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PINACOTECA
do Estado de São Paulo

A produção artística brasileira do século XIX e início do século XX ainda carece de um 
olhar crítico e institucional mais aprofundado, isento da camisa de força construída pelo 
olhar modernista, que a relegou a uma situação de ator coadjuvante em nosso processo 
cultural.

Esta revisão vem se desenvolvendo nos últimos anos, ainda de maneira frágil, a partir de 
múltiplas perspectivas, que tem em comum o interesse por uma riquíssima e diversificada 
produção, que em muitos casos permanece praticamente inédita até os dias de hoje. A 
obra de Pedro Weingártner (Porto Alegre, RS, 1853 - 1929) é emblemática desta situação, 
bastando dizer que - desde sua morte, há exatamente 80 anos atrás, até hoje - nenhuma 
exposição retrospectiva de sua pintura foi realizada, ainda que a valorosa atuação de 
pesquisadores gaúchos tenha permitido a recente apresentação de mostra dedicada à sua 
gráfica. Artista de formação européia, com passagens pela Alemanha, França e Itália, e com 
forte atuação no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, Pedro Weingártner é autor de 
uma vasta obra, que se desenvolve em diferentes linguagens, com características únicas no 
âmbito do cenário brasileiro.

A exposição Pedro Weingártner (1853-1929) — Um artista entre o Velho e o Novo Mundo é 
assim um tardio, mas merecido tributo a este artista, e busca redimensionar sua obra neste 
amplo processo de reescritura de nossa história da arte. Sua realização só foi possível graças 
à união de esforços de três destacadas instituições museológicas brasileiras - a Pinacoteca 
do Estado de São Paulo, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Aldo Malagoli, em Porto 
Alegre e o Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro — que, em inédita articulação, 
viabilizaram a reunião, com a inestimável colaboração de toda uma rede de historiadores 
de arte, colecionadores e galeristas, de um amplo panorama, com cerca de 130 obras, 
provenientes de coleções públicas e particulares de seis Estados diferentes.

E, portanto, uma imensa honra para a Pinacoteca do Estado de São Paulo participar desta 
iniciativa, registrando nossos agradecimentos a todos aqueles que contribuíram para sua 
realização: à curadora Ruth SprungTarasantchi, pela dedicação, perseverança e competência 
que sempre marcam sua atuação profissional; a todos os pesquisadores que nos auxiliaram, 
especialmente àqueles que colaboraram com textos críticos para esta publicação; à Sociarte, 
nossa parceira em várias ações voltadas à preservação e divulgação da produção artística 
brasileira, e a seu presidente, Elio Sacco, pela amizade e permanente apoio; à BioLab 
Farmacêutica, e seus diretores, Paulo e Cleiton de Castro Marques, pela confiança na 
proposta; e finalmente ao IBEP-Companhia Editora Nacional, e seu presidente, Jorge Yunes, 
pela publicação deste catálogo, fundamental para o êxito de todo o projeto. Ao Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, em Porto Alegre e ao Museu Nacional de 
Belas Artes no Rio de Janeiro, fica a expressão de nossa maior satisfação com esta histórica 
parceria, e a expectativa de muitas outras iniciativas congêneres.

Marcelo Mattos Araújo
Diretor ExecutivoPaisagem (Rio Grande do Sul), 1900 (detalhe)



MINtSlf RIO OA CUITURA 
INSTITUTO IRASIlf IRO OI MUSIUS
MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES

É com grande alegria que realizamos a exposição Pedro Weingàrtner (1853-1929) — Um 
artista entre o Velho e o Novo Mundo, nos espaços do Museu Nacional de Belas Artes/IBRAM/ 
MinC, em parceria com a Pinacoteca do Estado de São Paulo e com o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS. Louve-se o esforço da pesquisadora Ruth Sprung 
Tàrasantchi, que já nos ofereceu preciosos trabalhos sobre Pedro Alexandrino e Oscar Pereira 
da Silva, em resgatar a trajetória de Pedro Weingàrtner, considerado o grande artista do Rio 
Grande do Sul no século XIX e princípios do século XX.

Ao proporcionarmos ao público esta exposição, que reúne obras de instituições públicas e 
coleções privadas deparamo-nos com uma valiosa ocasião para conhecermos profundamente 
um dos artistas e períodos significativos da arte brasileira.

Há muito esperávamos por um estudo aprofundado, contemporâneo, de sua trajetória 
artística. A biografia existente, organizada pelo crítico de arte Ângelo Guido, publicada em 
1956, encontra-se esgotada. Com densa formação européia, Weingàrtner, aperfeiçou-se na 
Alemanha, França e Itália. Professor da Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, 
manteve estreitas ligações com o meio artístico e literário brasileiro, da época, além de uma 
longa atividade européia.

Gostaríamos de registrar nossos agradecimentos a todos que tornaram possível a realização 
desta exposição. Em especial a curadora da exposição Ruth Tarasantchi, a Marcelo Mattos 
Araújo, Diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo e Cézar Prestes, Diretor do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, e aos patrocinadores por mais esta parceria em 
prol da preservação da memória da cultura brasileira.

Monica Figueiredo Braunschweiger Xexéo
DiretoraChegou tarde, 1890 (detalhe) 9
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É uma honra para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul fazer parte deste grande projeto 
liderado pela Pinacoteca do Estado de São Paulo. Por várias razões, a iniciativa nos enche de 
orgulho. Duas delas vemos como preponderantes: o pioneirismo e a relevância da pesquisa 
e da mostra aqui apresentadas. Esta é a primeira retrospectiva de pinturas do artista gaúcho 
Pedro Weingártner, nascido em Porto Alegre no ano de 1853. A exposição certamente vai 
estimular a reflexão sobre o seu papel e a sua influência na constituição de uma linguagem 
plástica no nosso Estado, bem como sua inserção no cenário da arte brasileira do final do 
século XIX, início do século XX.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul saúda a Pinacoteca pela envergadura do projeto 
que agrega coleções de acervos de instituições ligadas às artes no país, de valor e importância 
inestimáveis. Ruth Sprung Tarasantchi, crítica de arte e curadora da mostra, garimpou obras 
do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, do Instituto de Artes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, da Pinacoteca APLUB de Arte Rio-Grandense, além de 
colecionadores particulares de todo o Brasil, do nosso Museu e da Pinacoteca de São Paulo. E, 
agora, nos proporciona essa rara oportunidade de contatar com a pintura de Weingártner.

Pela pesquisa e pelo esforço em reunir essas coleções, vislumbramos o sucesso da exposição 
desse que foi o primeiro pintor gaúcho a ser reconhecido nacional e internacionalmente. 
A iniciativa vai trazer para o grande público um painel significativo da pintura de um dos 
mais notáveis artistas plásticos do sul e um dos mais importantes do Brasil em seu tempo. 
Mais: vai possibilitar o diálogo de sua obra com outras gerações de criadores deste imenso 
país. Pedro Weingártner, que dominava as mais diversas técnicas, como o creiom, o carvão, 
o bico-de-pena, o grafite, a aguada, a aquarela e o pastel, é uma referência fundamental para 
a história das artes visuais.

Descendente de imigrantes alemães, durante toda a vida o artista transitou entre Brasil e 
Europa, experimentando diversas temáticas nas suas manifestações, dos camponeses europeus 
e trabalhadores das zonas rurais do sul do Brasil às paisagens, costumes regionais, temas da 
mitologia greco-romana e cenas contemporâneas, algumas de evidente origem literária. Alguns 
de seus quadros possuem grande valor documental. Pintou episódios históricos e inúmeros 
retratos de políticos, familiares e figuras da sociedade.

Em toda a sua produção, Pedro Weingártner revela-se um artista atento aos seus modelos e 
temas, anatomista cuidadoso, detalhista, perfeccionista, habilidoso no uso de variadas técnicas. 
Sua obra Têmpora Mutantur, que integra o acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
foi adquirida pelo então governador Borges de Medeiros para o Palácio do Governo, em 1899. 
Essa tela representa, num estilo romântico com tendência para o realismo melodramático, as 
dificuldades vividas pelos imigrantes alemães recém chegados ao nosso Estado. Weingártner 
faleceu em Porto Alegre, em 1929, deixando sua arte como um inestimável legado.

Cézar Prestes
DiretorTêmpora mutantur, 1898 (detalhe) 11
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Graças à importante e profícua parceria firmada entre a Pinacoteca do Estado de São Paulo e 
a SOCIARTE - Associação dos Amigos da Arte de São Paulo foi possível, nestes últimos seis 
anos, apresentar ao público paulistano, entre outras, importantes obras de coleções particulares. 
Com grande sucesso esta parceria já foi responsável pela realização das exposições Mulheres 
pintoras - A casa e o mundo; Antonio Ferrigno -100 anos depois-, O Brasil de Renée Lefevre; 
Oscar Pereira da Silva - A pintura como missão e Almeida Júnior - Um criador de imaginários. 
E com grande satisfação que apresentamos agora esta obra que acompanha a exposição Pedro 
Weingàrtner - Um artista entre o Velho e o Novo Mundo.

Com a curadoria da incansável e competente historiadora da arte Profa. Dra. Ruth Sprung 
Tarasantchi, nossa Diretora de Arte e membro do Conselho de Orientação Artística da 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, contando com a colaboração de importantes pesquisadores 
do Rio Grande do Sul, foi possível reunir nesta exposição cerca de 100 obras, entre pinturas, 
gravuras e desenhos do artista. Assim, pela primeira vez, o público da Pinacoteca do Estado de 
São Paulo poderá apreciar um panorama completo da produção de 'Weingàrtner, que este grande 
artista realizou tanto na Europa, onde viveu por muitos anos, quanto no Brasil, nas freqüentes 
viagens que fazia ao Rio Grande do Sul, onde registrava cenas de tradições e costumes locais.

As magníficas obras desta mostra fazem parte do acervo de importantes instituições, como o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, a Associação dos Profissionais Liberais 
e Universitários do Brasil - APLUB, a Pinacoteca Aldo Locatelli da Secretaria Municipal 
de Cultura de Porto Alegre, a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do Instituto de Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Nova Veneza, Santa Catarina, bem 
como o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e a Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
que, inclusive, possui uma grande e polêmica obra do artista, o tríptico denominado Lafaiseuse 
dánges (A fazedora de anjos). São a estes acervos que se juntam obras de coleções particulares 
dc São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Goiás para compor esta 
exposição. Sua realização não teria sido possível sem a participação especial dos patrocinadores 
BIOLAB Farmacêutica, na pessoa de seus titulares Paulo de Castro Marques e Cleiton de Castro 
Marques, e o responsável por esta publicação, Jorge Antonio Miguel Yunes, nosso associado.

Ao reeditar esta parceria de sucesso com a Pinacoteca, reiteramos nossa admiração e nossos 
mais efusivos agradecimentos e votos de êxito ao seu dirigente maior, Marcelo Mattos Araújo, 
pelo brilhante trabalho que vem realizando à frente desta instituição. A SOCIARTE, que este 
ano está comemorando 40 anos de sua fundação, se orgulha por manter-se fiel ao seu lema: “Na 
História da Arte Brasileira, a participação da SOCIARTE”.

Elio Sacco
PresidentePaisagem do Sul. 1911 (detalhe) 13



Minha descoberta de Pedro Weingârtner
Ruth Sprung Tarasantchi

Foi na Pinacoteca do Estado de São Paulo que vi os primeiros quadros de Weingârtner: La 
faiseuse danges, a colheita de Anticoli Corrado e a paisagem gaúcha. Claro que Lafaiseuse 
danges me impressionou pelo tamanho das telas do tríptico, por seu tema intrigante e 
pela qualidade da pintura. Em uma palestra na Pinacoteca, cheguei mesmo a fazer 
comparação entre a paisagem gaúcha de Weingãrter e outra, francesa, de Pedro Alexandrino. 
Depois, durante minhas pesquisas sobre os pintores paulistas do século XIX, visitei museus 
e coleções particulares, especialmente as dos membros da Sociarte, e foi aí que comecei 
a admirar os quadros de Pedro Weingârtner, pintor gaúcho nascido em Porto Alegre em 
1853 e que, como viria a descobrir depois, passou grande parte de sua vida entre o Velho 
e o Novo Mundo, realizando uma obra admirável e muito pouco conhecida no Brasil.

urna

Ertquánto estudava os paulistas, estranhei não existir quase nada sobre aquele artista, 
além da ótima biografia escrita por Ângelo Guido em 1956. Entretanto, no seu livro, 
as fotos das obras, em preto e branco, não eram nítidas, e estimulavam o desejo de ver 
suas pinturas “em pessoa”, por assim dizer.Visitando os leilões, apareciam eventualmente 
quadros do artista, e foi depois de ter visto alguns deles e muito me impressionar com sua 
qualidade, que resolvi estudar a obra do pintor gaúcho. Procurei mais colecionadores, fui 
para o Rio de Janeiro e vi a coleção de Sérgio Fadei, que me deixou deslumbrada 
que encontrei. Estava presa, não podia deixar de mergulhar cada vez mais fundo na obra 
de Pedro Weingârtner.

com o

Ao apresentar o projeto de uma exposição da obra do artista ao diretor da Pinacoteca, 
Marcelo Mattos Araújo, e ele ter aceitado a idéia, o tiro de largada estava dado. Soube 
que os gaúchos Paulo Gomes, Alfredo Nicolaiewsky, Aniko Herskovits e Marisa Veek 
tinham feito uma mostra da gravura de Weingârtner e estavam estudando o seu desenho 
para outra exposição. Entramos em contato e resolvemos juntar nossas pesquisas. Vivian 
Paulitsch estava preparando a sua tese de doutorado sobre La faiseuse d’anges e também se 
incorporou ao projeto.

