento - 1984 - creiom - 50 x 70 cm - Coleção Gastao Wallauer _

Mãe A dele (Adelina Romagna Gheno) - 2006 - óleo sobre tela - 60 x 50 crn- Coleção do Artis a
213 Antigo Grande Hotel - |ca. 1980| - serigrafia aquarelada - 70 x 50 cm - Coleção particular
214 Antigo Largo dos Medeiros - 2005 - óleo sobre tela - 80 x 100 cm - Coleção particular
215 Menino - 1974 - aquarela - |ca. 50 x 50 cm] - Coleção particular
216 Bela - |ca. 1978) - aquarela - 50 x 50 cm - Coleção particular
217 Paris - |ca. 1975| - serigrafia aquarelada - 70 x 50 cm - Coleção particular 
y 18 Ilustração - coluna jornalística Paulo Gasparotto - Café do Porío/Porto Alegre - |ca. 1998]
2i o ilustração de revista - Marquês de Supuou/Camaval 2004 - Revista Manchete (DAVID IUN10R, 2004)
220 Ilustração de revista - Euíruão/Carnaval 2004 - Revista Manchete (DAVID IUNIOR. 2004)

Ilustração de revista - O Corso/Carnaval 2004 - Revista Manchete (DAVID IUNIOR, 2004)
222 Ilustração de revista - Masca raãos/Carna vai 2004 - Revista Manchete (DAVID JUNIOR. 20°4)
203 Vitorio Gheno (aos 3 anos) com os pais, Nicolau Gheno e Adele Romagno Gheno | ca. I927|

40
22/, vitorio Gheno e |oão Mottini (centro) na Seção de Desenho da Globo - visita alunos Colégio Militar - década de 
227 Edgar Klettner, Vitório Gheno, Emst Zeuner, Edgar Kõetz, João Fahrion - Seção Desenho/Globo/1943 (foto de Abdias Silva) - Aervo Odila lettner 
22J Vitório Gheno, João Mottini, Honório Nardin - Rua da Praia - Porto Alegre - década de 0 
279 Vitório Gheno, Edgar Klettner, Honório Nardin - Rua da Praia - Porto Alegre - década de 0 
730 Ilustração/alcachofra - Dicionário Enciclopédico Brasileiro Ilustrado (ALCACHOFRA, 1951) - Acervo Abelardo Marques 
231 llustração/amoreira - Dicionário Enciclopédico Brasileiro Ilustrado (AMOREIRA, 1951) - Acervo Abelardo Marques 
73 ' Crônica ilustrada - Moinhos deVento/Vitório Gheno - Revista do Globo (GHENO, 1948b)
73 Seminário de Caraça - 1948 - aquarela publicada na Revista do Globo (DANTAS, 1949) ^
234 Vitório Gheno, Henriquetta Marsiaj Gomes, Dedé Canozzi - Exposição Galeria Auditono Correio do Povo -
235 Vitório Gheno - Porto Alegre - 1949

237 vítórío Gheno é diretor de arte/colega americano - Agência McCann Erickson - Rio de janeiro - década de 50
238 Café Les Deux Magots - 1951 - guache e bico-de-pena - 30 x 40 cm - Coleção Harro I.Kuss 
739 Vitório Gheno em seu ateliê em Porto Alegre - década de 80
240 Vitório Gheno no Encouraçado Butikin - década de 70
241 Casario de Salvador/BA - [ca. 19801 - litografia - 50 x 70 cm - Acervo Hotel Tropical da Bahia
242 Hotel Tropical da Bahia / Salvador - hall de entrada com painel de Cajybé adquirido porGhpnc' ™ 1987
243 Carta da Princesa Anne da Inglaterra, agradecendo pela litografia recebida de Vitono Gheno, em visita ao Hotel Tropical das Cata ,
244 Vitório Gheno - Av. des Champs-Élysées - 1996
745 Ballet Marquês de Cuevas/Paris - 1950 - aquarela - 50 x 35 cm - Coleção particular
246 Vitório Gheno jogando golfe no Porto Alegre Country Club/detalhe da luva de golte•-
247 Autoretrato - Gheno - entrevista TV francesa na Exposição de Picasso em Paris -1996
248 Vitório Gheno-ateliê em Porto Alegre, 2001
240 Desenho - coluna jornalística Paulo Gasparotto - Polo/Porto Alegre - |ca. 1992|
250 Vitório Gheno - Punta Del Este, 1996
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overflowing and spreading with the sole end 
of creating more beauty. He reminds me of his 
global antecedent, so well known in our youth, 
Raoul Dufy (1950s). I believe he was as familiar 
with Dufy as I was at the same time: when that 
great watercolorist, who carne from the Fauvist 
movement, would be acclaimed on winning the 
Grand Prix at the 26th Venice Biennial. It was 
when Dufy went to Hollywood that its most 
classic musicais like "An American in Paris”, 
whose finale is a ballet with Gene Kelly and Leslie 
Caron, were being produced, anthologically 
showing how Gershwin saw the Place Vendôme 
of "his” Paris. The scenery for this ballet is taken 
from Impressionist and Fauvist painters, but is 
principally marked by the watercolors of Raoul 
Dufy. They managed to beautify Paris, the most 
beautiful city in the world, even more. "II faut le 
dire en Français", a dear friend told me: ”la plus 
belle ville du monde”. His scenery for the ballet 
gives the note, the tone and the color of the 
beloved city.

I think it was Watercolorists who, revolutionarily, 
made color and form independent. Some figures 
are incidental. They are like ordinary people who 
were there when the event occurred. Transient, 
passers-by, tourists. They are not independent of 
the context, yet they are characters who can give 
an unusual stamp to a work, but who can also 
be absent. Color, as for every watercolorist who 
reaches the status of Gheno, is independent of 
form, and vice-versa. He is a man of warm colors 
in prints of places and monuments and almost 
delicate colors in the country landscapes, when 
he concentrates on watery yellows and greens. 
His Mampituba river is a diaphanous blue, 
hardly appearing, yet unmistakably present. 
What characterizes the place are the mansion 
on the other bank and the electricity poles and 
lampposts, tall and mathematically arranged for 
someone apparently so disordered; but there 
they are, one even with a transformer fixed to its 
upper part. to make clear what it is. But mainly, 
and that is what is interesting, they are beautiful. 
The ensemble is beautiful. Light. Concrete. 
There is nothing abstract in this watercolor. 
Warm colors in some watercolors, light colors 
in others. The spirit is nearly always happy, but 
never absent.

in Rua Avaí or in the streets of Cidade Baixa; our 
public buildings with the architectural beauty of 
their various periods; some houses which, not 
being public, were places for public meetings and 
visited by people from Porto Alegre who, more 
or less rich, more or less poor, chic or simple 
(I hate that word tacky), like the Confeitaria 
Rocco, Café Central, the Cinema Guarani, the 
Restaurante Ghilosso and other meeting places, 
where great problems, from ecclesiastical law 
to football were discussed under the pretext of 
having a coffee, a good shot of spirit, from the 
Colônia São Pedro cachaça to Spanish Cognac, 
and, in the absence of that, even Dreher, from 
our common city, Bento Gonçalves. And he also 
painted other attractions, Farroupilha Park, the 
houses in Praça Matriz or the green fields of the 
Country Club.

