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Rata: Início - 14 de dezembro de 1976 
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Texto didático: elaborado pela Unidade do Acervo» 

Objetivo da Exposição: Destacar PEDRO YU1INGARTM3R9 pintor e gravador 
gaúcho, cujas obras afirmam a supremacia do - 
pintor no cenário das artes plásticas do Rio 
Grande do Sul0

" PEDRO UEItTGARTHDR - 0 Príncipe dos Pintores. Rio-Granden 
sesV Poi um pintor c.lá.ssico do passado.Em muitas de suas 
celas fixou costumes, paisagens e pessoas do Rio Grande ..Por 
esse motivo evocâ-lc através de uma exposição com as obras 
pertencentes ao Acervo do MARGS, é prestar uma homenagem à 
nossa arte»

gjPASlQ.. dãs obras apresentadas

1. " ruínas "
Óleo sobre madeira.

2. “ESTUDO DE PIGERAS" 
Óleo sobre cartão

3o “ESTUDO DE INTERIOR" 
Óleo sobre tela

4o "ESCOMBROS"
Óleo sobre cartão

5. "COZINHA"- 1890 
Óleo sobre tela

6. "RETRATO DE SILVEIRA MARTINS'4
Óleo sobre tela - Transferido da Biblioteca Publica em 1975*.

7 * “CENA ANTIGA"
Óleo sobre madeira

8. "REMORSOS"
Óleo sobre tela

9» "PAISAGEM"
Óleo sobre tela

10. “GARÇAS"
Gravura em metal - agua-forte 

11»"PAISAGEM"
Gravura em metal - água-forte



PS.DHO w.immrmn

SUA OBTIA

"0üa a a^ó.lise da obra de um artista está limitada á 

txdade cie material que sobre ela estiver ao alcance do estúdio 

&0“ ^l--LS-Ü233iOiite so possuimos um conhecimento parcial sobre -

quan-

Pedro heing&rtner* Sua vida só recentemente começou a ser es

tudada com mais cuidado e sua obra esta de tal maneira dispor 

como pelo estrangeiro, o 

na sua totalida

aao só pelo Estado e pelo pais,sa ç

que torna dificultosa a tarefa de conhecê-la

de, Podemos relacionar os fatos mais importantes de 

suas viagens, exposições, o casamento e morte, Mas não sabe

mos nada das emoçoes de Weingãrtner em relação a estes fatos, 

feia oora poderemos sempre tirar alguma conclusão, Mas toda 

a conclusão baseada somente na obra, quando tentar estabelecer

sua vida,

ratos a respeito do artista, arriscar frequentemente a ser me

ra ficção, em vez de apresentar dados objetivos. Resta-nos, - 

portanto, esta possibilidade: estabelecer uma relação entre as

diversas partes da obra do artista, relacioná-la com as épocas 

em que foram feitas e concluir, sempre que possível, sobre 

valídez.
sua

Weingârtner teve como artista uma formação européia, Fes

em Oarlsruhe

seus
primeiros estudos na Alemanha, principalmente 

Berlim. Besta primeira fase ficou-lhe
um. gosto acentuado pela " 

de que seu primeiro mestre Theodor Poeckh, 

foi um dos representantes mais afamados na época*

"pintura de gênero*,

A "pintura de gênero”, é uma das expressões características

do academismo do fim do século» Antes já havia sido objeto 

expressão do barroco europeu; entre os artistas deste período 

que se dedicaram à "pintura de gênero”

de

enc ontramos 0 aravaggio 
e Erans Hallse Também a Escola Holandesa do século XVTI expio 

rou os temas de genro, Mae no fim do século a "pintura de ge~

, ju tendo esgotado suas possibilidades expressivas, pas

sa a ser mero exercido de virtuosismo, Baseado num realismo -

nero”



por demais fotográfico de mistura com uma narrativa literária 

quase sempre humorístico onde predominam tipos característi

cos r -a pintura de gênero desta época deixa em segundo plano 

os fundamentos plásticos da expressão visual, 0 quadro passa 

a ser uma mera narrativa antes de ser pintura,.