Visitando os museus de Porto Alegre, a Associação dos Profissionais Liberais Universitários 
do Brasil - APLUB e colecionadores, conheci obras fabulosas. Cézar Prestes, diretor do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, ficou também entusiasmado com a 
idéia da mostra e entrou no nosso plano; o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, 
graças a sua diretora Monica Figueiredo Braunschweiger Xexéo, também aderiu a ele. 
Quanto mais pessoas e instituições se interessavam, mais o trabalho se tornava envolvente. 
Todos queriam ajudar, mostrar seus quadros, para que a exposição, depois de pronta, venha 
a deixar a todos admirados, pela qualidade da obra e pela temática de Pedro Weingárner, 
um artista tão pouco conhecido até na sua própria terra, e especialmente para nós, paulistas 
e cariocas, que pouco sabemos dos velhos costumes e modos de vida das antigas colônias 

Feim de cerâmica em Anticoli, 1908 (detalhe) de imigrantes e da paisagem do sul do Brasil fixadas em sua obra. Mas o mesmo acontece 15
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A reconstituição da trajetória de vida e da carreira do artista ficou a cargo de 
Paulo Gomes, em colaboração com Alfredo Nicolaiewsky, enquanto, trocando 
os papéis, ele se tornou seu colaborador no estudo do desenho do artista. A 
cronologia da obra de Pedro Weingártner foi minuciosamente estabelecida por 
Paulo Gomes.

com as lindas cenas luminosas de ceifas e camponeses de Anticoli Corrado, um vilarejo 
próximo de Roma, que Weingártner também registrou 
torna uma paixão e cada pequena novidade é uma alegria e uma vitória para quem estuda 
um tema. A procura nunca acaba, porque sempre alguma surpresa poderá nos aguardar 
mais adiante, com uma nova descoberta...

pinturas... Pesquisar seem suas

Este trabalho está longe de trazer conclusões definitivas, mas representa mais 
um passo necessário para se aprofundar o conhecimento de um grande artista 
injustamente relegado ao passado. Sua obra vem sendo hoje redescoberta e cada 
vez mais valorizada, principalmente no Rio Grande do Sul, sua terra natal. Já 
era tempo de que também em outras partes do Brasil ela pudesse ser descoberta 
e apreciada. Esperamos que o percurso aqui traçado possa representar uma 
contribuição nesse sentido, graças a esta exposição a que ele deu origem. Prevista 
para itinerar para o Rio de Janeiro e de volta à terra de Pedro Weingártner, ela 
deverá oferecer uma oportunidade inédita de contato com as delicadas jóias de 
suas pequenas pinturas, além da importante obra gráfica do artista, que tantas 
instituições e colecionadores souberam buscar e ciosamente conservar entre 
seus tesouros e que agora se dispõem a compartilham com o grande público. A 
todos os que colaboraram com a sua realização, resta, portanto, reiterar nosso 
reconhecimento e gratidão.

Inventariando o trabalho de Weingártner, Ângelo Guido e Athos Damasceno Ferreira
obras. Ângelo Guido catalogou 196 obras pictóricas, 15

em seu livro de referência
fizeram uma listagem de
gravuras e 28 pinturas, algumas reproduzidas em preto e branco 
sobre o artista. Já Athos Damasceno Ferreira, em 1971, tem uma nova listagem. Paulo 
Gomes, cruzando as duas listagens, chega a um total de 279 obras, o que não quer dizei 
que este seja o número certo, pois ambos os autores não descreveram os temas nem deram 
as medidas das obras, podendo, assim, o mesmo quadro ser contado duas vezes. Portanto, 

ainda muito trabalho pela frente, até que se possa esperar ter realizado um inventário

suas

resta
completo da obra de Pedro Weingártner.

Mesmo assim, neste pedaço do percurso que ora empreendemos com esta exposição, cabem 
já alguns agradecimentos indispensáveis. A Donatella Irombadori, diretora da Associação 
dos Amigos da Villa Strohl-fern, pela generosa acolhida e as preciosas informações sobre o 
local, que permitem vislumbrar um pouco da trajetória italiana de Weingártner e o mundo 
com o qual conviveu; a Paolo Bertoletti, vice-diretor do Museu de Arte Moderna de Anticoli 
Corrado, pelas informações valiosas que nos forneceu e que nos permitem completar o 
panorama dessa trajetória; a Jorge Karam, incansável em me confirmar a identificação 
de obras do artista e em indicar outras coleções onde buscá-las; a Max Perlingeiro, Jones 
Bergamin, Maurício Pontual ejean Boghici, que, sendo donos de galerias e eles próprios 
colecionadores, são inesgotáveis fontes de referência em qualquer trabalho de pesqui 
nos forneceram um grande auxílio na tarefa de buscar as obras de Weingártner; a Vivian 
Paulitsch, por nos ter feito descobrir a interessantíssima correspondência do artista 
Joaquim Nabuco; a Carlos Eugênio Marcondes de Moura, pelos documentos raros sobre 
a carreira de Weingártner por ele encontrados e colocados à nossa disposição; a Marisa 
Veeck, pelas visitas a importantes coleções em Porto Alegre que me permitiu conhecer; 
a Eugênia Gorini Esmeraldo, pelos contatos aos quais nos direcionou em Nova Veneza 

localização de uma importante obra do artista. Finalmente, mas nem por isso 
cabe um agradecimento especial aos diretores dos museus envolvidos

e seu diretor Elio Sacco, bem como 
nos emprestar as obras que

sa e

com

para a
menos importante,

preitada de preparar esta exposição, à Sociarte 
a todos os colecionadores que generosamente se dispuseram a
na em

possível a sua realização.tornaram

O que se encontrará aqui é o registro deste percurso de descobertas acerca do 
admirável artista que foi Pedro Weingártner, começando pela parte talvez menos 
estudada de sua obra, as pinturas que produziu, nas idas e vindas constantes entre 
a Europa e o Brasil, dando-se especial ênfase às paisagens e aos costumes que o 

extraordinária riqueza de detalhes, tanto no Rio Grande do Sul 
Itália e em Portugal. Mereceu também destaque uma obra polêmica do 

da Pinacoteca do Estado de São Paulo, La faiseuse

pintor registrou com
quanto na
artista que se encontra no acervo 
danges, objeto de estudo de Vivian Paulitsch. A contribuição dos pesquisadores 
gaúchos encontra-se nos estudos sobre a obra gráfica do artista, seus desenhos e 
gravuras, aqui analisados por Alfredo Nicolaiewsky, Paulo Gomes e Anico Herskovits. 17
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O pintor Pedro Weingãrtner
r...

Ruth Sprung Tarasantchi

Roteiro em busca de Weingãrtner

“POA”

Estava ansiosa para ir a Porto Alegre, que aprendi depois a chamar carinhosamente de POA, 
como faz a gente de lá. Queria ver a cidade natal de Pedro Weingãrtner que, além disso 
ponto de partida e de convergência de esforços, na tentativa de buscar entender sua obra.

, era um

Porto Alegre é uma linda cidade, com muitos prédios antigos. Especialmente na Praça da Alfândega, 
localizam-se belos edifícios, como o do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, 
construído no início do século XX, ostentando em seu estilo eclético vitrais que, do teto, iluminam 
o salão principal. Ao lado do museu, o prédio do antigo Banespa hoje foi transformado no belo 
espaço cultural Santander. Nas ruas que saem da praça, outros edifícios do fim do século XIX, 
ricamente enfeitados com esculturas e trabalhos em relevo, antigamente abrigavam grandes casas 
de comçrçio. Mais tarde, passeei pelo mercado, que me deixou encantada 
diversos tipos da erva mate. Mantas de costela defumada já quase nos faziam antever o sabor de 
uma boa feijoada. Queijos e salames em diferentes boxes nos lembravam a riqueza da economia 
pecuarista que desde sempre caracterizou o estado sulino. Cuias para o chimarrão, naturalmente 
compradas pelos gaúchos, eram também atração a ser levada para casa pelos turistas...

perfume doscom o

Inútil procurar pelas paisagens de Weingãrtner neste cenário de Porto Alegre. Conhecia o 
quadro da bela vista do Hipódromo que o artista contemplava da janela de sua casa 
informaram que não existe mais... Ao contrário das velhas cidades européias, onde o passado 
é evocado a cada volta de esquina, nesta cidade da América, a modernidade devora todo 

tígio do tempo que se foi. E verdade que sabia que Weingãrtner preferia se embrenhar pelo 
interior para pintar suas cenas gaúchas, mas mesmo assim fiquei um pouco decepcionada por 
não encontrar em Porto Alegre nenhum traço de sua passagem ou dos lugares onde tinha 
vivido. Foi nos museus

, mas me

ves

que, por sorte, reencontrei algumas dessas paisagens, em quadros 
interessantíssimos, como o que retrata o maricá, uma árvore desgrenhada que cresce na beira 
d’água, ou aquele do alagado com garças, ou ainda o da derrubada que prepara a terra para 
o plantio, no famoso Têmpora mutantur. Em casa de colecionadores encontrei quadros que 
conhecia só por fotos, como o da vista do Hipódromo. A rica coleção do APLUB me abriu um 
novo universo e encontrei nela obras que só mais tarde entendi por que haviam sido pintadas, 
como é o caso das bailarinas com borboletas. Foi ao visitar Anticoli Corrado, na Itália, 
soube ser aquela uma região conhecida pela variedade de suas borboletas 
uma coleção delas, vistas depois em fotos, que Weingãrtner tinha em seu ateliê...

que
e era justamente

Apesar de não ter encontrado vestígios dos lugares que marcaram a vida do artista, os colegas 
pesquisadores e os diretores de museus de POA me mostraram fotos, documentos, desenhos e 
gravuras que me aproximaram mais dele. Fotos de um Weingãrtner jovem, elegantemente vestido, 
com grandes bigodes loiros enrolados... um verdadeiro luxo! Cartões postais dirigidos pelo artista 
aos familiares... uma descoberta! E assim, cada novo papelzinho, foto, narrativa de episódios de 
vida, começou aos poucos a ir enriquecendo nossa história de Pedro Weingãrtner...

Prado de Porto Alegre, 1922 
óleo sobre tela 
50 x 100 cm

Coleçáo particular. Porto Alegre, RS18 19
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Villa Strohl-fern, um paraíso perdido

O melhor caminho para chegar à Villa Strohl-fern é continuar em frente a partir da Piazza di 
Spagna, atravessar a maravilhosa Piazza dei Popolo, com seu obelisco central e enormes grupos 
escultóricos nas laterais, passar pelos arcos e atravessar o Piazzale Flaminio, onde aparece, 
do lado direito, a entrada do parque de Villa Borghese. No canto esquerdo, pela estreita e 
íngreme Via di Villa Ruffo, chega-se à entrada da Villa Strohl-fern. Roma, em junho, está 
inteira perfumada pelos jasmins, plantados em todos os cantos. Foi assim que a encontrei 
em 2008. O caminho para a Villa tinha todos os muros floridos e um perfume inebriante 
ajudava a não sentir o esforço da subida...

Por que a Villa Strohl-fern, neste roteiro em busca de Pedro Weingãrtner?

O esplêndido terreno de 80.000 m2 da Villa Strohl-fern foi adquirido em 1879, pelo nobre francês 
de língua alemã Alfred Wilhelm Strohl, originário da Alsácia, região fronteiriça com a Alemanha. 
O dono anterior fora um nobre inglês, Francis Moore Esmeade. Strohl ainda não tinha completado 
quarenta anos e já havia viajado pelo mundo afora quando chegou a Roma, onde viveu até 
morte, em 1927. Era pintor, escultor, poeta, músico, literato. Nascera em 1847, em Sainte- 
Marie-aux-Mines, no Alto Reno, tendo como parentes distantes de ambos os lados da família, o 
francês e o alemão, os escritores André Gide e Rainer Maria Rilke, e fora aluno do pintor suíço 
Charles Gleyre, também professor de Monet e Renoir. Em Roma, acrescentou ao seu sobrenome 
ofern, que significa “longínquo”. Costuma-se dizer que com isto queria lembrar aos outros que 
estava longe de sua pátria, a qual abandonou depois da guerra prussiana. Entretanto, o escritor 
Antonello Trombadori, outro filho do pintor Francesco Trombadori, e que chegou a conhecer o 
nobre alsaciano, imagina que este adendo do nome queria dizer Alfred Wilhelm Siro\i\-longe do 
mundo. Sabendo o tipo de vida que levou na Villa, esta suposição é muito plausível.