There are few who, like Gheno, carne from the 
Livraria do Globo Drawing Section (the great 
"Creative workshop”, where a genius called 
Zeuner assembled a dozen fine artists) worked 
so much for so long. Nelson Boeira Faedrich, 
loão Fahrion, João Mottini, Honório Nardin, loão 
Faria Viana, Edgar Koetz, and our own Vitorio 
Gheno, are examples of great artists of which Rio 
Grande is so proud for liking so much to paint 
the beautiful.

Argentina, for which I had the privilege to be an 
illustrator.

we single out Portraiture, in which Gheno is a 
master.

I |jke art that exists at the edge of scarcity. My 
observation is almost investigative. Everything I 
observe is directed towards drawing and painting. 
And the result is the sum of my observations 
and concerns accumulated throughout a whole 
Ijfe. Painting, like any other form of expression. 
is the accumulation of observations, feelings 
and concerns, What I observe here, I observe 
anywhere in the world. What I paint here, I paint 
anywhere. It is universal, although I am also a 
painter from the provinces. It does not matter 
where I am. What matters is what I observe and 
record in my memory, because the mind has no 
boundaries.

VITORIO GHENO
artist
|uly 2006.

Versão Idioma Inglês
Chronicle shows everyday social life "drawn" by 
Gheno and "written" by Gasparotto, published 
in various Porto Alegre papers in a collaboration 
lasting 40 years. And Estudo reflects Vitorio 
Gheno's soul.

When I lived in Rio de (aneiro in the I950s, | 
illustrated stories by great Brazilian writers in 
Bloch Editores' Revista Manchete, which is now 
owned by Editora Manchete, with the Rio Grande 
do Sul journalist Marcos Dvoskin as president 
and editor. When I was art director for McCann 
Erickson, I designed the layout for the first issue 
of Revista Manchete (launched in 1952). It was 
immediately approved by Adolpho Bloch, who 
later became my friend.

INTRODUCTION
At the turn of the third millennium we are faced 
with a new reality, governed by globalization, 
by the dawning of nanoscience and the speed 
of information, with the revolutionary feature of 
enabling events in different places, in real time. 
Intellectual memory is, logically, touched by 
this reality, obliging us to keep constantly up to 
date.

The great artist is introduced by Aldo Obino, 
Clovis Assumpção and Ovídio Chaves in their 
criticism of the time. And in current statements, 
Flávio Alcaraz Gomes, Marcos Dvoskin and 
Paulo Raymundo Gasparotto witness Gheno’s 
career. Finally, About Vitorio Gheno presents the 
biographical data.

My main concern is drawing. It always has been. 
I "disciplined” my work and mastered all the 
techniques in the graphic and fine arts, through 
dedicated and constant work and study. I think I 
improved. Drawing is fundamental. An artist has 
to know how to draw. I iilustrated many books. 
I did thousands of illustrations for Brazilian and 
Argentinean publishers; a constant stimulus for 
my imagination.

Within these circumstances a traditional book, 
printed on paper, becomes a challenge. It is 
not unlikely that in the not too distant future 
the traditional book may become a rare jewel in 
libraries and other collections.

It is important to mention that Gheno was present 
at all times during the process of researching and 
producing this book, and his ideas were always 
respected.

It is in this spirit that the current reference work, 
the book of the Living Art of the artist VITÓRIO 
GHENO, was developed, resulting from careful 
research and long exploration, over about ten 
years. It contains an overview of the wide-ranging 
work the artist has produced throughout Brazil 
and in other countries he has visited and even 
lived in, like France and Argentina. This research 
was not easy, becoming detective work at times, 
due to the broad fields in which he has produced 
his extraordinary artistic output.

'HE WATERCOLORS 
¥ VITÓRIO GHENO

It is absolutely certain that Vitorio Gheno, so 
passionate for life and Porto Alegre, has much 
to teach us with his absolutely free and open 
way of being. The honesty of his art crossed the 
past, contributed to the present and projects 
into the future. This book will fill his place in 
the artistic memory of Rio Grande do Sul. He 
is an extraordinarily genuine artist. This is a 
publication in his honor.

m
I traveled to many countries. I was always 
attentive to the architecture, cities, metropolises, 
nature and people, in all their details. I observe 
and everything is recorded in my memory. I 
remember everything.

I don’t know if artists stop from time to time to think 
if they are, at any given moment, figurative, 
impressionist, cubist, or abstract, but this is 
an approach that a great friendship and no 
lesser affection that unites me with Vitorio 
oblige me not to touch upon, due to it being so 
controvérsia I.

After living as an artist in Buenos Aires, Paris and 
Rio de Janeiro for more than a decade, I started 
working as an interior decorator in Porto Alegre 
in the late fifties, when the word "decorator" 
was not yet used in Brazil. However, I never 
abandoned fine art, which has been fundamental 
in everything I have done so far. In Rio I socialized 
a lot with the artist loaquim Tenrreiro, a genius 
in the art of furnishing, whom 1 was privileged to 
have as my friend. He taught me how to correctly 
calculate the proportions of a piece of furniture, 
to achieve lightness and function. From then 
on, I started to design all the furniture used in 
my decoration projects, with a preference for 
the Hotel sector, in which I still work today. But 
1 never stopped drawing and painting. Fine art 
and decoration are complementary activities in 
my professional life.

And it is the way of painting the beautiful that I 
love so much in Vitorio Gheno. It is watercolor, 
and that is what he has asked me to comment 
on. Forgive the earlier digression, dear friend. It 
is just that I am a slave to scientific explanation 
and the style is technical, not very adaptable to 
narrative and stories, and I shall certainly fail 
you. The journalistic form does not appeal, and 
is little developed in me, and I suddenly find 
myself with many things that no one has written 
about and I start surrounding the proposed 
subject with them.

Ishould firstlysay that Vitorio Gheno's Watercolors 
have beautiful form, color and expression. Oh, 
but they do not cause an impact, they do not 
criticize this unjust society, they do not break 
with convention? They do not form a new 
school or lead a group to involve themselves in 
a fight to change this political and social State 
of things that has transformed our country and 
the world? Well, that is not his intention. He is 
not obliged to do that. But if you approach the 
old eucalyptus trees on the green of the Country 
Club, or the Comer of the Café Central, or the 
Solar dos Câmara, suddenly all that atmosphere, 
all that period comes back, from the smell of the 
coffee to the voices discussing politics or the 
local league final. Vitorio Gheno's watercolors 
are, more than anything, limpid. They contain a 
clarity that only engages through the obligation 
of being art, to repeat, as often as necessary: 
"a thing of beauty is a joy forever”. His ink line 
has a natural firmness. It is not a mark of his 
impressive force. It is just what it needs to be, a 
pen line that marks the page or forms a tree and 
says that something is being given life. A loose 
color enters upon the form he has given to the 
idea, within the bounds of the line but sometimes
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Neither was it easy to select the works to bring 
together the most penetrating and significant 
production of almost seven decades of art, 
expressed with all his talent and Creative freedom.