Algumas vezes, procurando fugir a esta limitação da pintu

ra de gênero, \7eingftrtner buscou solução para seu problemas 

narrativo no tríptico, em que cada um dos três quadros fixa 

um momento do desenrolar da historia, mas mesmo assim, em cada 

um deles são tantos os dados subjetivos que o que resta não pas 

sa de uma narrativa truncada. Assim o tríptico "Faiseuse di;an- 

ges11 de 1908

Compreende-se que o nosso pintor, tendo uma formação fondamen 

talmente acadêmica não podería deixar de sofrer a profunda in

fluência do gosto imperante na época. Lias dentro de sua tendên 

cia artística temos de reconhecer a honestidade e a segurança 

de tratamento de seus quadros, assim como a sua capacidade de 

fixação dos tipos humanos e raciais due dão à sua obra um gran 

de valor de documento.

Depois de passar quatro anos na Alemanha, V/eingãrtner vai pa 

ra Paris e ai estuda com os dois acadêmicos mais em moda na - 

França - Tony Bobert-Fleury e Adolphe Bouguereau. A influência 

do segundo é a mais marcante. Yteingftrtner não só adquire com 

ele um maior domínio da figura, como também o gosto pelos assim 

tos clássicos, que eram uma verdadeira epidemia na epoca, Esse 

gosto dos assuntos clássicos vai se teimar mais intenso nele, 

quando, dois anos depois, se fixa em Roma.

Daí por diante o artista não mais abandonaria tais ternas e . 

sua obra será desenvolvida através da exploração de "temas de 

gênero", de temas clássicos e, como veiemos em seguida, através 

da paisagem,

0 tratamento dos temas clássicos é o mesmo que o dos seus 

"quadros de gênero"* Do entanto estudioso como era o pintor 

rio-grandense e tendo em Roma., à sua disposição, locais autên 

ticaraente clássicos, vamos encontrar em sua obra, muitas ve

zes, encenações muito mais frescas e verdadeiras do que na obra



de muitos afamados pintores de sua época» Lias na,o poderemos 

dizer que Y7e ingârtuer Lenda escapado as características da 

pintura acadêmica do seu. tempo nesta revi vencia clássica. ~ 

seus companheiros de tendência o clássico aparece 

pintura revistido de elementos puramente anedóticos -* 

sem outra função que um exercício de técnicas ultrapassadas e 

sempre apresentados com espírito virtuosèsta»

0 que valoriza Pedro V/eing&rtner para nos sao as obras me

nores que realizou no Ei o Grande do $ul.. Apesar de pràticamen 

te fizado na Europa, ele voltou periodicamente ao Brasil, pas 

sando longas estadas na sua terra natal. Nestes retornos TJei- 

ngârtner viaja pelo inteior pintando cenas da vida familiar ~ 

dos colonos riogrsndenses e paisagens da zona da serra.0 Pam

pa, propriamente, parece que ele não conheceu. lias a zona da 

serra, ele não somente conheceu como fizou com uma extraordi

nária pureza..

A paisagem riograndense parece tê-lo cativado de uma manei

ra especial* E ele a pintou com um carinho mimmcioso, deta

lhando os contrastes,, abrangendo-a com uma lus calma e suave..

Como nos

na sua

Exemplos desta pintura são muito facilmente encontrados 

Rio Grande» Não é necessário analisarmos um quadro particular, 

basta salientamos suas características gerais. Nestas paisa

gens parece-nos que Weing&rtner abandonou qualquer pretensão 

literária, que julgamos ter sido uma de suas preocupações ar 

tísticas marcantes, para dedicar-se apenas a fixação de um ele 

mento muito conhecido por ele e extranho ao gosto da época< - 

Por isso mesmo transparece na sua pintura paisagística uma fres 

amoçao direta que evitou o mecanismo literário do 

seu racícinar. 0 maricá, caraeterísticamente sulino, ai apare 

na sua flor branca e sua enredada folhagem oliva

no

cura e uma

ce quase puro 

com uma expressão descansada e cotidiana.