; sua

Enfim, lá no alto, eis o portão de ferro e duas placas nas 
identificação “Villa Strohl-fern” e a outra, maior, “Liceo Chateaubriand”. Por 
lateral, sai um grupo de jovens estudantes 
de baixo, outro grupo. Quando se acalma a correria, pergunto ao porteiro como posso falar 
com a Sra. Donatella Trombadori. Ele me manda entrar, subir por um caminho dentro do 
parque que se encontra por trás do portão de entrada, e entrar na terceira rua à direita, que 
se chama Francesco Trombadori.

paredes. Uma traz inscrita a
uma porta

com suas professoras. Logo depois, chega, vindo

Naquele enorme terreno, Strohl-fern mandou construir o seu palacete. Ele mesmo o desenhou, 
como um castelo em estilo neo-gótico. Não se sabe ao certo o 
pois todos os documentos, móveis, cartas, esculturas, pinturas e arquivos se perderam 
observa Antonello1, por ignorância, ingratidão e pouco caso. A Villa, como era chamado o 
conjunto edificado, formava quase um labirinto. Era cercada

que foi construído,ano em
, como

Os jasmins continuam, e o perfume agora se mistura ao dos pinheiros e outras flores. 
De repente, encontro um portão com muros de grandes pedras e, atrás dele, 
palácio em estilo gótico. Continuando, há vários edifícios cor 
rua, dois campos de futebol, construídos em clareiras abertas entre as árvores do 
parque. Ali jogam crianças do Liceo Chateaubriand, que hoje ocupa o espaço da Villa 
Strohl-fern. No fundo, uma construção baixa, pintada de cor amarelo-ocre. É ali que 
ficava o antigo ateliê de Francesco Trombadori, hoje sede da Sociedade dos Amigos da 
Villa Strohl-fern. A Sra. Donatella, filha do pintor Francesco Trombadori (Siracusa, 
1886 - Roma, 1961), me recebe 
as histórias da Villa, fornecendo documentos, orientando-me aonde continuar a 
pesquisa, com quem falar.

Retrato de Alfred Wilhelm Strohl-fern
(1847-1927)

como uma cidade proibida, e 
dois cães alsacianos não permitiam a entrada de estranhos no castelo. O símbolo de Strohl- 
fern, que ainda adorna os portais do edifício, era uma serpente pronta a dar um bote 
direção a um raio, trazendo a divisa Éclair ne broye (“raio não fulmina”, subentendendo-se 
“aquele que é rápido como o raio”).

um
de tijolo e, na terceira

em

1 Antonello Trombadori. Villa Strohl-fern. 
Roma, Associazione Amici di Villa Strohl- 
fern, 1982.

O fabuloso jardim, com alto arvoredo de carvalhos, plátanos, magnólias gigantes, ciprestes, cedros 
do Líbano, louros, palmas, bambus, ainda existe. Resta ainda parte de um grande caramanchão 
de roseiras que cobria um

Villa Strohl-fern e 
Ateliê de Francesco Trombatori na 
Villa Strohl-fern, hoje Sociedade Amigos 
da Villa Strohl-fern

muita simpatia e durante uma semana contarácom
Apetrechos de escultura de Ercole Drei 
na Villa Strohl-fern.
In: Giovanna de Feo, Ercole Drei, p. 37.

longo caminho do palacete aos ateliês, construídos no parque para 
abrigar artistas estrangeiros de passagem ou mesmo residentes em Roma. Havia fontes ao redor 
da Villa, com estalactites querendo imitar grutas naturais. No meio do arvoredo, ainda é possível 
encontrar um incompreensível tronco em cimento, que Strohl-fern fez construir em homenagem 

seres lendários dos antigos contos nórdicos. Um velho pomar preserva pereiras, macieiras, 
pessegueiros, cerejeiras, carregados de frutos, mas ainda verdes, nesse pleno verão. Um grande 
tanque servia de depósito de água Cõrrènte para os moradores. .Antigamente, ali nadavam rãs e 
peixes vermelhos.

aos

Do caminho com o túnel das rosas existe um registro em uma pintura de Umberto Moggioli, 
que residiu na Villa até sua morte, em 1919. Francesco Trombadori mudou-se então para 
o ateliê onde antes vivera o pintor, o primeiro que ocuparia na Villa Strohl-fern. Em três 
diferentes espaços, Strohl-fern tinha mandado construir, a partir de planta por ele 
desenhada, cem ateliês-moradias, que alugava a preços simbólicos. Este se tornou um espaço 
ideal para artistas, um ambiente cultural freqüentado por críticos, literatos e músicos, um 
verdadeiro centro de formação e desenvolvimento de inúmeras personalidades do Novecento 
italiano. Não eram só pintores e escultores que ali viviam, pois em 1904 o poeta Rainer 
Maria Rilke morou na Villa, em um pequeno estúdio construído em cima de uma ponte. 
Em uma carta a Lou Salome, Rilke descreve o jardim florido e perfumado após a chuva e 
conta que, depois do trabalho manual de recolher as folhas 
como em

mesmo

secas caídas, “meu sangue pulsa 
uma árvore. E a primeiríssima vez que me sinto um pouco livre e feliz (...) E isto 21
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Ateliê de Cario Levi na Villa Strohl-fern, onde 
trabalhou por 25 anos
In: Antonelo Trombadori, Villa Strohl-fern, s.p.

Ateliê de Ercole Drei na Villa Strohl-fern 
In: Giovanna de Feo, Ercole Drei, p. 39.

Depois que Strohl-fern morreu, em 1927, a Villa passou para o governo da França, país de que 
o nobre alsaciano era cidadão, apesar de haver-se naturalizado italiano, sem que, contudo, isso 
fosse reconhecido pelo governo de Mussolini. Em testamento, ele pedia que fossem conservadas 
suas pinturas e esculturas, publicados seus manuscritos de prosa e poesia e que fosse conservado o 
aspecto paisagístico da Villa. Infelizmente, nada disto foi feito. Em 1940, quando a Itália atacou a 
França, os móveis e objetos da casa foram leiloados pelo cônsul francês, e desapareceram as obras, 
os documentos e os objetos, entre eles, instrumentos musicais raros, duas aquarelas de Cézanne, 
um retrato do pintor Ilija Riepin e um automóvel de 1905. Um cavalete que lhe pertencera foi 
adquirido no leilão por um morador da Villa e hoje se encontra no espaço em que se preservam 
as memórias do local, na sede da Associação dos Amigos da Villa Strohl-fern.

é alegria”2. O escritor e pintor Cario Levi, que morou na Villa durante 25 anos, menciona em 
um soneto, O relógio, que ouvia os rugidos dos leões que vinham de um zoológico existente 
nas proximidades, provavelmente no fundo da Villa Borghese. Residiu igualmente na Villa 
por quatro anos, de 1880 a 1884, o escultor alemão Emil Fuchs (1866-1929), e ao longo 
dos anos também os pintores russos Michail Alexandrovich Wrubel (1856-1910) e Ilija 
Riepin (1844-1930), o espanhol Enrique Serra (1860-1918), o iugoslavo Giuseppe Lallich 
(1875-1947), e os italianos Edoardo Gioia (1862-1937), Umberto Moggioli (1886-1919), 
Renato Brozzi (1870-1963) e Arturo Martini (1889-1947).

Estes são os nomes de que Antonello Trombadori se recorda. Mas podemos imaginar quantos 
mais foram os artistas residentes na Villa, pois os cem ateliês estavam sempre ocupados e, quando 
um vagava, havia sempre uma longa fila de inscritos à espera. Entre esses tantos, ali esteve também 
Pedro Weingártner. Segundo Donatella Trombadori, é provável que, por ser de origem germânica e 
falar fluentemente o alemão, Weingártner tenha tido um convívio mais próximo com Strohl-fern, 
possivelmente freqüentando o seu palacete, o que não era comum entre os demais artistas. Na Guida 
Monaci de Bologna, por dois anos seguidos, numa propaganda da Villa Strohl-fern incentivando 
os artistas a usarem seus ateliês, está citado em 1887, entre os principais residentes, o nome de 
Weingártner, e no ano seguinte novamente ele é citado, ao lado de Bernardelli3. E a partir desta 
época que Weingártner se torna amigo de Henrique Bernardelli. Por ocasião de sua estada no Rio de 
Janeiro, quando lecionava na Escola Nacional de Belas Artes, Bernardelli fará um retrato do colega, 
que hoje está no Museu Nacional de Belas Artes. Também em Porto Alegre há uma foto em que 
os dois artistas aparecem abraçados. Talvez na edição de algum outro ano do famoso almanaque de 
Bolonha fosse possível encontrar também o nome de um pintor inglês que viveu na Villa Strohl-fern

2 TfombadoriaY a^Anwne^° nessa época, John William Godward (1861-1922), que se tornaria depois um dos maiores e mais
3 Guida Monaci, 1887, p. 685: 1888, p. 749. renomados artistas de seu país, e que certamente nossos pintores encontraram por lá.

Almanaque Guida Monaci, 1888, p. 749 
constando o nome de Weingártner e 
Bernardelli em anúncio que oferece ateliês na 
Villa Strohl-fern

Hoje, no local está instalado o Liceo Chateaubriand, onde estudam crianças da escola primária e do 
ginásio. E um colégio de alto luxo, ainda freqüentado por estrangeiros, agora filhos de funcionários 
de embaixadas e consulados em Roma, tendo ali estudado nosso diplomata da ONU, Sérgio Vieira 
de Mello, tragicamente desaparecido em anos recentes no Iraque. Para que as crianças pudessem 
desenvolver vários tipos de atividade, a direção da escola acabou destruindo várias construções e

Anúncio no Almanaque Guida Monaci, 1887, 
p. 685 oferecendo ateliês na Villa Strohl-fern e 
onde consta o nome de Weingártner
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nuas sendo observadas por um grupo de anões. Só depois de ter conhecido as lendas nórdicas 
quais se fala sobre os gnomos que povoam as florestas, é que o 
o artista. E é precisamente a esses gnomos, aos quais era dedicado como local de culto o estranho 
tronco de cimento existente no parque, que podem ser identificados os inesperados anões, nesta 
cena onde se vê verdadeiramente a influência que tais contos, correntes na Villa Strohl-fern, podem 
ter deixado na mente do pintor.

, nas
quadro poderia fazer sentido para

Roma

Weingártner morou por décadas em Roma, apesar de ter feito diversas viagens pela Itália - Florença, 
Nápoles, Pompéia - e Portugal e ter vindo ao Brasil várias vezes, até por longos períodos. Depoi: 
de uma dessas muitas viagens, Weingártner acabou perdendo o seu ateliê na Villa Strohl-fern, 
já que sempre havia uma
em um estúdio na Via Margutta 53B, um prédio antigo 
Spagna, onde muitos artistas alugavam alguns quartos como moradia e ateliê.

Seguindo a trilha de Weingártner, em pleno verão romano, procurei por este número naquela rua 
do centfo da cidade, bem próxima à Piazza di Spagna e do caminho que leva a Strohl-fern, do qual 
o artista provavelmente não quis distanciar-se muito. Via Margutta sempre foi conhecida

local habitualmente procurado pelos artistas que viviam em Roma no final do século XIX e 
início do século XX. Apesar disso, eu não conseguia achar o prédio de número 53B, embora tivesse 
perguntado a todos os vizinhos e nenhum soubesse me dar qualquer indicação. E, de repente, à 
entrada de um portão, vi uma placa de mármore onde estava escrito Studi di Pittura e di Scultura. 
Entrei no enorme pátio e vi um prédio antigo de vários andares, bem conservado, 
janelas de vidro e nichos adornados de esculturas. Em um canto do pátio, sentado diante da p 
do que parecia uma pequena loja, um pintor mostrava seus trabalhos, e me confirmou que aquele 
era de fato o prédio onde antigamente moravam os artistas.

Era no
podemos confirmar pelos papéis de cartas que ele mandava ao amigo Joaquim Nabuco, 
onde constava este endereço. Não cheguei a subir até o ateliê. Hoje o prédio foi comprado 
por uma Sociedade Beneficente e já não abriga mais ateliês de artistas. Mesmo em Roma, 
tal como em Porto Alegre, os novos tempos podem apagar os traços do passado.