For me, at my age, and having seen all these 
currents succeed each other in the world and in 
the Província de São Pedro, the matter is resolved: 
the artist has to be true to his art and not commit 
himself to anything. See what happened with 
realism from 1919 to 1939: the most shameless 
political propaganda, when great artists decided 
to show the advantages of this or that ideology. 
Whichever way: propaganda of the superior 
German race, the wonders of the Soviet paradise, 
the good of fascism for Italy and Spain and, just 
not to forget, in the most worthless political 
propaganda, that "painted” how its ideology 
would be better for Man and for Mankind. The 
worst is that, as Marx said, those who do not 
learn from history repeat their mistakes, either in 
farce or in tragedy. Here in the province, our dear 
and beloved Scliar, Vasco, Glênio and Glauco, 
went with their gaúcho trappings to Bagé in the 
mid 50s. They produced a beautiful body of work 
and an abundant documentation of our life in 
the campagna and, fortunately, with no war in 
sight... if not, we would have run the risk that 
the DIP or SNi at the time started distributing 
money for the purchase of abstract works, as 
occurred in the United States with Paul jackson 
Pollock, and the abstract avant-garde.

That is why I am here singing the praise of a 
beloved friend who, just think, gave himself the 
hght to paint what he wanted how he wanted, 
that is, beauty: our beloved women, with their 
hats worn at the races for the Grande Prêmio 
Bento Gonçalves or in his imagination, or 
0ur beautiful black and mulatto women; our 
mansions with iron balustrades, and the houses

I, VITORIO.
The principal objective of this book, which is the 
first in a series about the art of Vitorio Gheno, is 
to disseminate and universalize his work, and a 
printed book is one of the best ways of achieving 
this. We are certain that it will be very useful to 
all those who benefit from it.

Discovering and looking at the prehistoric rock 
art in the Cuevas de Altamira, Santilla Del Mar, 
in the autonomous community of Cantabria in 
Northern Spain, in 1950, was fundamental for me. 
These are paintings thousands of years old that 
express a "current” art and with a naturalness, 
simplicity and limitless beauty, despite time, the 
subject, technique and material used by Man 
14,000 years ago.

Throughout the book, texts have been used 
alongside the artisfs work, which we believe to 
be significant support for future analyses and 
criticism that may occur. In a somewhat unusual 
initiative, the artist has been invited to introduce 
his own work, in I, Vitorio. It is followed by the 
commentary by Dr. Ellis D’Arrigo Busnello, The 
Watercolors of Vitorio Gheno. The Fine Arts in Rio 
Grande do Sul text, written by the Rio Grande do 
Sul journalist and critic, Franscisco Bittencourt, 
who died in 1997, remains current. It was the 
introduction to the artisfs 1979 one-person 
exhibition at the Galeria Independência, in Porto 
Alegre.

I have made hundreds of lithographs for the 
various hotels I have decorated in Brazil and I 
have also included the work of other artists 
whom I have always valued in my work. I still 
make lithographs, but in the seventies and 
eighties I worked on a large scale.

1 have always drawn. Since I was young. I drew 
everything and on everything. Any subject. The 
first memory I have is a drawing I did of Santa 
Teresinha. My mother kept that picture. I do not 
remember if I was even five years old...

But Gheno was not a man to purely apply color 
to canvas, He was also not a man to achieve 
a complete divorce between line and color. 
His lines and colors, even when saturated with 
color, do not madly overflow. They are not 
brushstrokes, since Vitorio Gheno will leave 
these for oils, similar work, more current.

In his oil paintings on canvas Vitorio Gheno will 
put some distance between his watercolorist 
phase. It is his mastery of freedom just to make 
something beautiful that some intellectuals 
scorn and that others, not so intellectual, like 
me, love. And they will remain because of their 
beauty. But that is another discussion. I was 
invited to introduce the Watercolorist. We shall 
leave description of the oil paintings for others, 
since our artist has not yet completed this phase:

When I was 14, I started my professional and 
artistic activity. 1 had known how to draw for some 
time. The first technique I learnt was lithography 
at Globo. I soon joined the Drawing Section, 
with Zeuner and other artists. I learnt a lot there, 
including how to "draw” letters and numerais. 
That is how I discovered the "families” of fonts. 
Zeuner was a great condottiero. And the pioneering 
and fearless, believing and visionary Henrique 
Bertaso was responsible for the biggest book 
publisher in Brazil in the past, Editora Globo in 
Porto Alegre, where one of the country’s biggest 
and best magazines was created. This was the 
Revista do Globo, known throughout Brazil and

I have used the technique of oil paint since the 
forties. I started painting the Aldeias Urbanas 
series in 2000. This is a very old concern. I 
had already used the subject in lithographs, 
when I drew the stilt houses on the Rio Negro 
in Amazonas in the 1980s. Aldeias Urbanas has 
been "current" for a ling time. Many nuances 
of these settlements that surround cities and 
metropolises reflect my observation of any part 
of the world today. It is a statement of facts 
and reality and at the same time an incredible 
joy of color. The statement of this subject is 
increasingly strong today.

Vitorio Gheno's work is presented in reverse 
chronological order, for the reader to have the 
opportunity of entering the periods, going over 
the artisfs career from his current FINE ART 
works, with the Aldeias Urbanas series, started 
at the turn of the century, to GRAPHIC ART, with 
book and magazine covers and illustrations for 
Brazilian and Argentinean publishers, and also 
advertising from the I950s. Within the Fine Arts
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sometimes figurative, sometimes abstract. And 
not even he, the artist, tells us why some are 
figurative and others are not.

Rio Grande do Sul visual art, which also contains 
so many important painters and sculptors, has 
managed to be established.

For the older amongst us, this exhibition perhaps 
represents a moment of nostalgic meditation, or 
reencountering a kind of conception of life that 
is disappearing, but which, thanks to his privileged 
memories, the artist's agile line knows how to 
retain like no other. For young people, it will have 
an impact because many of these watercolors, 
from yesterday or today, reveal the same character 
of a positive and optimist Vision, in which the ugly 
is absent and the female figures have a radiant 
sensual beauty.

STATEMENTS

This is not the case of Gheno the watercolorist, 
however. The watercolorist says what he paints, 
why he paints, why it is beautiful and why 
watercolor was the form of painting he used to be 
the portraitist of a period. As Lutzemberger was 
previously for Porto Alegre and the Rio Grande 
do Sul countryside, and Norman Rockwell was in 
the United States, describing domestic American 
life. Witnesses of a period. Of a Place. Of a 
culture.

A fundamental factor within this context is the 
cosmopolitan face of the city of Porto Alegre, 
which over successive decades has been able 
to provide its artists with the means through 
which they could express themselves, without 
diluting the vigor of those who brought the 
atavistic side to art, and giving them all the 
necessary information to feed their restlessness. 
Many artists were trained through working for 
the press and publishers in the State, alongside 
writers and poets of all styles. It was an activity 
practiced through publications like Revista do 
Globo, Província de São Pedro, Quixote, Crucia, 
Reflets and others.

GHENO

1951. The grey Paris night, when two friends wave 
to a bus passenger leaving the Gare des Invalides 
for Orly airport. The pair is lustino Martins and 

The person leaving is Vitorio Gheno.

1945. We are not yet 20 and have already 
developed a fraternal friendship that will traverse 
the century. We also roamed the nights in Porto 
Alegre: Gheno, Honório Nardin, Fernando 
Gabaldón and me. Nardin was an artist; I was 
studying at the Faculty of Law, and Fernadito 
was the son of the Spanish cônsul. He would 
later become a prosperous businessman in the 
United States and he once took his helicopter 
to meet Gheno when he landed at the airport in 
New York...

2006. The bestofGheno’swork, brightandstriking, 
lands amongst us again, in the timelessness of 
this book, the fruit of the care of his guardian 
angel, the documentary specialist, Nádia Raupp 
Meucci. It is beautiful work, which fills us with 
color and pride.