IJuitas vezes aparece nestas paisagens o elemento humano: 

lavandeiras, crianças, gente do interior. lias ai Pedro V.‘ôin 

gãrlner esqueceu, felizmente, de contar uma historia a seu»- 

respeito, fixando a cena apenas do ponto de vista pictórico, 

analisando a paisagem, seres humanos, animais e utensílios, 5 

através de seu exato valor tonai e c-olonstico dentro de seu



profundo senso de composição

L‘ este Pedro Weing&rtner. primeiramente pintor e lo^o pin

tor de cenas da vida cio Ric Grande do Sul que admiramos.- Ê es 

te bei;v£3rtner en quem podemos pensar cono primeiro pintor fp\i 

chc• Compreendemos que muito de sua arte está comprometa do pe- 

lasuo foruaçao acadêmica, mas suo pureza, de inteçao, 

didez, permitiu que diante doe fatos da fcerrra, quando teve - 

oportunidade de encará-la de frente, sua atitude feese de amor, 

humildade e simplicidade. De uma simplicidade too vasta que - 

nos deu o primeiro, embora parcial, retrato do Rio Grande do 

oUl*

sua can-



CRONOLOGIA.

1353 - He.see Pedro V/eingártner, a 26 de julho, filho de 

Inácio e Angélica V/e.ing&rtner- (sobre os snos su

bsequentes não existem mais informações do que - 

a respeito de ter Weing&rtner trabalhado em uma 

.loja de ferragens e numa litografia- Sabe-se tam 

'bem que uma grave doença o acometeu nesta época 

de sua juventude obrigando-o a um convalecença 

no campo. Foi durante este tempo que se decidiu 

vocação artística de Pedro Weangãrtner)*

1378 - Embarca para Hamburgo a 12 de fevereiro*Estuda 

na, Eimstgeuerbesche 1 e daquela cidade por pqucos 

meses, daí transfere-se para Carlaruhe, onde se 

matricula na Nobre Escola de Arte de Baden. Ai 

estuda com Teodor Poecish e Ernest Ilildebrand, 

Datam desta época os primeiros trabalhos a oleo 

de V/eingârtner.

1880 - Segue Eildebrand para Berlim, onde se matricu

la na Real Academia de Belas Artes de Berlim, a 

12 de outubro, Intensos estudos acadêmicos

.1882 - V/eingãrtner encontra-se em Paris estudando com 

'fony Robert-Fleury e Adolphe Bouguer eau „ De st e - 

último recebe o gosto pelos temas clássicos.

1883 - Recebe o pintor gaúcho uma pensão de 300 fran

cos do Imperador Pedro II para que possa conti

nuar seus estudos em Paris e Roma.,

1.884 - Participa do Salão da Academia de Belas Artes - 

do Rio, com dois retratos e cinco estudos de ca 

beca*



108- lincontra-se cu liuníque, recebe Influência dc r ca

lismc dc ucUi^Lv.r. u3 Carlos vou Piloty» 0omeça a

executar o quadro "Direitos Documentados” que pre 

tende oferecer ao Imperador Pedro II.

1886 - 0 pintor rio-grandense esta instalado en Poma, - 

Ai. trabalha intensamente recebendo as mais diver 

sas influências dos pintores acadêmicos da época, 

sem se deixar ccntagir pelas idéias novas que es

tão surgindo»

loOC - Expõe com sucesso no Pa o de Janeiro. 2 essa a - 

primeira exposição individual de Pedro Weingár- 

tner.
*

1091- ExpÕe no Salão de Paris recebendo elogios da cri 

tica francesa. Assume, a 28 de mio, a cadeira de 

desenho figurado na Escola Nacional de Belas Ar

tes e pouco depois expõe pela segunda ves no Rio, 

nas salas dá própria Escola,

189.3 - Vem ao Pão Grande do Gul onde realiza vários

tudcs na sons, da Colonia e segue para Santa Cai a 

rina„ âo voltar ao seu Estado 9 pela zona da serra. * 

entra em contato com um grupo de revolucionário 8, 

entre os quais fez alguns estudos de cujos temes 

pintará em seguida dois quadros: "Revolucionários* 

e11 Piquete de forças do Governo de Santa Catariia”,

ês~

1896 - Encontra-se novamente em Roma.