No entanto, Weingártner nos deixou um precioso registro do que eram esses espaços de 
artistas na Roma do final do século XIX, provavelmente retratando o seu próprio ateliê na Via 
Margutta. Em uma tela interessante, ele coloca um pintor — talvez um auto-retrato? — 
ateliê preparando as tintas, enquanto a modelo se veste para posar em trajes greco-romanos. A 
tela é de 1890 e o artista não tinha ainda completado quarenta anos. Ali vemos um homem 
jovem de vasta cabeleira e bigodinho. Veste terno escuro e tem uma gravatinha borboleta. 
Como olha para baixo, não sc vêem seus olhos. Lindos olhos azuis, que denunciariam 
origem “tudesca” (como era chamado o alemão no dialeto de Roma), se este fosse de fato 
auto-retrato, o que pode ser desmentido - ou disfarçado - pelos cabelos escuros da figura 
que vemos na tela. No entanto, em inúmeros outros quadros, alguns objetos de decoração 
e as paredes provavelmente revestidas em tecido de brocado parecem ser uma indicação de 
que fosse mesmo o próprio ateliê do artista o que ele retratara em sua tela de temática greco- 
romana. Mais um traço deixado pelo passado, a nos restituir, ainda que na imaginação, o 
ambiente de trabalho do artista, levando-nos a nos aproximarmos dele...

fila de artistas à espera de que um deles vagasse. Assim, passou a viver
no centro de Roma, perto da Piazza di

como
um

Gnomos, 1915 
óleo sobre tela 
23 x 42 cm
Coleção Lea Korich. São Paulo, SP

árvoi es do parque para dar lugar a campos de futebol e outras instalações, inclusive estacionamentos. 
Foram feitos adendos em com grandes 

•orta
alguns dos ateliês e trocadas as janelas originais, de modo que a Villa 

está totalmente descaracterizada. Hoje existem só dois ateliês preservados. Em um deles vive uma 
senhora idosa, esposa do pintor Giuseppe Ciotti, e no antigo ateliê de Francesco Trombadori 
filha Donatella instalou a Associação dos Amigos da Villa Strohl-fern, da qual foi fundadora.

Edifício onde Weingártner manteve seu segundo 
ateliê e a placa de entrada para o pátio do 
prédio da Via Margutta 53, onde moraram

sua
Tronco de cimento no jardim da Villa Strohl- 
fern construído por Strohl-Fern para lembrar 
os contos nórdicos segundo andar deste edifício que ficava o ateliê de Pedro Weingártner,muitos artistas em Roma comoFoi em 1931 que Trombadori se mudou para este novo ateliê, onde morou até sua morte, 

1961. Este espaço, composto no andar térreo de um só ambiente, conserva os móveis originais 
e objetos pessoais do artista, além de livros onde se pode pesquisar sobre os pintores da época. 
A construção, que obedece ao projeto do próprio Strohl-fern, conserva as interessantes janelas, 

pias e inclinadas, que existiam em todos os estúdios. Uma escada de madeira leva para o andar 
superior, onde a família vivia. I udo é pequeno, mas bem planejado, tanto que neste espaço viveram 
o casal e seus dois filhos. Em uma parte da sala-ateliê, Donatella Trombatori organiza pequenas 
mostras dos artistas que viveram na Villa. Na ocasião em que a visitei, havia uma dúzia de quadros 
de Cario Socrate. Cada exposição tem seu catálogo e pude ver uma dezena deles.

em

am

em seu

A Associação tem licença de permanecer no local até o ano 2010, mas depois ninguém sabe o que 
vai acontecer. Provavelmente o ateliê será transformado em mais uma sala de aula. Por enquanto, 
a Sra. Donatella cuida do espaço e procura evitar que o parque seja ainda mais descaracterizado, 
diga-se, na verdade, conseguindo pouco, mas depois dela, infelizmente nada vai restar. E hoje não 
são muitos os que sabem o que foi a Villa nem onde fica, pois todos conhecem somente o Liceo. 
Visitar a Villa, só com dia e hora marcados com a Sra. Donatella, mesmo quando há mostras. 
Pedro Weingártner não permaneceu por muito tempo na Villa Strohl-fern, já que ali se instai 
1886 e não mais se tem notícia de sua p 
Villa deixou sua marca na obra do artista. Em

sua
um

a em
ça ali depois de 1889. Entretanto, de algum modo a 

intrigante quadro, Pedro pintou quatro jovens
resen

24 um
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Anticoli Corrado
Vista da colina com Anticoli Corrado 
Anticoli Corrado vista de cima 
Ruela de Anticoli Corrado Tive a sorte de visitar Anticoli Corrado em pleno verão, a mesma época em que os pintores 

se mudavam para lá para se inspirar com suas paisagens e sua luz. Já na saída de Roma, vi 
as beiradas das estradas amarelas de gestas floridas. Quando desviamos da estrada principal, 
começamos a subir por um caminho íngreme, cheio de curvas e, de repente, estávamos na 
praça principal. O amigo Patrizio, genro de Donatella Trombadori, que gentilmente me 
acompanhou na visita com a esposa e a sogra, encostou o carro e, quando desci e olhei 
ao meu redor, vi construções antigas que me eram familiares. No fundo estava o casarão 
de dois andares com muitas janelas, que reconhecí imediatamente. Pedro Weingártner o 
representou em inúmeros de seus quadros. Antigamente era um moinho e hoje, depois 
de inúmeras reformas que o descaracterizaram e em seguida voltaram a lhe devolver a 
aparência original, é ocupado por escritórios. Era na praça onde se encontra esse edifício 
que aconteciam os fatos mais importantes do vilarejo que Pedro Weingártner nos mostrou 
em suas telas: procissões, casamentos, vendas de cerâmicas... Ali o trigo era amassado por 
bois e cavalos, antes de ir para o moinho, e ali se secava o milho para o plantio, onde hoje 
estacionam carros defronte aos pequenos restaurantes que servem moradores locais e gente 
de Roma que vem para o almoço nos fins de semana.

No entanto, no restante, pouco mudou. Visitamos o vilarejo, subindo e descendo suas 
ruelas íngremes de pedras irregulares, e chegamos a um cruzamento formando uma 
pequena praça, orgulhosamente chamada Piazza delle Ville, onde, em um canto, numa 
casa de pedra (afinal, todas são de pedra...) está instalado o Civico Museo di Arte Moderna 
de Anticoli. Não fossem alguns fios elétricos soltos, esta deve ter sido a paisagem vista por 
Pedro Weingártner. Tudo permanece como era antigamente e, se houve alguma reforma, 
foi feita com as mesmas pedras e não se percebe onde... O vice-diretor do museu, Paolo 
Bertoletti, amigo de muitos anos de Donatella Trombadori, nos recebeu com muita 
gentileza e fez questão de nos mostrar o pequeno palácio de dois andares doado pelo 
Príncipe Marcantonio Brancaccio.

Idealizado por dois artistas, Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi, que recolheram obras 
de arte feitas no local e que os artistas doavam a moradores do vilarejo quando ali 
vinham trabalhar nas férias, o acervo do museu contém pinturas e esculturas de artistas 
italianos e estrangeiros. Não havia obras de Weingártner, de quem tinham notícias, mas 
pensavam tratar-se de um alemão. Sabiam que vinha sempre a Anticoli com o pintor 
espanhol Barbasán. Amigos íntimos, eles tinham uma temática semelhante. Havia ali 
um quadro de Augusto Luiz dç Frçitas, outro gaúcho, amigo de Weingártner, muito 
querido em Anticoli, onde morou com a mulher e duas filhas durante muitos anos. 
Hoje, em sua homenagem ali existe uma rua chamada De Freitas (aliás, é assim que este 
artista é conhecido em toda a Itália). Outra surpresa foi encontrar uma tela de Quirino 
Campofiorito e outra de sua mulher, Hilda Eisenlohr Campofiorito. Hoje o museu 
conserva 200 obras, entre pinturas, desenhos e esculturas daqueles artistas que vinham 
passar no vilarejo o luminoso verão italiano.

Olhando através de uma janela do museu, vêem-se as casas encarapitadas na montanha. 
No sopé ficavam as estrebarias e os currais, que os camponeses alugavam aos pintores 
no verão para deles fazerem seus ateliês. Era ali que, depois de uma pequena arrumação, 
guardavam o material de pintura, para depois irem aos campos e trigais a registrar as claras 
e iluminadas cenas de camponeses e suas mulheres, em trajes típicos coloridos, na dura

Ü Civico Museo di Arte Moderna de 
Anticoli Corrado

faina da colheita. Os artistas frequentavam as casas dos camponeses, recebidos por eles de 
forma hospitaleira, e ficavam encantados com suas cozinhas e seu modo de vida simples. 
Hoje, o que chama a atenção na vista da colina são os telhados encostados uns nos outros, 
descendo até o vale, tendo em cada um deles uma redonda antena parabólica...

Anticoli Corrado fica no topo de uma colina e olha para o vale do Aniene, perto de um 
rio que se junta ao Rio Tevere. O nome vem do latim, Ante colles, “antes das colinas” 
que precedem os montes Apeninos, e Corrado é uma homenagem ao conde Corrado de 
Antiochia, neto ilegítimo do Imperador alemão Frederico II, que herdou essas terras com a 
morte do pai, ainda no século XIII. No entanto, Anticoli começou a ser conhecida no final 
do século XIX, porque no inverno seus jovens iam para a Piazza di Spagna, em Roma, se 
oferecer para posar para os artistas que moravam na região e que já conheciam das visitas 
feitas por eles ao vilarejo durante o verão. As jovens posavam nos ateliês da Via Margutta 
e Via Flaminia, enquanto os jovenzinhos ali trabalhavam como uma espécie de assistentes 
que levavam cavalete e tintas e limpavam paleta e pincéis. Esta foi uma prática que se 
estendeu pelas primeiras décadas do século XX, quando um artista como Picasso produziu 
desenhos, guaches e aquarelas tendo essas jovens como modelo e que depois reproduziu 
em seu quadro Vitalienne. Conta-se mesmo que Rodin, encantado com a neve que caía 
nos jardins da Academia Francesa na Villa Mediei, confidenciou à modelo anticolana que 
para ele posava o quanto gostaria de ver contra aquela brancura o corpo nu de uma jovem. 
Ao que a moça de Anticoli prontamente se despiu e correu para o jardim, estendendo-se 
sobre a neve, só pelo prazer de satisfazer a um desejo do mestre4.

Era dessa forma que se estabeleciam laços mais duradouros entre os artistas romanos e a 
população camponesa de Anticoli e outros vilarejos vizinhos, quase como um modo de 
vida compartilhado, já que as modelos se tornavam conhecidas pelos aficionados e os 
marchands por meio das pinturas que as representavam e, em contrapartida, os artistas 
romanos iam conhecer de perto o pitoresco lugar de origem dessas jovens, onde muitos 
chegaram a viver por algum tempo. Assim, não surpreende o fato de várias dessas moças, 
bonitas e inteligentes, se casarem com artistas ou se tornaram pintoras elas mesmas, como 
Pasquarosa Marcelli, famosa por sua beleza, que se casou em 1915 com o pintor Nino

4 Cf. Umberto Parricchi. Mito e realtà di 
Anticoli Corrado. In: Unpaese immaginario: 
Anticoli Corrado. Roma, Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato, 2006, p. 302-328. 2726
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Carta de Pietro Maria Bardi para Francesco 
Trombadori, Roma, 12 de agosto de 1930

O crítico, fundador e diretor da Galeria de 
Roma, desde 1921 pede ao pintor Trombadori 
informações sobre como conseguir o endereço 
do pintor estrangeiro, Kokoschka, que mora 
em Anticoli

ippPiazza delle Ville, praça principal de
Anticoli Corrado com o antigo moinho ao fundo

Bertoletti, a exemplo de outras modelos que a antecederam ou seguiram os seus passos’. O 
vilarejo continuou a atrair artistas até a II Guerra Mundial e, juntamente com alguns outros 
locais vizinhos próximos deTivoli, foi reproduzido em muitas pinturas. Até hoje suas ruas 
íngremes, verdadeiras escadas de pedra, têm nomes de pintores que lá viveram.

1930, Fausto Pirandello e Oskar Kokoschka também viveram no vilarejo. Por esta época, 
também passou por ali o grande pintor e escultor ítalo-alemão Ernesto de Fiori, que veio 
para o Brasil em 1936 por conta da guerra e aqui viveu até sua morte, em 1945. Embora 
no museu de Anticoli se soubesse quem era De Fiori, poucos avaliavam sua importância, 
julgando tratar-se de um artista alemão, e nada sabiam sobre sua obra no Brasil, tal como 
ocorria também com Quirino Campofiorito, que julgavam ser italiano, embora tivessem 
no acervo obras suas e de sua esposa, Hilda Eisenlohr Campofiorito.

1

Hoje a praça principal de Anticoli tem uma fonte '‘moderna” executada em 1926 por Arturo 
Martini e conserva uma igreja do século XI. Ali existem também pequenos castelos, o 
Palazzo Massimo e o Castel Madama, que pertenceu a Margaret, filha do imperador Charles 
V, casada com um Médici e depois com um Farnese, o duque de Parma. Antigamente, o 
palácio Madama foi muito reproduzido em pinturas, mas hoje construções modernas o 
encobrem. Foram os pintores estrangeiros que descobriram as vizinhanças do vilarejo, que 
visitavam a cavalo. Os italianos começaram a chegar na metade do século XIX. O interesse 
era tanto que, em 1935, havia 55 ateliês de artistas, o que não deixa de ser interessante, 
pois o vilarejo não tinha, como não tem até hoje, mais de 1.000 habitantes...