FLÁVIO ALCARAZ GOMES
IOURNALIST
|une 2006

To talk about Vitorio means a unique opportunity 
to review a history of life and talent of which time 
is a great witness.

To talk about Vitorio, especially for me, when I 
am proud to be at the head of Editora Manchete, 
the holder of all the rights for the Bloch titles 
and which is to republish the Old Manchete 
Magazine, means enormous happiness and great 
pride.

Vitorio is and will continue to be an amazing 
Man and a phenomenal Artist. He is extremely 
attentive to the minimums and maximums of life. 
And he manages to make us see life.

And he was one of the major names in the 
Manchete Magazine success story. The first 
issue of Manchete is by Vitorio and the start of 
a new trajectory which will achieve leadership in 
Brazil is also by Vitorio.

Vitorio remains unique: an extraordinary Artist. 
But above all, Family.

Myactivityinjournalism.andalsoothermeanderings 
to date, has been formed of partnerships that 
strengthened friendships, often intermingled 
with estrangements that reflect great enthusiasm 
for life. With Vitorio Gheno it was always 
companionship, with few clouds darkening the 
way. It emerged from the need to complete the 
news in which there was no photography or to 
show the charm of commentary with illustrations 
from the elegant lines of Vitorio.

In addition to seeking collaboration, my talent 
was to collect the drawings, over several 
decades, with the greatest care, often in dispute 
with editors or, even worse, rescuing them from 
the neglect at the newspapers where I worked. 
This joint work brings back memories of happy 
times and much laughter. They are documents of 
my activity united with the art of Gheno.

me.

Old or new, ancient or modern, fané or youthful, 
the world of Vitorio Gheno is made from 
dynamism.A recollection of Paris embodied 
in drawing or a radiant portrait of a young girl 
glimpsed Crossing a Street, it is all movement. 
The artisfs retina is so trained in capturing living 
things that it would be impossible for us to see one 
of his works that is not made of vibrations. The 
spectator is generally considered an intrusion in 
the contemporary artistic experience. Moreover, 
he does not become a real entity in front of a work 
of art if the creator considers him a mediator. 
In such cases of subjective art, enjoyment is 
transformed into frustration. But this is a long 
discussion, which has been going on for years, in 
which art is a war. The example was simply clarify 
what i think about the work of Vitorio Gheno. 
This artist departs from prototypes, ideas and 
objectives, and functions as if filming and fixing 
life and the everyday. From the film, he takes the 
frames he considers as the most possible for 
enjoyment when transformed into pictures. The 
spectator therefore has no need at all to struggle 
to capture what is being objectively delivered. 
This is a rather uncommon notion today and has 
more to do with Aristotelian mimesis. An art to 
be seen, the pleasure on the retina. The artist 
transformed through the intermediary of a trade 
between nature (although transposed) and man.

That is the Watercolorist we are discussing, 
always committed to beauty, and that is his 
coherent way of continuing to produce art.

Thte is the framework from which the figure of 
VITORIO GHENO emerges. His esthetic adventure 
is linked to an extensive movement, which 
does not deny its connections with the land, 
but which is touched by the universal breeze. 
GHENO firstly distinguishes himself as a sensitive 
illustrator, aware of the specificity of the field, 
in which the visual is at the Service of dense 
number of factors. He was one of the illustrators 
in a group that created so many covers for the 
memorable output of Editora Globo. We all know 
that, as a printmaker, he ranks among those who 
brought a national status to Rio Grande do Sul, 
in a movement that is today considered one of 
the most respectable in Brazilian art. This was 
at a time when printmaking was seen as a lesser 
art, the kitchen door through which one passed 
to enter the pantheon of the chosen. It was only 
after the pioneering work of the Rio Grande do 
Sul printmakers that the technique became not 
only cultivated but also transformed into one of 
the flagships of national creativity. GHENO, who 
studied intaglio printing in Paris for two years, 
was one of the young masters of this period.

ELLIS D'ARRIGO BUSNELLO 
SÊNIOR LECTURER IN PSYCHIATRY 
|une 2006

EHis D 'Arrigo Busnello was bom in Bento Gonçalves, Rio 
Grande do Sul, in 1932 and has lived in Porto Alegre since 
1947. He is a D odor (1955), Psychialrist (1959), and 
Psychiatry lecturer (1963), Master in Mental Health (1973), 
Psychoanalyst (1976), Sênior lecturer and D odor of Sciences 
(1977) and Mental Health and Medicai Education Advisor to 
the World Health Organisation and the Pan-American Health 
Organization for several countries in Latin America, Europe 
and África. He is a great connoisseur and admirer of Ar/s and 
classical Italian literature.

PAULO RAYMUNDO GASPAROTTO
JOURNALIST
lune 2006.

MARCOS DVOSKIN 
EDITORA MANCHETE 
PRESIDENT AND EDITOR 
July 2006

THE VISUAL ARTS IN 
RIO GRANDE DO SUL
The roots of the visual arts of Rio Grande do Sul 
are founded in drawing and printmaking, in the 
same way that artistic production in the State has 
always been committed, in one way or another, 
to figuration. We are, therefore, an eminently 
figurative and graphic people, which, deep down, 
is a kind of fidelity to the basic imagery of gaúcho 
customs, clearly outlined and illuminated in our 
affective memory. This comes from a way of life 
which, despite the enormous transformation of 
recent years, from the sophisticated assault of 
technology which is almost abstractly felt in its 
intricate paraphernalia and the ecological waste 
that is now beginning to be felt, continues to 
beat in our gestures, tastes and way of being.

In Vitorio Gheno *the process is successful 
because his intuition is infallible and his subjects 
are nearly always what the spectator would like 
to see.

Like nearly all gaúchos, Vitorio Gheno is an 
introvert. So, if he were not a gaúcho his name 
would now have to be included in the national 
history of art of the period. But, in addition to 
being an introvert, he is modest. After some 
one-person shows and participation in a few 
official salons, he retired from the race for 
glory and started to make his work without 
being concerned with the depressing type of 
competition that so many others went through. 
For a long time the studio was the only place 
where his most demanding artistic practice 
could be seen.

FRANCISCO BITTENCOURT (in memoriam)
ART CRITIC
Criticai introduction to Vitorio Gheno’s exhibition in 
the Galeria Independência, Porto Alegre, in 1979.

Francisco Badaró Bittencourt Filho iras bom in Itagui in 1933. 
He carne to Porto Alegre in 1946, where he died in 1997. A poet, 
translator, editor, narrator and art critic, he iras a member of lhe 
Brazilian Association of Art Critics in Rio de Ianeiro. He published 
Vinho para Nós and |aula Aberta, books ofpoems in 1952 and 1957 
respectively. In 1995, he published Vida Inédita, another volume of 
poems. In the 1960s, he lived in Cairo in Egypl, where he worked as a 
translator, news editor and narrator on the Egyptian Radio Brazilian 
Program. His articles were published in Tribuna da Imprensa newspaper 
in Rio de \aneiro, and Correio do Povo newspaper in Porto Alegre from 
the late sixties to the end of the sevenlies and also in magazines and art 
publications, Hí’ worked in the Press section of the British Embassy as 
a translator and news editor between 1970 and 1980. He fourided lhe 
Lampião de Esguina newspaper in 1979, which lasted until 1981. 
He became deaf in 1988, when he retumed to live in Porto Alegre. He 
leftunpublished plays and books and stories.