1898 - Participa novamente do Salão de Paris, com “Jul

gamento de Paris"-

.1900 - Participa da Exposição Universal de Paris com -• 

'■ Ab Flautas de Pau” Neste mesmo ano volta ao - 

Brasil, expondo em Gão Paulo..

1901 - Já está de volta a Poma onde permanece até



luòS - uneontra-se cm Llunique, recebe influência dc roa 

licmc áetalhiota de Carlos vou Piloty. Começa a 

executar o quadro "Direitos Documentados” que pre

tende oferecer ao Imperador Pedro II.

1886 - 0 pintor rio-granaense está instalado em Poma. - 

Aí trabalha intensamente recebendo as mais diver 

sas influências dos pintores acadêmicos da época, 

se deixar ccntagir pelas .idéias novas que 

tão surgindo c

1808 - ExpÕe com sucesso no Pa o de Janeiro.

primeira exposição individual dc Pedro Weingãr- 

tner.

sem es-

B essa a ~

%

1091- Bxpoe no Salao de Paris recebendo elogios da cri 

ti ca. francesa. Assume, a 2o de mio, a cadeira de 

desenho figurado .na Escola Racional de Delas Ar~ 

tes e pouco depois expõe pela segunda, ves no Hio, 

nas salas da própria Escola.

1693 - Vem ao Rio Grande do Gui onde realiza vários

tudcs na zona da. Colonia e segue para Santa Cara 

rina« Ao voltar ao seu Estado, pela zona da serra, 

entra em contato com um grupo de revolucionárics, 

entre os quais fez alguns estudos de cujos temas 

pintará em seguida dois quadros: "Revolucionários" 

e"Piquete de Porças do Governo de Santa Catarira**

es-

1896 - Encontra-se novamente em Roma.

1898 - Participa novamente do Salão de Paris, 

gamento de Paris”.

com MJul-

.1900 - Participa da Exposiçcão Universal de Parlo

"As Plantas de Pan" Reste mesmo ano volta, ao - 

Brasil, expondo em Gão Paulo.

1901 - Ja está de volta a Roma onde permanece até

com -•



1905 ve,j ao Ido Grande do Sul entregar à Assembléia dc
Tíeprêsentaates um retrato do ,Túl1o de Caetllhos -
9ue P-nl&ra eu dorna, Passa alg-iam tempo no inter: 

do Psiado oo.de pinta In&te: paisagens Com es 

na zona i ia do Fdc Gr-an.de 

asá» que tinha. trazido da Itália, 

e retoma a Poma,

tas telas pirúades 

do Sul e outras 

V/eing&rtrer expõe en São Paulo

1909 - Por sugestão de Jcaguim iíabr : o pintor r*ic~gran 

passar . algum tempo m • frugal. onde pi-, 
ta 1 numeres»

- ■ ■ Üí oostutaes ,0e
Portugal velra ao Brasil,

i910 ~ 3xpoe 46 trabalhos en Sao Paulo, 

de do Sul,

te ao iro G■ v;

■ ■ . 1

•unos de idade* Segue para o i;-. © •" *eç 

exposição* a daí embarca para

6

L -' ~ ^'olta ao Pd® Grande onde se deuora dois mos pin- 

1 \ ■ u i®. ç t & ( I

1916 ~ Retoma è. Itália

ente â terra natal* Bxp/e em 

Porto Alegre e Pelotas,

1922 -• Dxpoe no Rio dc* Janei <:

1913 - Bxpde ra São Paalo»

exposição em Porto Alegre.

• êm Porto \logre, a 26 de dezembro

■ : 1 ciados cronclõgicos sobre a -vicia aí Poeiro - 

ãrtfter Foram compilados da monografia do Prof

são cie CuT uí • ;