Anticoli não provocou estragos irresponsáveis aos seus bens ambientais. A comunidade 
ficou fechada às influências externas, tendo ali florescido uma arquitetura espontânea de 
moradias, estábulos e moinhos de origem medieval. Hoje, ali ainda encontramos pequenos 
campos de cereais, árvores antigas retorcidas e velhas cerejeiras, junto a muros caídos, 
que recordam uma ruralidade que está se apagando. Ainda há campos com papoulas, 
crisântemos amarelos, flor-de-lis, gladíolos. Intelectuais e admiradores de Anticoli Corrado 
chegaram a escrever um livro sobre a região, onde cada um dos convidados fala sobre sua 
especialidade: a história, a arquitetura, o meio ambiente do território anticolano (o rio, 
o vale, os cursos de água, a floresta, os campos, a montanhas e as borboletas), bem como 
seus artistas, justapondo o mito e a realidade do vilarejo, para compor um retrato de Un 
paese immaginario: Anticoli Corrado6.

Entre os primeiros pintores a chegar a Anticoli está o suíço Ernst Stuckbelger, da Basiléia, 
em 1858; depois vieram os dinamarqueses Niels Andreas Bredal e Carl Otto Haslund, e 
em seguida os italianos Augusto Corelli, Augusto Bompiani, Cario Randanini, Alessandro 
Morani, Nino Costa. Quase com certeza ali esteve também Jean-Baptiste-Camille Corot, 
autor de Agostina, que tem como modelo uma jovem de Anticoli. Esta extraordinária 
pintura, de 1886, hoje se encontra na National Gallery de Washington.

5 Por exemplo, o pintor espanhol Barbasán, 
que viveu por 40 anos em Roma, antes de 
voltar para a terra natal, se casou com uma 
modelo de Saracinesco, Rosa Lucaferri. 
Também Ciucci, professor na Academia de 
Belas Artes de Firenze, se casou com uma 
anticolana, Quindlina, em 1902. Numa 
mesma família de Anticoli, os Toppi, várias 
jovens se casaram com artistas: Candida, 
com o pintor genovês Pietro Gaudenzi, 
Natalina, com o escultor Attilio Selva; e 
Angelina com o pintor Domenico Ponzi. 
Cf. Umberto Parricchi, op. cit., p. 325.

Por meio dos quadros pintados em Anticoli, temos um relato da vida social do homem 
do campo do passado, seu sentimento religioso, seu comportamento em relação ao 
tempo, ao espaço, à natureza e um testemunho da arquitetura antiga, mas ainda viva, 
do pequeno aglomerado urbano. Os temas preferidos são sempre os da vida tranquila 
de um povo trabalhador, recantos do vilarejo, trechos de campo, usos e costumes de 
homens musculosos e mulheres de rosto doce e arredondado7. E são eles que povoam os 
quadros do pintor brasileiro. Paisagens guardam memórias que nos aproximam daqueles 
a quem buscamos conhecer. Daí a razão deste roteiro, em busca de Pedro Weingártner e 
o espírito de sua obra.

Mariano Barbasán Laguerela (1864-1924), espanhol de Saragoza, chegou a Roma ao 
mesmo tempo que Weingártner, em 1886. Tornando-se grandes amigos, pintavam, 
juntos, as paisagens e cenas de Anticoli, quando para lá se dirigiam no verão. Em fins 
do século, chegaram Adolfo Carolis e Giulio Aristide Sartorio. Em 1910, o pintor e 
escultor americano Maurice Sterne veio para Anticoli pela primeira vez e, por volta da 
mesma época, também o pintor Pietro Gaudenzi. Ao terminar a I Guerra Mundial, estavam 
em Anticoli o grande escultor iugoslavo Ivan Mestrovic e o italiano Arturo Martini. Nos anos

6 Maurizio Marini e Maurizio Fagiolo. 
Lambiente e gli artisti. In: Un paese 
immaginario: Anticoli Corrado, op. cit., p. 154.

7 Umberto Parrichi. Apresentação. In: Un Paese 
immaginario: Anticoli Corrado, op. cit. 2928



Weingártner e a arte dos petits maitres

Pedro Weingártner estudou na Europa, na Alemanha e na França e, durante um curto 
período de estada no Brasil, lecionou na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. 
Viveu muito tempo em Roma, onde produziu grande parte de sua obra. Em suas freqüentes 
vindas ao Brasil, trazia parte destas obras, que expunha em Porto Alegre, mas, sobretudo, 
no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde um público culto melhor sabia apreciá-las, sendo, 
portanto, compradas por colecionadores. Estando em sua terra natal, produzia inúmeros 
desenhos de cenas com tropeiros, costumes locais e paisagens. O mesmo acontecia em outros 
lugares onde viveu ou que costumava visitar com freqüência. Certos desenhos deram origem 
a pinturas que foram realizadas in loco e outros serviram de inspiração para obras executadas 
na Itália. O caráter documental de sua obra, bem como sua técnica minuciosa, transformam 
seus quadros em referência, como registro do modo de vida e costumes que integravam a 
realidade do mundo com o qual o artista conviveu.

É preciso localizar Weingártner em seu tempo e seu mundo.

É conhecida a frase de Brancusi, ao buscar assumir uma posição de independência frente à 
obra de Rodin: Rien ne pousse à 1’ombre des grands arbres (Nada cresce à sombra das grandes 
árvores). Referia-se ele aos artistas que conviviam no seu tempo com o gênio do grande mestre, 
à sombra do qual todos os demais seriam diminuídos. Entretanto, em meados do século 
XIX, ser ou não considerado um “grande” artista tornava-se uma questão relativa, frente à 
complexidade das transformações que a arte francesa conhecia na época. Rodin significava a 
modernidade na arte escultórica. Na esteira de escola de Barbizon, os impressionistas abriam 
caminhos novos para a pintura. Entretanto, de início, a consagração dessas novas tendências 
estava longe de ser evidente. A “grande” arte francesa era ainda aquela ditada pela Academia, 
a que brilhava nos Salons de Paris, aos quais os inovadores naturalmente não tinham acesso, 
sendo considerados quase uma aberração no campo da arte. Só aos poucos eles conseguiríam a 
aceitação paulatina da crítica e do público, passando a ter direito de acesso aos Salons, embora 
quase sempre ao preço do que consideravam concessões ao gosto acadêmico. Seria então 
sua vez de serem considerados “grandes” artistas, e então a arte acadêmica se veria relegada 
ao desprezo por esses inovadores, como arte do passado...

Entre uns e outros, parecia faltar um lugar próprio a toda uma plêiade de artistas. Para alguns, 
vindos da província, Paris não oferecera o reconhecimento esperado. Outros deliberadamente 
preferiam manter-se afastados das modas da capital, escolhendo uma independência pela 
qual pagariam o preço do desconhecimento, mas ganhariam ao mesmo tempo o prêmio 
da liberdade de sua criação. Na reversão dos papéis entre “grandes” artistas e outsiders, a 
própria arte acadêmica aos poucos se deixaria contaminar ao menos em parte pela arte dos 
impressionistas e das correntes inovadoras que se seguiram. Então, alguns mestres passaram a 
se dedicar a novos temas que até então não tinham lugar na Academia, como o cotidiano da 
gente humilde da periferia parisiense ou trabalhadores do campo, aproximando-se assim de 
temáticas correntes entre os pintores de província interessados em retratar sua realidade local.

Mulher costurando, 1899 
óleo sobre madeira

23,5 x 13,5 cm
Coleção particular. Porco Alegre, RS30 31



Foram os artistas integrantes desse vasto complexo heterogêneo que passariam a ser conhecidos 
comopetits maitres. São artistas que chegaram às portas da modernidade e até experimentaram 
algumas de suas inovações, sem, no entanto, abandonar suas tradições de origem, realizando 
assim uma espécie de síntese entre a pintura enplein air e a arte do ateliê1.

Naturalmente, de parte a parte, quer da perspectiva dos acadêmicos ou dos inovadores, o 
termo petits maitres carregava uma conotação pejorativa. No entanto, em tempos recentes, 
autores como Gérald Schurr e o crítico Pierre Cabanne empreenderam um enorme 
trabalho de pesquisa que nos obriga a rever essa idéia2. Visitando os museus de província e 
colecionadores, chamaram a atenção sobre a obra desses pintores considerados como petits 
maitres, demonstrando que, na evolução do gosto, nada teve um papel determinante, e 
menos ainda a qualidade de obras consideradas “menores”. A designação desses artistas como 
petits maitres e sua não aceitação por parte de uma crítica que só tinha olhos para a inovação 
trazida para a arte por criadores de vanguarda - de Rodin e seus discípulos na escultura aos 
impressionistas e representantes de outras correntes modernas da pintura - estão estritamente 
ligadas ao século XIX. Nem tudo poderia ser definido em branco e preto e Brancusi se 
equivocara com relação a Rodin, pois uma floresta não comporta apenas árvores majestosas 
a cuja sombra nada cresce, mas toda uma variedade de outras árvores, sem as quais de fato 
não haveria uma floresta...

Emile Rommealere
Pátio de um recolhimento para 

mulheres em Bruges 
Acervo Museu de Bruges, Bélgica

É certo que as mudanças no gosto com relação à arte são influenciadas por 
conjunto de fatores, artísticos e sociais, culturais e econômicos, que determinam as oscilações 
do valor que é atribuído a um artista, um gênero de pintura ou uma corrente artística, e o 
mercado tem um papel relevante nesse jogo. Com relação aos petits maitres, tudo mudou 
depois da I Guerra Mundial. Havia chegado a sua vez. No mercado de arte, as obras dos 
“grandes” artistas haviam-se tornado raras e caras e então os marcharieis “descobriram” pintores 
esquecidos ou mesmo desconhecidos, revelando novos nomes.

complexoum

William-Adolphe Bouguereau
A menina dos gansos, 1891
In: Fronia E. Wissman. Bouguereau, p. 42

William-Adolphe Bouguereau nasceu em La Rochelle em 1825 e, depois de uma carreira de 
extraordinário sucesso em Paris, voltou à sua cidade natal pouco antes de falecer, em 1905. Filho 
de uma família de comerciantes, estaria destinado a seguir carreira no ramo, não fosse o excepcional 
talento demonstrado desde a infância, que levou um tio paterno, jovem sacerdote, a incentivá-lo a 
prosseguir seus estudos na Ecole eles BeauxArts em Paris. Ganhador do Prêmio de Viagem a Roma, 
lá conheceu os grandes mestres renascentistas e pode assim aprofundar sua cultura clássica e religiosa 
que já trazia de sua formação anterior. De suas origens conservou sempre o gosto obsessivo pelo 
trabalho e a modéstia de uma vida simples, mesmo quando contava com encomendas de pessoas 
como o Imperador Napoleão III. Embora se firmasse na carreira artística e como professor, nunca 
abandonou os temas pelos quais se apaixonara já em sua juventude, e inclusive os retratos, a cuja 
produção se dedicara de início para sobreviver, juntamente com pinturas decorativas em grandes 
mansões burguesas e até rótulos de produtos alimentícios. A pintura histórica, os temas religiosos 
e a mitologia da Antiguidade clássica eram então os gêneros mais em voga na arte acadêmica e, em 
todos eles, Bouguereau, graças ao seu extraordinário domínio técnico do desenho e à qualidade 
de sua pintura, demonstrou um talento inexcedível. Chegou assim a ser considerado o maior 
pintor francês do século XIX, recebendo nos Salons e em outras exposições os mais importantes 
prêmios que pudessem ser concedidos a um artista, além de honrarias de Estado como ser nomeado 
Cavaleiro da Legião de Honra3.

Influenciada pelo naturalismo social, a pintura das escolas regionais na França retratou 
camponeses, marinheiros e pescadores, mostrando verdadeiros “tipos” humanos, caracterizados 
pelas determinações de seu ambiente natural, o clima e a vegetação de seu meio, vestidos com 
cores próprias aos seus lugares de origem e ao seu modo de vida específico. Esta é a obra dos 
petits maitres. Trata-se em geral de pintores próximos do estilo da arte acadêmica, e mesmo de sua 
vertente chamada de pompier (estilo empolado, vulgar) como designação pejorativa, associada 
ao que se convencionou denominar de “realismo burguês”. No entanto, hoje em dia, críticos e 
historiadores admitem a contemporaneidade dessa arte “de tradição” como parte indispensável 
da trama da história, ao lado de uma arte “de pesquisa”. Essa mudança de postura permite uma 
reavaliação de condições sociológicas e econômicas da criação artística, bem como da situação 
social dos artistas dos primeiros anos do século XIX até a II Guerra Mundial.

Nas biografias dos pintores do período, o nome de um mestre domina o cenário das artes 
em Paris: Jean-Léon Gérôme. Pintor e escultor acadêmico voltado para temas históricos e da 
Antiguidade Clássica, e ferrenho inimigo da arte impressionista, esse artista teve grande nú 
de alunos, que seguiram seus métodos. Com Gérôme, estudaram Alexandre Cabannel, Toni 
Robert-Fleury, Jules Lefebvre, Jean-Paul Laurence, Fernand Cormon e, com certeza, William- 
Adolphe Bouguereau, criador de nus e outras pinturas de inspiração clássica de grande rigor 
formal e qualidade técnica, que, no entanto, revelam uma surpreendente voluptuosidade e uma 
palpitante beleza cheia de vida. Bouguereau é, em certo sentido, o exemplo emblemático que 
nos mostra o quanto é difícil estabelecer fronteiras rígidas na arte desse período.