Almost insular in the vast panorama of Brazil, 
the mark of our singularity is certainly this way 
in which we continue to be so stubbornly rooted 
to the land, whose very specific rural and urban 
symbols are generators of what could be called a 
sui generis civilization within Brazil.

But today he returns to the public of Rio Grande 
do Sul, presenting a synthesis of what he has 
produced in recent years. It is a unique opportunity 
to see a draftsman of caliber, passionate for the 
human figure and able to perform miracles with his 
simple and straightforward lines, which construct, 
from one drawing to another, a very particular, 
delicate and elegant world. It is also a moment 
for us to see that the watercolorist who appeared 
about thirty years ago is better than ever today, 
with his translucent and vibrant color.

And it is the graphic arts, with their laborious 
artisanal processes that most feature in the 
preservation of this memory. They construct an 
inventory on which the artistic production of 
the State is firmly seated. It is, in fact, from the 
formidable work of two or three generations of 
draftsmen and printmakers that the framework of
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and Dezembro (GHENO, 1947b), published in 
1947. These are followed by Moinhos de Vento 
(GHENO, 1948b) and Bahia (GHENO, 1948a), 
published in 1948. During this period he designs 
publicity and advertising for the Lojas Renner 
Fashion Department.

The Drawing Section is a "true university", and 
Gheno has the privilege of taking part during its 
best phase.

tailor-art collector was his "second master”. 
His short time in the store is enough for him to 
definitively enter the world of art.

Vitorio Gheno is an artist, graphic artist, illustrator, 
printmaker, watercolorist, draftsman, journalist, 
advertising man, furniture and object designer, 
antique dealer, interior decorator and specialist 
hotel decorator. In 1942 Gheno takes part in the Ist Rio Grande 

do Sul Modem Salon of Art, with a work entitled 
Isadora Duncan, painted in printing ink on a 
wooden panei, the same that he used as a palette. 
The young artists Vitorio Gheno, Honório Nardin 
and |oão Mottini, great friends and colleagues in 
the Globo Bookshop Drawing Section are seen 
outside the Instituto de Belas Artes. With the 
artist loão Faria Vianna, the three learn the first 
concepts of watercolor within Globo itself.
The Second World War is not yet over, so it is 
necessary to request authorization from the 
Minister of War, Eurico Gaspar Dutra, to travei 
to the Argentine capital. Gheno is not called up 
for the War, as his name is one of the last on 
the list.

His visits to Globo attract the attention of the 
bookshop’s manager, Mariano Sanvincente. 
One day he approaches Gheno and asks the 
reason for so many off-cuts. The lad says that 
he uses them for drawing. So Sanvincente 
asks to see his drawings. Once he gets hold of 
them, the drawings are immediately taken to 
the table of Emst Zeuner, a German living in 
Porto Alegre, who is head and "teacher" of the 
famous Drawing Section of Globo Bookshop. 
Sanvincente and Zeuner are enchanted by the 
drawings and Gheno is immediately contracted 
as an apprentice. It is 1938. And so begins his 
artistic life, in the Lithography Print Section. 
Lithography, then, is the first technique Gheno 
learns, the same used by Toulouse-Lautrec for 
his posters that brought such fame to the Moulin 
Rouge. Within a few months Gheno has his own 
table in the Globo Drawing Section, where he 
works with other major artists from Rio Grande 
do Sul. The Section is on the top floor of n° 
1416, Rua da Praia, with views of the Guaíba 
estuary. Zeuner, his "third master" is recognized 
as a highly valuable person in his life. From 
lithography apprentice it is a quick step in the 
life of the young artist to becoming an illustrator 
for Revista do Globo.

Baptized Vitorino Gheno, he is bom on October 
26 1923 in Muçum, Rio Grande do Sul, the 
son of Nicolau Michielon Gheno and Adelina 
Romagno Gheno. His parents are descendants 
of successful Italian immigrants from the Veneto: 
mill owners, wine growers and traders. Angelina 
Michielon, one of his great-aunts founded a large 
orphanage in Caxias do Sul, which was a home 
for poor girls.

In 1947 he holds an important one-person 
exhibition at the Galeria Studio Os Dois in Porto 
Alegre, one of the first galleries to appear in the 
city, to public and criticai acclaim. Among the 
watercolors and drawings are the originais for 
the David Copperfield book and watercolors 
done in the Teatro de Comédia in Buenos Aires 
(MARTINS, I., 1947), which Vitorio brought from 
Argentina. The exhibition is a success and all the 
works are sold.When Gheno is four his family moves to Rua 

24 de Outubro in Porto Alegre, next to the old 
Prado Velho, now Parcão. He studies at Colégio 
Rosário and enrolls at the Colégio Dante Alighieri 
at the age of eight, where most of the pupils are 
of Italian origin. That is where he first comes into 
contact with beautiful imported Italian art books. 
The Italian textbooks are also equally beautifuliy 
illustrated. And so a curiosity for art emerges in 
Vitorio, with his first exercises in drawing. His 
Italian teacher - Leda Luiggi - asks him about his 
baptismal name, Vitorino, saying that Vitorio is 
a more beautiful and "more Italian" name. The 
boy likes it and adopts the name Vitorio from 
that time. His teacher Luiggi is his "first master".

In 1948, Vitorio Gheno and Paulo Osório Flores 
are invited to join an art study tour - to Salvador, 
Bahia and the historical towns of Minas Gerais 
in lanuary and February - organized by the 
Associação Araújo Porto Alegre, together with 
art and architecture students from the Instituto 
de Belas Artes. Plínio Benhardt, Luis Fernando 
Corona, Emílio Ripoll and Roberto Bins are 
among those chosen to go. Two teachers from 
the institute accompany the young artists: 
the sculptor, Fernando Corona (CARAÇA, 1977), 
and Ernani Corrêa. The Correio do Povo 
photographer, Santos Vidarte, also joins the trip. 
Two exhibitions are organized, in Salvador and 
Belo Horizonte, with great success. A third, very 
successful exhibition is held in Livraria Kosmos 
in Porto Alegre, where Vitorio Gheno and Paulo 
Flores are the highlights. In Minas Gerais, Gheno 
draws the "Caraça seminarists" playing football 
with their cassocks turned up, with the same 
humor contained in his work to today. Gheno 
and Alberto da Veiga Guignard meet in Belo 
Horizonte and become great friends, Guignard 
already knows of Gheno from his Revista do 
Globo illustrations.

In 1945 Gheno is in Buenos Aires, looking for new 
opportunities and will remain until the middle of 
1947. His will to learn and work and his great 
determination lead the intrepid artist directly to 
the major Argentinean publishers and agencies, 
where he designs covers for world-recognized 
authors. He illustrates books and magazines and 
also works in advertising design. He visits the 
studios of various revered Argentinean artists.

In the middle of 1946 he returns to Porto Alegre 
for a while, to find his colleagues, loão Mottini, 
Honório Nardin and Edgar Klettner, Edgar Koetz 
and Paulo Flores. During his two-month stay in 
Porto Alegre, before returning to Buenos Aires, 
Gheno does the illustrations and cover for 
Charles Dickens's David Copperfield, published 
in 1946 (DICKENS, 1946) by Ediciones Peuser in 
Buenos Aires. The photographer Salomão Scliar 
discovers Gheno and does a major story for O 
Cruzeiro magazine, with texts by the writer josué 
Guimarães (GUIMARÃES, 1946).

He illustrates dozens of stories in Revista do 
Globo, by revered writers such as Cyro Martins, 
Rubem Braga, Vinícius de Morais, Athos 
Damasceno, lustino Martins, Lygia Fagundes 
Telles, Fernando Sabino and Darcy Azambuja. 
He illustrates other magazines, such as Mistério 
Magazine, and designs covers for Coleção 
Amarela. He illustrates whole books, such as Gil 
Braz Santilhana, by Le Sage (LE SAGE, 1943). He 
designs book covers for Somerset MaughanVs 
Of Human Bondage (MAUGHAM, 1939) and 
other works. He is one of the main illustrators 
for Globo’s great Dicionário Enciclopédico 
Brasileiro Ilustrado, which took about 10 years 
to produce, with the first edition appearing in 
1943 (MAGALHÃES, 1951). He does more than 
300 illustrations - never published - for stories 
by the German writer, Karl May. He also designs 
advertisements and announcements for the 
Globo Advertising Department. Years later, in the 
fifties and sixties, he designs covers for books by 
Érico Veríssimo, México (VERÍSSIMO, 1957) and 
George OrwelLs Animal Farm (ORWELL, 1964), of 
Globo Publishers.

ABOUT VITORIO GHENO This is the period of comic strip stories. Globo luvenil 
and Suplemento luvenil, comic strip newspapers, 
carry this form of illustrated narrative. Gheno 
is fascinated by the human anatomy in Alex 
Raymond’s illustrations of Flash Gordon and 
lungle Jim; Harold Rudolf Fostehs Prince Valiant 
and Tarzan, and Milton CanifPs Terry and the 
Pi rates.

At the age of 14, in the 1930s, he starts evening 
ciasses at the Colégio Anchieta, showing interest 
in professional adult work during the day. 
Encouraged by his oldest "Italian" cousins, he 
starts an apprenticeship at the Michel Tailors in 
the Rua dos Andradas - better known as the Rua 
da Praia - right in front of the old Loja Bromberg. 
Armando Meconi, the owner of the tailor’s 
shop is a rich Italian, renowned tenor and art 
collector. He holds a distinguished place in the 
art community and very successfully plays one 
of the central characters in the famous opera 
Farrapos in 1937, composed by the esteemed 
maestro from Rio Grande do Sul, Roberto 
Eggers, and produced by Emilio Baldino (DA 
OPERA, 1937). At the tailohs shop, Vitorio just 
draws: he even draws in the owner's notebooks. 
He associates with artists that attend the studio; 
a real focus for art. Ângelo Guido, Antônio 
Caringi and Tasso Corrêa are among those who 
frequented the place. Gheno is a constant visitor 
to Globo Bookshop, always attracted by the 
imported art books and illustrations. He looks 
for off-cuts of imported paper in the bookshop’s 
paper store. Back at the tailor’s, he continues to 
draw. Meconi does not mind. On the contrary, 
he encourages the young artist to develop his 
drawing and offers him the art books. The tenor-

Paulo Fontoura Gastai, Osvaldo Goidanich, Vitorio 
Gheno and others found the Porto Alegre Clube 
de Cinema in 1948. During this time, Vitorio and 
Fernando Moreira, with other friends, produce 
and direct an amateur film called Passos na 
Madrugada.

In 1948 and 1949, Vitorio Gheno is a recognized 
artist with a great command of drawing and 
technique, and great public, criticai and sales 
success.

Gheno has two important and very successful 
exhibitions in 1949: at the Casa das Molduras 
in April and the Correio do Povo Auditorium in 
September. The latter is perhaps his most important 
one-person exhibition. A complete success. All the 
works are sold: drawings, oil paintings, gouaches, 
crayon, quill, watercolors. loshué Guimarães and 
Gheno launch the D. Xicote newspaper. Much later, 
in the mid-fifties, the D.Xicote column appears 
in the A Hora newspaper, again with drawings by 
Gheno and texts by loshué (SCHIRMER, 2000). At the 
end of the forties he often traveis to Rio do laneiro, 
taking covers for Rio, Sombra and Rio Magazine,

During his years living in Buenos Aires, Gheno 
works at the Proventa and Grant advertising 
agencies. He also works for famous book and 
magazine publishers, like Atlântida, Sopema, 
Peuser, and Kraft. He designs covers and 
illustrates complete books, such as Colón 
Navega, by C. Walter Hodges, published in 
1945, also by Peuser (HODGES, 1945). He works 
for Atlântida, Parati, El Hogar, Stampa and 
Maribel magazines. He wins the Prêmio do Salão 
Nacional da Escola de Artes de Buenos Aires, 
where he exhibits two watercolors. He makes 
friends with Monteiro Lobato, whom he meets 
traveling in El Tigre."Zeuner encouraged the Creative freedom of the 

artists in the Section, but he was very strict and 
demanded that the drawing be done again until 
it was perfect,” says Gheno. With him, I learnt 
to "draw" letters and numerais. At this time his 
friends and colleagues at Globo include Honório 
Nardin, loão Mottini, Edgar Koetz, Edgar Klettner, 
Gastão Hofftestter, Edla H. Silva (these latter 
three were cousins) João Faria Vianna, Nelson 
Boeira Fáedrich, loão Fahrion. "Érico Veríssimo 
often visited the section, where he would go 
to exercise his artistic talents," tells Gheno.

He returns alone to Porto Alegre in 1947, once 
again looking for new work. He continues 
working for Editora Globo and now also for 
the Empresa lornalistica Caldas lunior. He 
illustrates the characters on the front page of 
Correio do Povo newspaper. He also illustrates 
Folha da Tarde. Vitorio Gheno is the author 
and illustrator of the first illustrated chronicles 
for Revista do Globo: O Baile de Sweepstake 
(GHENO, 1947c), Copacabana (GHENO, 1947a)
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which are published with success. At this time 
he meets the directors of the McCann Erickson 
Agency in Brazil.... limi simsmapplies for a study bursary in the French capital on Anril 26 19521 whirh ar, 1 ,launched mosaic murais are parts of designs by Oscar
EurooTo"? Wa,t 'r a"d M Btoch wholaíerbecómís ^ ^ ^ "°tab,e arChiteCtS-

in S “rious'WS fríend’ Gheno returns to live in Porto Alegre in late ,956,
1949. He arrives on the transatlantic Crossing When the Creative and Editorial donarm-^nt but coat'nues travehng in Brazil for work. He 
in Cannes, on the Côte d'Azur, where he stays is created at Editores Bloch Chenl St?^ worksat Varig s embryomc advertisingagency. He 
for a while. There, he meets |osé Morais. He woíkfor
studies and works in Paris for two years refinine resnonsihilirv for nthor ’ bUt e,í ? s.tore for tlcket sales' on the corner of Av Borges

“,ner's ültima Hora

Anrônio r bd Gonç*,ves and Clov,s Graciano- major McCann accounts, such as Esso Brazil 
Chono'hP"ndeir ?naa de Garva,ho and and Coca-Cola. One of his most significant 

e o become friends and study art together. advertisements was created for the Air France
, ^arF° lS ca*,ed. t0 Brazi1 m 19^° t0 Paint the advertising campaign: THE 2000 YEARS OF 
huge Festas Regionais mural in the coffee shop PARIS. He works for O Cruzeiro maaazine and
19871 °and use,mfhpS H°í de Bahia1®' MARC°' COntinues workin« for m^azines like Sombra 
800 ® *Tpa? technique' wlth Rio' WO “asazine and Correio da Manhã, Últi
800 eggs during 18 months of painting. In the Hora, and O Globo newspapers 
eighties, Genaro has died and Gheno is invited
whirhSírhPinaín|0ratÍ2n ^ ^ “Tu*10161, The meeC'ng place in Rio is Vermelinho, a bar in 
vwr 5 rg fí6d fu reformed ^ the Cinelândia frequented by artists and intellectuals
Tromcaí°da rTíT Chain. The new hotel of the time: Gheno, Aldemir Martins 
l ropical da Bahia opens with the decoration
designed by Vitorio Gheno. Gheno commissions 
two huge concrete murais, with Bahian subject 
matter, from his friend Carybé for the ground 
floor hall and the first floor events hall.