Tudo isso fez de Bouguereau um ícone da arte “tradicional” contra a qual se insurgiam os 
“modernos”, a ponto de cunhar o termo “bougueresco' para designar a arte que repudiavam, 
considerando o artista e seu estilo como eminentemente “retrógrados” e “reacionários” para 
poder reivindicar para si a defesa da “inovação” e do “progresso”. Apoiavam-se na consagração 
obtida pelo artista como pintor de temas religiosos e da mitologia clássica para assim negar a 
importância de outra parte significativa da obra de Bouguereau que, à semelhança de outros 
pintores seus contemporâneos, enaltecia a gente humilde do povo comum, camponeses,

mero
1 Pierre Cabanne. Les petits maitres 

retrouvés. In: Gerald Schurr e Pierre 
Cabanne. Dictionnaire des petits maitres de 
la peinture-. 1820-1920. Paris, Éditions de 
1’Amateur, 1996, p. 16.

2 Gerald Schurr e Pierre Cabanne. 
Dictionnaire des petits maitres de la peinture: 
1820-1920, op. cit.

3 Sobre a vida e a obra do artista, cf. Fronia 
E- Wissman. Bouguereau. San Francisco, 
Pomegranate Art Books, 1996.32 33



mendigos ou ciganos, presentes em muitos de seus quadros. Eram esses personagens que o 
mestre retratava em figuras de extraordinária beleza, juntando um elemento ideal de valor 
à sua representação real, para assim reivindicar para eles, graças à grandeza da arte, uma 
dignidade que a sociedade teimava em não lhes reconhecer. Na reavaliação que hoje vem 
sendo feita de sua obra, a crítica contemporânea claramente explicita esta característica que 
o maior artista acadêmico da época compartilhava com os chamados petits maitres, e que a 
vanguarda da moderna arte “de pesquisa” cuidou de ofuscar:

As ideologias modernistas adoram dizer que Bouguereau foi irrelevante para o seu tempo porque 
ele não era um dos impressionistas que estavam abrindo o caminho para o expressionismo 
abstrato. Nada poderia estar mais longe da verdade. Filho das revoluções francesa e americana 
como era, Bouguereau, junto com muitos outros artistas e escritores daquele momento, 
acreditaram nas inovações da filosofia iluminista: Democracia, Direitos do homem, ‘Liberte, 
Egalité, Fraternité’. Não só não é verdade que ele foi irrelevante, mas nada poderia ser mais 
relevante do que obras como [Jovens ciganas], que enobreciam e elevavam as pessoas comuns e 
os camponeses. E qual melhor maneira de fazê-lo do que tomar a ralé da sociedade, os ciganos, 
e alçá-los até os céus? Eles são tanto mais belos por não serem belos em demasia: ‘reais e ‘ideais 
ao mesmo tempoí.

Assim como Bouguereau, também Cabannel, Toni Robert-Fleury, Jules Lefebvre, Jean-Paul 
Laurence e Cormon, todos eles alunos de Gérôme, foram, por sua vez, professores da Académie 
Julian, onde estudavam todos os estrangeiros - e, inclusive, o nosso Pedro Weingártner- pela 
dificuldade de serem admitidos à seleta Ecole de Beaux Arts devido ao rigor de seu exame de 
língua francesa... Diga-se, de passagem, que Bouguereau foi o responsável pela abertura da 
Académie Julian à freqüência de mulheres, por ter ele próprio se casado em segundas núpcias 
com Elisabeth Jane Gardner, jovem artista americana admitida excepcionalmente à Ecole 
justamente por ser fluente em francês...

Paris era então incontestavelmente a capital da cultura e das artes. Para lá acorriam artistas 
de todo o mundo para completar sua formação. Vinham dos países próximos, Inglaterra, 
Holanda, Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália, mas também de lugares mais distantes como os 
países nórdicos, ou da Iugoslávia, Hungria, Polônia, Checoslováquia, e ainda da Rússia ou do 
Japão e, naturalmente, das Américas. Paris chegou a contar no século XIX com mais de trinta 
mil estudantes de pintura, vindos dos mais variados pontos do mundo, que frequentavam 
suas escolas de arte e os ateliês de pintores junto aos quais buscavam aperfeiçoar-se. Em 
certos períodos, esse número chegou a cinqüenta mil! Era natural, portanto, que as técnicas 
e os temas, as tradições e as novas tendências aprendidas em Paris se espalhassem por todo 
o mundo, na volta desses estudantes a seus países de origem.

Se de lá saíam grandes inovadores, também lá se cultivavam os cânones acadêmicos e a arte 
um tanto híbrida, entre a modernidade e a tradição, dos petits maitres, cujos temas o próprio 
Bouguereau, como vimos, chegou a compartilhar. Seu gosto pelas paisagens e costumes locais, 
ou às vezes mesmo pelo exótico, encontrava nesses estrangeiros um eco imediato, que os 
fazia voltarem-se para a realidade de seu próprio mundo de origem. Ás vezes adotavam uma 
perspectiva claramente nacionalista, outras vezes apenas tinham a preocupação do registro de 
uma realidade local que, para além do 
realidade para a arte, como
realidade. Por isso, os cânones da arte dos petits maitres, 
nascidos na França, logo se tornam parte do gosto de uma arte mundial.

Pieter Haaxman
Fazendo bolhas de sabão 

Acervo Museu Boijmans van Beuningen, 
Roterdã, Holanda

Acadêmicos ou não, esses pintores viajavam muito, percorrendo países como a Bélgica, a 
Holanda, a Espanha, Portugal e a Itália, onde os atraía toda a tradição da história da arte que 
ali se concentrava, mas também e principalmente as ruínas da Antiguidade Clássica que então 
vinham sendo descobertas e cada vez mais valorizadas; ou iam ainda para o Egito, Marrocos 
e outros países da África do Norte, de lá retornando como “orientalistas”. Os petits maitres 
foram observadores atentos e deixaram obras que nos restituem com precisão a natureza e a 
vida interiorana ou das cidades e sua periferia na Europa , ao longo de todo o século XIX até 
as primeiras décadas do século XX. Como afirma com razão Cabanne, esta arte é privilégio 
de pintores que têm o olho certo e o métier minucioso. Eles produzem pequenas cenas vivas, 
como as que registram festas populares ou reuniões elegantes. O anedótico é seu domínio 
preferido, onde mostram suas qualidades de observação maliciosa e de sedução familiar. 
Nesse sentido, são verdadeiras testemunhas do seu tempo’.

Esses gêneros de pintura a que se dedicaram sempre foram uma grande atração nos Salons 
parisienses. Como os grandes pintores acadêmicos, também os petits maitres produziam cenas 
patrióticas, alegóricas, históricas, religiosas, mundanas ou, simplesmente, familiares. Foram 
admiráveis paisagistas, além de ótimos pintores de nus e retratos6. Em seu monumental 
Dicionário, Schurr e Cabanne chegam a incluir nomes de artistas que retrataram o Brasil, 
como Jean-Baptiste Debret, Thomas Ender e, surpreendentemente, até mesmo um brasileiro, 
Mário Villares Barbosa. Fosse sua obra mais conhecida, Weingártner também poderia sem 
favor algum, ser incluído entre tais artistas, estando em boa companhia, portanto. Já é mais 
do que tempo de revisar o conceito de petits maitres.

4 Fred Ross. Introduction. In: Damien 
Bartolli. William Bouguereau (1825-1905). 
Port Reading, N.J, ARC Publish., 2008. 
Seguindo uma orientação semelhante à do 
historiador Aleksa Celebonovic ao tratar 
da chamada arte pompier, o Art Renewal 
Center, sob a direção de Fred Ross, é uma 
das maiores instituições responsáveis pela 
nova visão que hoje se tem sobre a pintura 
de Bouguereau.

seu interesse sociológico ou psicológico, contava como 
verdade da percepção artística a mais apropriada possível dessa

seus temas e suas técnicas, embora
5 Idem, ibidem., p. 19 e 23.
6 Pierre Cabanne. Les petits maitres 

retrouvés. In: Gérald Schurr & Pierre 
Cabanne, op. cit.

Documentos da realidade do mundo com o qual o artista conviveu e que retrata com 
abundância de detalhes, as obras de Weingártner nem sempre têm uma identificação 
explícita por local e data que coincide com os temas e lugares fixados na tela. Por esta razão, 3534



a “autenticidade” de seus trabalhos chegou a ser contestada, sendo-lhe reprovado o uso 
que fazia da fotografia ou mesmo o retorno dos temas e o reaproveitamento das figuras, 
de um a outro quadro. Tudo isso, porém, revela que Pedro Weingartner, mais do que um 
documentarista de uma realidade que conheceu de perto, foi, sobretudo, um documentarista 
dos valores da cultura e da mentalidade de uma época, pelos gêneros que praticou e nos 
quais revelou seu enorme talento e a qualidade extraordinária de sua pintura.
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Para comprová-lo, bastaria evocar a estreita relação que o artista manteve durante anos com 
uma das figuras mais influentes do ambiente social e político brasileiro e internacional do 
período, Joaquim Nabuco7. Como se sabe, após sua incansável luta parlamentar durante a 
campanha abolicionista, Nabuco, monarquista convicto, desgostoso com os rumos políticos 
do país após o fim da escravidão e a proclamação da República, decidiu retirar-se da vida 
pública. Passou então a advogar e a atuar como jornalista no Rio de Janeiro, convivendo com 
as mais altas figuras da vida literária brasileira, como Machado de Assis, José Veríssimo e Lúcio 
de Mendonça. Tendo recusado logo após a instauração da República integrar-se ao serviço 
diplomático brasileiro sob o novo regime, em 1900, Nabuco foi, no entanto, convencido por 
Campos Sales a aceitar o posto de ministro plenipotenciário em Londres, para logo depois 
tornar-se embaixador, cargo que passaria a exercer em Washington em 1905.
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Encarregado desde então de diversas outras missões diplomáticas relativas às Américas, 
tornou-se um homem de grande prestígio perante o governo e o povo norte-americano. 
Era considerado como o mais ilustre representante da cultura brasileira, sendo chamado 
com freqüência a proferir conferências nas maiores universidades norte-americanas. Um 
exemplo significativo é o do convite que lhe foi endereçado em 1909 por Harvard para 
auxiliar um curso sobre Recursos Econômicos da América do Sul na Graduate School of 
Business Administration mediante uma exposição sobre a situação brasileira, bem como para 
dar uma conferência sobre Camões para toda a Universidade, a convite do Departamento 
de Línguas Românicas. Assim o brilhante intelectual e diplomata continuaria a exercer sua 
carreira nos Estados Unidos até vir a falecer em Washington, em 1910.

Pedro Weingartner, Roma.

Washington, 28 de outubro 1905.

Meu caro amigo Sr. Weingartner, Somente agora vejo o seu retrato e peço-lhe que me creia 
mais do que agradecido, commovido e feliz ao sentimento possuidor d’essa obra d’arte para 
mim inapreciável. N'ella está todo o seu coração e o seu talento. Não preciso dizer mais, não 
lhe poderia dizer tudo. Do seu todo em Roma, Joaquim Nabuco.

Pois bem, é nesta fase européia e norte-americana da carreira de Nabuco que se tem 
registro da sólida amizade que o unia ao pintor Pedro Weingartner. Por certo seria já 
uma amizade consolidada de longa data, uma vez que em 1905 o embaixador chega a 
solicitar ao artista um auto-retrato. Missão de que o pintor se desincumbe com prazer 
para em seguida prestar contas a Nabuco, embora se desculpando pela aparência com 
que se apresenta na tela que lhe envia.

Na verdade, o apreço de Nabuco por Weingartner ia ao ponto de torná-lo um estranho colecionador 
da obra do artista, já que fazia questão de manter o registro de toda a sua produção em forma 
de... fotografias de seus quadros! Era o que Nabuco chamava de sua “galeria”, cuja contemplação, 
segundo dizia, era capaz de permitir-lhe “repousar e renovar o espírito”. Em carta de 1908 ao artista, 
o diplomata enumera uma longa lista de suas obras de que é possuidor, revelando os diferentes 
tipos de pintura em que Weingartner se exercita: “retratos”, “quadros antigos”, “italianos” e “rio- 
grandenses”. Com as variações nacionais e regionais que seriam de se esperar, são os mesmos que, 
então, continuavam a fazer o sucesso dos petits maitres e dos Salons em Paris, orientados pelo 
mesmo gosto pelas cenas de gênero, a atração pelos temas históricos e da Antiguidade clássica e 
pelo exotismo’ de lugares distantes, que, no caso de Weingartner, por ironia, são precisamente 
aqueles do país de origem do próprio artista, o Rio Grande do Sul, sua terra natal...

Roma 29 de Abr 1905

Ilm° Ex°. Sr. J. Nabuco

Enviei ao Ilm°. Sr. Dr. Hilário Gouveia, Av. Kleber, 52, Paris, uma caixa com meu auto- 
retrato dedicado aV. Exa., como foi o desejo de V.Exa., cujo pedido me lisongeou muito — Não 
sei se agradará a V Exa o meu retrato, não me pintei mais bonito, antes tenho uma expressão 
bastante séria, que não me foi possível de evitar, e assim eu creio que mesmo tenho esta expressão 
pouco amável (...)