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre Country Club, 
City Bank, the old Banco Lar Brasileiro and Banco 
Nacional do Comércio. In 1974, he founds the 
Guignard gallery in the Hotel Plaza São Rafael, 
which opens with his own, very successful, 
exhibition. The name of the gallery is a tribute 
to the painter who was his friend since the late 
forties.

A persistent antiques researcher since his time at 
Globo, he collects rare pieces and antiques. This 
activity leads him to also work as an antiques 
dealer, alongside his activities as an artist and 
hotel decorator. His decoration store at 540, 
Rua 24 de Outubro in Porto Alegre also contains 
his antique shop, art gallery and studio.

Dione Pasquotto (RAUPP, 2003).famous Encouraçado Butikin, which flourishes 
for almost three decades and is for a long time 
the main reference for artists from the Rio-São 
Paulo axis. Founded by Rui Sommer, it opens in 
1965 with architectural and decoration design 
by Milton Mattos, who wins an award in the 
Architecture Salon. In 1968 it is enlarged and 
decorated by Gheno for the first time. The club's 
proprietors include Enio Lucas Nonnenmaker 
(Schullas) and Eduardo Alvarez (Dudu), who 
doses the building in 1992. The original name is 
Encouraçado Potenkim.

In the sixties and seventies, Gheno provided 
support to Torres Craft Furnishings, on the north 
coast of Rio Grande do Sul, advising craftspeople 
in the design of furniture items, which influenced 
all the furniture manufactures in the region. He 
also decorated golf clubs, such as the Clube 
Campestre de Pelotas and Porto Alegre Country 
Club.

In the second half of the sixties, Gheno starts 
his hotel decoration career. He spends months
travelinginEurope.studyinghotel-keeping,  which
is his main interest in the field of decoration, in 
which he still specializes his practice today. He 
decorates various hotels for chains throughout 
Brazil, such as those belonging to the Varig 
Group's Tropical Hotels Chain, Tropical Manaus, 
Tropical da Bahia, Tropical das Cataratas, 
Tropical Planalto and Tropical Grande Hotel and 
Termas de Araxá. He decorates the Plaza Porto 
Alegre, Plaza São Rafael, Plaza Itapema, Plaza 
Caldas da Imperatriz and Plaza Blumenau for the 
Plaza Hotel Chain. He designs the decoration 
of the Habitasul Group’s Laje de Pedra Hotel, 
considered by Gheno himself as the most 
complete and sophisticated hotel in Rio Grande 
do Sul at that time. He designs all the furnishings 
especially for each hotel he decorates. In the 
seventies and eighties, he makes hundreds 
of lithographs for decorating the hotels. The 
chosen subjects almost always refer to the flora, 
fauna and historie architecture of the regions 
where the hotels are located. The lithographs are 
made and printed in a studio very weli known in 
São Paulo and throughout Brazil, called Glatt & 
Ymangos, where several Brazilian artists, such as 
Burle Marx, Darei, Fayga Ostrower and Volpi also 
worked. The job of decorator has always gone 
alongside that of artist.

Gheno values other artists, creating real galleries 
of art in the hotels he decorates. With this in 
mind, he advises management in acquisition of 
relevant collections of art for the hotels. Works by 
artists like Carybé, Hansen da Bahia, Di Cavalcanti 
and Mário Cravo were acquired for the Tropical 
Hotel in Bahia. In the Porto Alegre Plaza São 
Raphael he advises on the Chain’s purchase of 
works by several important Brazilian artists, such 
as Glauco Pinto de Moraes, Glauco Rodrigues, 
Plínio Benhardt, Vasco Prado, Glênio Bianchetti, 
Goeldi, Xico Stockinger, Paulo Porcella, Danúbio 
Gonçalves, Aldemir Martins, Ernesto Frederico 
Scheffel, Carlos Antonio Mancuso and his friend 
Vito Campanella, from Argentina. He decorates 
clubs and banks as well as hotels: the lockey Club

On March 21,2006, when Porto Alegre celebratd 
234 years, Vitorio Gheno receives the distinctic 
of the MEDAL OF THE CITY OF PORTO ALEGR1 
from the City Council, on the initiative ( 
councilor Isaac Ainhorn.

Vitorio Gheno loves sport. He has played gol 
for 45 years. He supports Grêmio Futebol Portol 
Alegrense. He is true to his beliefs. He is frei 
to create. Good sense is his guide. His goocl 
humor is constant. Retire? Never. Age? Does nol 
exist. Life is his altar. He lives in Porto Alegrei 
works throughout Brazil and throws himself tcl 
the future in search of the time that has not yet 
passed.

career

In 1980, he illustrates and designs the cover for 
O Esconderijo do Tempo by Mário Quintana 
(QUINTANA, 1980), published by L&PM. Great 
friends since the forties, Gheno and Quintana 

colleagues at Editora Globo and on

Principal one-pérson exhibitions:
Galeria Studio Os Dois - Porío Alegre/RS, 1947
Galeria Casa das Molduras - Porto Alegre/RS. 1949
Galeria do Auditório do Correio do Povo -
Porto Alegre/RS, 1949
Associação Brasileira de Imprensa (AB1) -
Rio de laneiro/R], 1952
Livraria do Globo - Porío Alegre/RS, 1960
Galeria Mondrian Atelier de Arte / IAB -
Porío Alegre/RS, 1965
Torres Praia Clube (Clubinfo) - Torres/RS, 1968 
Galeria Guignard (Plaza São Rafael) - 
Porto Alegre/RS, 1974
Galeria Independência - Porto Alegre/RS, 1979 
Galeria Alencastro Guimarães - Porto Alegre/RS, 1988 
Galeria Bolsa de Arte - Porto Alegre/RS, 1990 
Galeria Manzione - Punta Del Esíe/Uy, 1992 e 1993 
Galeria Mosaico - Porto Alegre/ RS, 1992 
Espaço de Arte Mediterrâneo - Porto Alegre/RS, 1996 
Escritório de Arte Alto da Bronze - 
Porto Alegre/RS, 1997
Galeria Garagem de Arte - Porto Alegre/RS, 2001

Since his stay in Rio de Janeiro from 1951 to 
1956, Vitorio has developed an interest in 
modem interior decoration. He decorates his 
own apartment in Leme. He associates with the 
great Portuguese furniture designer, Joaquim 
Tenrreiro (FUNDAÇÃO, 1999), living in Rio, with 
whom he develops a close friendship. He has 
a furniture factory and makes furnishings for 
Oscar Niemeyer and other major architects in 
Rio. According to Gheno, Tenrreiro is a genius 
and his furniture is impeccably finished (MUSEU, 
1998). He learns much from him, especially 
correct furniture planningand proportion, which 
is fundamental for furniture design.

were
the Correio do Povo and Folha da Tarde
newspapers.