Na mesma carta, Nabuco faz referência à morte de um amigo comum em Roma, 
enfatizando, porém, a presença de outro amigo do pintor, cuja companhia poderia suprir 
a falta que lhe faria o primeiro. Tratava-se de Carlos Magalhães de Azeredo (1872-1963), 
que acumulava as qualificações de bacharel de Direito, jornalista e escritor, como era 
comum então, e que fora um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras. 
Ingressara na carreira diplomática em 1895, tornando-se embaixador em Roma, e após

7 Devo a Vivian Paulicsch o acesso à 
correspondência que esta grande figura 
pública manteve com o artista e que se acha 
preservada no Arquivo Joaquim Nabuco do 
acervo da Fundação Joaquim Nabuco em 
Recife, PE.

A resposta de Nabuco não tarda, fazendo acompanhar seu agradecimento de um grande 
elogio ao artista. 3736



sua aposentadoria ali continuara a residir, numa casa na Via di Villa Emiliani, no Parioli, 
que se tornara ponto de encontro dos escritores brasileiros de passagem por Roma.

Este é o círculo que Weingãrtner frequenta em Roma, o que revela que o pintor não poderia deixar 
de estar ao corrente do que se passava ao seu redor no mundo da arte, nem de estar informado 
sobre suas tendências mais em voga. Ao referir-se ao embaixador e listar ao mesmo tempo os 
gêneros de pintura praticados por Weingãrtner, Nabuco revela assim a atualidade do artista em 
relação à mentalidade e ao gosto de seu tempo. Eis o que escreve Joaquim Nabuco:

Brazilian Embassy, Washington,D. C. Oct. 29,1908.

Meu caro Sr. Weingãrtner,

Não o posso esquecer, mesmo que fosse ingrato, porque o tenho sempre deante dos olhos no seu 
bello retrato, do qual sou orgulhoso possuidor. As vezes, quando me sinto cançado e preciso 
distrahirme, tomo asphotographias dos seus quadros epercorro a sua galeria. E este um meio 
que não me falha de repousar e renovar o espírito. Devo-lhe mais este favor, de me ter dado 
a melhor das medicinas cerebraes de que faço uso. Diga-me se sua galeria tem aumentado 
muito nestes annos últimos. Já agora quizera ter completa a sua obra. Sabe o que tenho. 
Em matéria de retratos, tenho o de Madame M. de Azeredo e o de madame Bruno Chaves. 
O primeiro, creo, é o mais antigo. De quadros antigos, a Sentença de Paris, Bachanal, 
Vingança de Pã, Raphsodia, Daphnis e Chloe, Meditação, Flautas de Pã, Brigas de Gallos, 
e o impagável Recitatur Acerbus. Como quadros italianos, tenho Ave Maria, Têmpora 
Mutantur, A bordo do Regina Margherita, a nova estrella, Casamento em Anticoli, Ceifa 
em Anticoli, o modelo, Bailarinas. Como quadros Rio-Grandenses, ou do Sul do Brazil, 
Troppo Tarde, Arrependimento, Piquete do General Arthur Oscar, Federalistas de 1893. 
Donde é As Herdeiras, que também tenho? E depois d’isso o que veiuí Estimaria saber que 
tem prosperado e que vae bem de saúde. A falta do nosso amigo Barros Moreira lhe será 
sensível, mas tem o Magalhães de Azeredo. (...)

Por fim, Nabuco faz uma recomendação a Weingãrtner para que visite Portugal, deixando 
claro para onde se volta a atenção de quem se interessa pelo registro pictórico da realidade 
do seu tempo. Em tudo e por tudo, Nabuco revela o ethos que dá sentido à arte dos petits 
maitres, que é também a do pintor Pedro Weingãrtner:

(...) Não sei se pode abandonar o terreno da lucta, agora que tem sua clientela formada, mas eu 
estimaria bem sefosse ao Minho e nos reproduzisse scenas portuguezas como faz com as da Itália. 
Será o Lima tão bello como a tradição, desde os Romanos, o figura? Creio que só me fiaria na 
sua impressão. Uma boa temporada às margens d'elle, e em Vianna na foz, talvez resultasse em 
algumas obras primas, que espalhariam pelo Brazil e pelo mundo a admiração pela paizagem 
portugueza de todo desconhecida longe d’ella. Mas parece um attentado querer afasta-lo de Roma, 
mesmo pelo tempo indispensável para ver e sentir o Minho, sobretudo Ponte de Lima e o Lima. 
Falo-lhe d’elle como do Valle de Tempe pela fama histórica. Mas estou certo que não voltaria 
desenganado, esta não tem outro fim senão matar as saudades e mostrar-lhe que sou sempre o 
seu constante admirador e amigo. Joaquim Nabuco.

Este é o contexto histórico e social e do gosto artístico em que deve ser entendida a obra 
do grande pintor rio-grandense que foi Weingãrtner. É a partir dele que devemos percorrer 
o registro pictórico que o artista nos deixou de sua experiência européia e brasileira.

As unas, 1913 (Roma) 
óleo sobre tela 
32,5 x 31 cm

Coleção José Oswaldo de Paula Santos. São Paulo, SP38 39
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A Europa na pintura de Weingártner

Pedro Weingártner viveu por muitos anos na Europa e, fosse como estudante ou como 
artista já maduro, jamais deixou de exercer seu ofício de pintor. “Trabalhar é viver”, 
dizia Antônio Parreiras, e isso também é verdade para Pedro Weingártner. Esta é a razão 
pela qual inúmeras cenas européias, que fixam paisagens, cenários c personagens vistos 
na Alemanha, na França, em Portugal e, sobretudo, na Itália, povoam suas telas que, 
desde o início, revelam algumas das extraordinárias qualidades de sua pintura.

Alemanha e França

A Alemanha e a França foram os países aonde, deixando o Rio Grande do Sul em 1878, 
Pedro Weingártner foi inicialmente aprimorar a formação artística adquirida no Brasil. Foi 
na Alemanha que o artista definiu as bases do seu desenho e sua pintura. O acabamento 
primoroso e a minúcia no seu trabalho provêm das aulas que teve, em 1885, na Academia 
de Munique, capital da Baviera, com Karl Von Piloty, pintor realista e detalhista. Estas 
características nunca deixarão sua obra.

Pedro havia estudado na Alemanha desde que deixara o Brasil, primeiro na Escola de 
Artes e Ofícios, em Hamburgo, em 1878, depois em Karlsruhe, na Escola de Artes Grã- 
Ducal de Baden e, finalmente na Academia de Belas Artes de Berlim, onde se matriculou 
em 1880, estudando com Ernest Hildebrand.

Como passasse por dificuldades financeiras para continuar seus estudos, apesar da ajuda 
de ricos comerciantes de Porto Alegre, Weingártner acabou indo para Paris em 1882. 
Matriculado na Académie Julian, ali se tornou aluno de Tony Robert-Fleury e de William 
Adolphe Bouguereau. Com este último, especializado em quadros que retratavam cenas 
inspiradas na Antiguidade Clássica, teve as primeiras lições sobre este tema e, anos mais 
tarde, conseguiu entrar no Salon com uma pintura intitulada Briga de galos, ambientada 
num cenário greco-romano. Mas com o mestre também aprendeu o valor do registro de 
cenas da vida comum da gente do povo, que depois iria tão freqiientemente fazer parte de 
sua obra. Foi ainda com uma carta de recomendação de Bouguereau à Legação Imperial 
do Brasil em Paris que o artista conseguiu obter do Imperador D. Pedro II uma bolsa de 
300 francos, o que lhe permitiría continuar seus estudos.

Em 1884, Weingártner voltou para a Alemanha e se fixou em Mayerhofen, no Tirol, onde 
executou trabalhos interessantes, registrando cenas e personagens locais. No ano seguinte, 
já em Munique, estudando com Karl von Piloty, ele nos deixou o registro de um ateliê, em 
um quadro do qual se conhece somente a fotografia, pois foi vendido em Hamburgo.

Jardineira tirolesa, sem data (Meyerhofen, Tirol) 
óleo sobre madeira

46,5 x 38 cm
Coleção Jorge Yunes. São Paulo, SP

Poucos quadros desta fase estão no Brasil. Dentre as obras executadas na Alemanha, 
temos uma tela que mostra um armário de cozinha com cortinas semi-abertas, deixando 4140



Paisagem alemã, 1886 
óleo sobre tela 

61 x 93 cm 
Coleção Jorge Yunes. 

São Paulo, SP

entrever cerâmicas, um barril e algumas latas. É uma obra de 1881, que 
artista aproveitou para colocar
faiseuse d’anges, de 1908. Da época em que voltou de Paris 
encontrar alguns pequenos quadros. Num deles, o pintor mostra um lugar de trabalho, 
Recanto de ateliê em München (1884), em outro, Homem com pipa (1884), retrata um 
velho com cachimbo, e ainda num terceiro, Jardineira tirolesa, se vê uma jovem em um 
jardim com flores, sendo identificado como Meyerhofen, sem indicação de data. São 
quadros pequenos, detalhados, sendo este último de tons alegres, por causa das flores 
e da roupa típica tirolesa da moça no jardim, enquanto os outros dois são de poucas 
tonalidades, mas bem acabados.

anos depois o
no fundo de uma cozinha na parte central do tríptico La

e se fixou no Tirol, é possível

No mesmo ano de 1884, Weingãrtner pintou outro local de trabalho de artista, No ateliê, 
onde uma jovem pintora, em frente de um cavalete, segura a paleta. O entorno é repleto 
de detalhes, mostrando uma mesa recoberta de um rico tecido, plantas ornamentais, um 
guarda sol japonês aberto, pendurado no teto, e desenhos e revistas jogados no chão. 
Como a jovem está sentada no parapeito de uma janela, a luz ilumina todo o ambiente, 
valorizando as cores vivas dos objetos.

Deste período na Alemanha, o artista também trouxe de volta para o Brasil vários desenhos 
e gravuras, grande parte dos quais hoje se encontra no Rio Grande do Sul.

Das obras executadas em Paris, o MARGS tem o registro de um Ateliê Academia Julian. 
É uma raridade, pois pouco se sabe deste famoso lugar de ensino, onde tantos artistas 
estudaram. Apesar de ser um quadro de tonalidades escuras, ele mostra com nitidez o 
ambiente onde se vê uma mesa encostada à parede lateral, acima da qual um grande 
pedaço de tecido de brocado, preso à parede, está recoberto por outro, escuro, servindo 
de fundo para as peças a serem desenhadas. Há bancos distribuídos em torno da mesa, 
destinados aos alunos que deveríam copiar as peças. Dois deles são vistos do lado oposto 
do quadro, dedicados ao trabalho de copiar alguns gessos. A janela semi-aberta no teto,

Recanto de ateliê em München, 1884 
óleo sobre madeira 
38 x 29 cm
Coleção Carlos Eduardo Custódio 
Porto Alegre, RS

No ateliê, 1884 (München) 
óleo sobre madeira 

54 x 38,3 cm
Coleção Sérgio e Hecilda Fadei. Rio de Janeiro, RJ 4342
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Itália

Foi em 1886, aos 33 anos de idade, que Weingártner descobriu a Itália, fixando-se em 
Roma, inicialmente na Villa Strohl-fern e, depois, na Via Margutta, que seria seu lar por 
muitos anos. Desse período italiano o artista nos deixou registros da cidade, paisagens 
de Villa Borghese, temas de gênero e, sobretudo, pinturas de ateliê. Era ali que o artista 
também completava todo o restante de suas telas que primeiro registrava em outros 
lugares. E cabe aqui especial menção às pinturas de Anticoli Corrado, onde o artista 
costumava passar o verão. Alguns desses quadros são assinados e datados de Roma, outros, 
de Anticoli, o mesmo ocorrendo com outras telas que retratam a região.

Visitando Anticoli com frequência, Pedro Weingártner não deixou de registrar por várias vezes 
cenas de ceifas, em quadros onde aproveita a claridade da luz e os amarelos dos feixes de trigo 
espalhados no solo. Sempre há homens e mulheres trabalhando em algum canto nessas cenas, 
enquanto, em outras, alguns descansam da árdua labuta. Ceifa (Anticoli), que hoje se encontra 
na Pinacoteca do Estado de São Paulo, datada de 1903, nos mostra em primeiro plano uma 
jovem juntando os feixes cortados. Logo atrás, um homem guia seis cavalos emparelhados 
que, puxados por uma corda, giram e pisam o trigo recém cortado, para assim soltar os grãos. 
A planura continua com infinitas nuances de amarelos e, ao fundo, uma fileira de colinas 
baixas fecha a composição. A blusa vermelha da jovem, com seu tom intenso, faz com que ela 
seja a primeira a chamar a atenção no quadro, e só depois o olhar se desloca para o meio, onde 
estão os cavalos, que os pintores alugavam aos camponeses para poder pintá-los.