In 1987 he is personally acknowledged by 
Princess Anne of England, when she praises 
his lithographs at the Hotel das Cataratas. Her 
Highness is presented with a lithograph to take 
to England.

In the’90s, he was the interior designer for the 
Master Executive, Grande Hotel Express and 
Holyday Inn of Grupo Isdralit 's Hotel Network. 
He also decorates the new wing at the Cardiology 
Institute in Porto Alegre, creating a highly unusual 
environment within the Heart Hospital, providing 
patients with a sense of well-being, based on 
pastel colors and gentle bucolic landscapes of 
the Rio Grande do Sul countryside.

From 1999 to 2001, he completely decorates the 
Tropical Grande Hotel and Termas de Araxá in 
Minas Gerais. This hotel is listed by Minas Gerais 
IEPHA and run by the Tropical Hotels Chain until 
2004. The hotel, which was opened by President 
Getúlio Vargas in 1944, closed for refurbishment 
in 1994. In 2004, he starts redecoration of the 
Hotel Plaza São Raphael in Porto Alegre, which 
he had completely decorated in the seventies. 
He also designs the decoration and furnishings 
for the new Bahia Plaza Resort in Camaçari, 
Bahia.

Gheno has never stopped creating since he 
entered Globo Bookshop at the age of 14. 
He masters the widest range of techniques: 
watercolor, gouache, tempera, pen and ink, quill 
pen, oil paint, acrylic, lithography, wash, etching, 
sanguine, graphite, crayon etc. His artistic output 
is extraordinary and his works have traveled to 
several countries.

He continues working on book cover design and 
illustration. Illustrated books include: Crônicas 

Dois Tempos, by Maria Tereza Druck Bastide 
(BASTIDE, 2001); O Pãozinho se Parte Com as 
Mãos, by Célia Ribeiro (RIBEIRO, 2001); and Sua 
Majestade, o Deserto, by Magda Raupp and

ma

, Djanira,
Leontina, Xico Stockinger,

starting to work in sculpture, and many others. Deeply interested in modern design and creating
recom0mPnriafínndY-at Vermelmba 0n Cheno's furnishing items that emphasize simplicity and
staTworking for ACHor?S t0 Aleêre and functionalism, Gheno admires the Bauhaus, 
starts working for A Hora newspaper, together one of the world's first schools of avant-garde
workslhem HiZZfr abo ^ architecture aad arts- He ^rts infehor
rsrnlnmr ^ § !? fnend 'S Mana Martins' decoration when the word "decorator" is not yet 
a sculptor, ambassador, poet, wnter, journalist, used in Brazil. He has designed various interior 
and femme du monde Athos Bulcao and Gheno decoration projêcts in homes, clubs hospitais 
£&££&£ »d hote,stheo^he

Darei, Maria

The journalist Flávio Alcaraz Gomes and the 
writer Justino Martins, colleagues from Correio 
do Povo newspaper and Livraria do Globo 
respectively are companions of Gheno in Paris 
in the fifties.

Principal hotels decorated in Brazil
Plaza Porto Alegre - Porto Alegre/RS, déc. 60 
Tropical Planalto - São Pau/o/SP, déc. 70 
Plaza São Rafael - Porto Alegre/RS, dec. 70 
Plaza Itapema - Uapema/SC, déc. 70 
Plaza Blumenau - Blumenau/SC, déc. 70 
Plaza Caldas da Imperatriz - 
Caldas da Imperatr/z/SC, déc. 70 
Hotel Nacional - Brasília/DF, déc. 70 
Hotel Nacionai - Rio de laneiro/RI, déc. 70 
Hotel Laje de Pedra - Canela/RS. déc. 70 
Tropical da Babia - Salvador/BA, déc. 80 
Tropical Manaus - Manaus/AM, déc. de 80 
Tropical das Cataratas - Foz do Iguaçu/PR, déc. 80 
Crisul Hotel - Criciúma/SC, déc. 80 
Hotel Açores - Camboriú/SC, déc. 80 
City Hotel - Porío Alegre/RS, déc. 80 
Grande Hotel Express - Porto Alegre/RS, déc. 90 
Máster Executivo - Porto Alegre/RS, déc. 90 
Holiday Inn - Porío Alegre/RS, déc. 90 
Tropical Grande Hotel e Termas de Araxá - 
Araxá/MG, déc. 90
Plaza São Rafael - Porto Alegre/RS, 2004 
Babia Plaza Resort - Camaçari/BA, 2005

in iqst ho i *n *9^7 be f°ur|ds one of the best decoration
n 1952 he has a one-person exhibition at houses in Porto Alegre, which carries his 

the Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Driven by his innovative spirit, he brings to his
whofsUaTso hte ItodanH Fi®L'ebedo- own store pieces from the famous contemporary
who salso his friend and co Heagueat McCann. São Paulo furniture company Forma created
This time he shows watercolors made in Paris, in 1955 by the Wolf couple. At that time Forma
are solF'"' ,S 3 C°mp ete success- Al1 works has an arrangement with Knoll International and

brings furnishings designed by Harry Bertoia, 
Marcei Breuer, Mies van der Rohe, Florence Knoll 
and Eero Saarinen to Brazil.

Gheno meets Madame Grees from the High 
Couture House, for whom he makes textile 
patterns. He attends Parisian haut couture 
parades and sends his illustrations to Brazil. 
He makes drawings and studies with the 
Internacional do Marquês de Cuevas Ballet in 
Paris. He works for a branch of McCann Erickson 
in Paris. He also works in Paris for Revista do 
Globo, Sombra, Rio, Rio Magazine, and Correio 
da Manhã newspaper.

name.

VARIG starts flying to the Unites States in 1955, 
with modern aircraft - Super G Constellation,’

Only five hours after returning to Brazil in 1951 Rio de laneircTand^fn! YnA^AfTif ̂  between At thls time Gheno designs the decoration for the
Gheno is contracted as art and Creative directoí réquest Th^o destns The in fliiífr “ZTf T ?° d° ^ '°Ckey C,ub ^Quarters,
fo, McCann Erickson in Rio de ianeiro, under these intemafcnaf ̂ hts lie suíjecTsT IZ ^ ^ ^ '959’
EI“ ^°raiS Sarmeato as president and watercolors are Brazilian: Salvador da Bahia, São
5™ F hat a. j vlce'Pres|dent. An American Paulo, the beaches of Rio de Janeiro Belém do
advertismf ZrC In marketi"g a"d Pará and the Jangadas of the Northeast,
advertising, McCann has been in Brazil for
little more than ten years. At this time most Armando and Bruno Michielon, Gheno's cousins
alsnhmn^|0rfardhVertlSerS ^ baS6,d m R'°' and llVe in the district of Rio They are
advertising age^ZeT'n DOES^OU GOOD^" ^ He desiens ^cessive decoration schemes

- Paul° Werneck. who becomes a great fnend of in the most popular Porto Alegre nightclub, the

The first use of Forma furniture in the State 
capital is in the Jockey Club paddock pavilion. 
Gheno moves into the sixties by founding the 
Galeria Mondrian in the Instituto dos Architetos 
do Brasil, with Nardin and Mancuso. em

■i,l tc:.l by Nádia Raupp Mirarei
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