Ateliê Academia Julian, sem data 
óleo sobre tela 

61,2x78,2 cm 
Acervo Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
Porto Alegre, RS

Em 1907, Pedro registra em outro quadro também denominado Ceifa, um momento 
distinto do trabalho no campo em Anticoli: a ceifa já acabou, os cavalos amassam o trigo 
e mulheres, no canto direito, peneiram os grãos. Do lado esquerdo, um grupo de bois 
descansa, à espera de seu turno para também pisar o trigo ou levá-lo para o moinho. Os 
talos do trigo, que serão o alimento do gado no inverno, já estão empilhados em forma 
de cone. Na frente dos bois, no chão, há folhas secas, que eles mastigam. Weingártner 
tinha um talento especial para reproduzir galhos jogados, folhas caídas, e o fazia com 
tanta maestria que se sente o seu volume e leveza. Um menino sentado, de costas, trás a 
composição para a base. Como em muitos outros de seus quadros, esta é uma das tantas 
figuras que o artista costumava utilizar, repetindo-a em diferentes poses, para completar o 
equilíbrio da composição ou dirigir nosso olhar para um determinado ponto.

Ateliê de Bouguereau na 
Académie Julian. Paris, 1891 

In: Fronia E. Wissman, Bouguereau, p. 110

por onde entra uma luz fraca, ilumina mal a sala, deixando-a envolta em suave penumbra e 
quase escondendo na sombra o fundo do ateliê. Um detalhe interessante é o dos desenhos 
executados pelos alunos, vistos em telas pregadas a uma pequena parede de tábuas que 
arremata um estreito parapeito em arco por sobre a divisória dos dois ambientes do ateliê. 
Localizados na parte superior do quadro, os desenhos se destacam nesse espaço que, por 
se encontrar mais próximo da janela, se abre como uma mancha iluminada por sobre a 
penumbra do ambiente.

Repouso, 1908 
óleo sobre cela 

30 x 60 cm 
Coleção Maria Ignez e 

Ronaldo Cevidanes Machado 
Rio de Janeiro, RJ 4544



Ceifa (Anticoli), 1903 No final do século XIX, quando ainda não tinha sido construída a fonte na praça principal 
do vilarejo, ela era usada pelos camponeses para afazeres comunitários, como aqueles que 
Weingártner registra em quadros como Secagem de trigo (1908) ou Amassando trigo (1890), 
onde são mostradas diferentes etapas do trabalho do campo. É preciso espalhar as espigas 
sobre panos, como faz a mulher que executa sozinha esta tarefa, ao lado de uma criança que 
observa as galinhas ciscando os grãos ao seu redor, junto à cadeira de palha onde outro pano 
está à espera de ser estendido no largo espaço da praça.

Em ainda outro quadro dedicado à ceifa, Repouso, datado de 1908, uma jovem mãe, protegida 
sob a sombra de um velho guarda-chuva rasgado, cuida de uma pequerrucha, que adormeceu 
em seu colo. Ao fundo, os homens e os bois prosseguem na labuta, lidando com o trigo 
amarelo ouro recém cortado. Notável é o detalhe com que o artista mostra a jovem mãe, com 
seu lenço florido colocado sobre a blusa de mangas compridas, sua saia xadrez e seus sapatos 
amarrados com tiras que se cruzam nas pernas, usados igualmente pelos homens. Até mesmo 
o brinco que enfeita sua orelha não escapa ao olhar do pintor, que retrata com igual cuidado 
a outra mulher que figura na cena, trabalhando com os homens, com seu avental e o toucado 
que a enfeita ao mesmo tempo em que lhe protege a cabeça do sol.

Ceifa, 1907 
óleo sobre tela 
47 x 98 cm 
Coleção particular 
São Paulo, SP

óleo sobre tela 
50 x 100 cm

Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP

Ou então a tarefa pode ser de maior vulto, como quando se utilizam bois e cavalos para pisotear 
os feixes, antes de levar os grãos para o moinho, no velho edifício de dois andares e muitas janelas 
que ainda hoje ali existe. Isto é o que registra a tela de Weingártner, onde o espaço em que homens 
e animais realizam seu trabalho é também palco de animadas conversas de pequenos grupos de 
pessoas vistas em primeiro plano ou no fundo do quadro. Em certos dias, a praça servia como 
local de comércio, aonde os artesãos traziam suas peças para vendê-las aos habitantes de Anticoli, 
como nos mostra o pintor em Feira de cerâmica em Anticoli (1908). Em outros dias ainda, ela se 
transformava em cenário de práticas devotas. A procissão por ali passava, como Weingártner nos 
indica com precisão de detalhes no quadro intitulado Procissão interrompida (1899).

Nestes quadros, a pincelada costuma ser lisa, mas, quando Weingártner pinta os feixes 
de trigo, acrescenta-lhes, na última camada, pinceladas mais claras e desordenadas, 
fazendo-nos sentir a dureza e a leveza das pequenas hastes. Assim é também quando se 
trata de plantas, onde, junto à pincelada lisa, há pequenos pontos de massa colorida, 
que dão volume e profundidade à pintura. Isto pode ser visto, por exemplo, em outra 
pequena e maravilhosa obra denominada Primavera (1912). Nela, Weingártner nos 
mostra um alegre campo florido, onde papoulas e muitas outras flores enfeitam uma 
paisagem que parece de sonho. No meio, um grupo de personagens, quase miniaturas, 
dão movimento ao quadro, pois crianças brincam com as famosas borboletas de Anticoli, 
tão admiradas pela sua quantidade e a variedade de suas cores. Elas interromperam o 
trabalho para se entregar à brincadeira, pois uma delas se apoia a uma grande trouxa 
de pano onde estão amarrados feixes de talos de trigo, e um pequeno carro de mão leva 
dentro um cesto para a colheita do olival. Até mesmo um bebê, carregado ao colo por 
outra das crianças, faz parte do grupo. As árvores, todas vetustas, e alguns casas que se 
entrevêem à direita do quadro, completam a composição, deixando espaço para que 
admiremos a pequena cena.

Nesta obra o artista capta um momento em 
no largo diante do moinho, tendo possivelmente retardado o início da procissão, e agora retoma, 
interrompendo-a e obrigando todos a se proteger para não se molhar. Este pequeno quadro, cheio de 
detalhes encantadores, nos reserva instantes emocionantes, à medida que o olhamos com mais atenção. 
Em primeiro plano, à direita, moças de branco, com a cabeça coberta por longas e diáfanas mantilhas 
rendadas, abrigam-se sob um guarda-chuva, que protege também a cestinha de flores que uma delas 
traz pendurada no braço. Mais ao centro dispõe-se outro grupo de figuras femininas, também em 
trajes brancos. As graciosas meninas cobertas pelas mesmas mantilhas diáfanas levantam a beira da saia

que uma chuvarada caiu, já que a água se empoça
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Primavera, 1912 
óleo sobre cela

22,5 x 23,5 cm 
Coleção Tlieo d'Aprile.

São Paulo, SP

para ultrapassar uma poça d’água. Outras, menorzinhas, laço de fita azul na cintura e cabelos cingidos 
por coroas de flores, são acompanhadas de perto por uma mulher que porta uma exuberante mantilha 

Elas carregam velas ainda acesas e parecem apressar o passo, procurando onde abrigar-se. Os três

Amassando trigo, Praça de 
Anticoli, 1890 
óleo sobre tela 
29,6 x 57 cm
Coleção Ronald J. Aldvvorth. 
São Paulo, SP

ocre.
padres que caminham atrás delas, vestindo ricas casulas bordadas, protegem-se como podem sob um 
guarda-chuva já abeito, enquanto ainda tentam abrir outro.

Do centro para o lado esquerdo, o quadro é dominado, ao fundo, pelo grande volume branco 
do velho moinho. Diante dele postam-se pequenos vultos de homens de largas calças brancas, 
portando um manto vermelho curto sobre os ombros, e que procuram abrigar-se sob um guarda- 
chuva. Também pelo lado esquerdo está chegando outro grupo, o corpo principal do cortejo, 
trazendo um grande estandarte e uma cruz. Muitas pessoas vestem trajes típicos e algumas 
se protegem sob guarda-chuvas. Mulheres cobrem a cabeça com xales e outras se curam, ao 
mesmo tempo em que seguram, suspensa, a barra da saia, como se assim pudessem se proteger 
dos pingos ou evitar molhar-se em demasia. A praça está cheia de poças d'água. Quem aproveita 
são as galinhas sempre presentes nos quadros do artista, e que, no canto esquerdo, também 
primeiro plano, ciscam nas poças, sem nenhuma preocupação com o temporal. Ao fundo, 
esquerda, estende-se o cortejo pelo caminho entre o arvoredo, pontuado pelas pequenas manchas 
escuras dos guarda-chuvas abertos, sob os quais caminham os fiéis.

Do mundo de Anticoli, Weingártner nos mostra também cenas domésticas cotidianas, 
como Mulher costurando (1899), onde uma jovem, sentada em uma cadeira do lado de fora 
de uma fileira de casas de pedra rústica, traz no colo sua costura, enquanto outra alimenta 
as galinhas. Em outra tela sem data, Pátio florido com jovens, estão duas moças que, sentadas 
em um espaço interior calçado de pedras, fazem um arranjo de flores para colocar em uma 
cestinha, cercadas de tantos vasos floridos que parecem mostrar que elas se sentem em um 
jardim. Sempre há degraus íngremes que levam a suas casas. A paisagem com escadas é 
freqüente, como quando o pintor nos mostra um camponês subindo uma delas, na tela

em
na

Secagem de trigo, 1908 
óleo sobre madeira 

13,7 x 20,4 cm 
Coleção particular. 

Porto Alegre, RS 4948
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Procissão interrompida (na Praça de Anticoli Corra do), 1899 
óleo sobre tela 
20,5 x 39 cm

Coleção particular. São Paulo, SP

Feira de cerâmica em Anticoli, 1908 
óleo sobre tela 

51 x 81 cm
Coleção particular. Porto Alegre, RS 5150



Interior com figuras, 1890 
óleo sobre madeira 

29,5 x45,5 cm
Coleçáo particular.

Fortaleza, CE

sem data denominada Final do dia (1908). O camponês está voltando para casa, com seu burrico 
carregado e puxa por uma corda sua cabrita. Os últimos raios de sol iluminam as pedras, feitas com 
tanta maestria pelo artista que quase sentimos seu peso e sua dureza.

A visita dos avós, 1905 
óleo sobre tela 

50 x 100 cm
Coleção José Oswaldo de Paula Santos 

São Paulo, SP

Como já vimos, os artistas eram benquistos pelos camponeses e costumavam visitá-los em 
suas casas. Weingártner encontrou aí a ocasião para pintar quadros de mulheres ocupadas 
em seus afazeres domésticos, em um ambiente envolto em penumbra, mas iluminado em 
determinados trechos pela luz que vem das janelas. Este é o caso de uma magnífica tela, 
Interior com figuras (1890), dominada por tons ocres, retratando mulheres que escolhem o 
milho que se amontoa sobre um pano estendido no chão, junto a um cesto. Pelas duas janelas 
da sala entra o sol que se derrama sobre o milho no chão e ilumina de modo tênue o piso de 
tijolos, acentuando a cor laranja vibrante que da saia de uma das senhoras se estende aos grãos 
na peneira que outra segura nas mãos e finalmente chega ao monte no chão.

Em outro quadro, Alimentando a criação (1896), que retrata o ambiente de um velho 
celeiro ou talvez de um cômodo abandonado de uma casa, com alguns móveis e trastes 
velhos e o chão coberto de pedras irregulares, uma menina, de avental e touca na 
cabeça, distribui grãos de milho para uma ninhada de pintinhos e um grande peru de 
plumagem escura. Por uma porta aberta, uma nesga de sol rasga uma mancha de luz 
intensa no ambiente de penumbra do quadro.

Nessa temática, em outra pequena tela, intitulada As uvas (1913), o artista nos mostra uma 
jovem que bate à porta antes de adentrar uma casa, carregando uma cesta de uvas recém 
colhidas. Weingártner devia estar pintando o quadro dentro da própria casa, pois nos 
mostra detalhes dela, compondo parte de um ambiente cotidiano com uma mesa onde estão 
colocados um vaso de flores, uma jarra, uma garrafa, uma travessa com frutas, um bule e um 
porta-retratos. Na parede se acha pendurada uma bacia e, ao lado da mesa, um chapéu de

Final do dia, 1908 
óleo sobre madeira 

14x20,5 
Coleção particular 

São Paulo, SP

cm
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palha enfeitado com um longo lenço colorido pousa no espaldar de uma cadeira baixa de 
palha trançada, contra a qual se apóia um guarda-chuva. Preso a um cordão, há um molho de 
chaves que pende de outra, já enfiada na fechadura da porta rústica de tábuas. Lá fora, o sol 
faz brilhar as pedras do quintal e tinge de tons alaranjados um velho muro. Atrás da mocinha, 
uma cortina diáfana foi presa com uma vara, para liberar a entrada da porta. Pousando sobre a 
jovem diante da soleira, essa luz que vem de fora ilumina suas costas e seu xale vermelho, que 
alegra todo o quadro. A pequena camponesa é graciosa e parece sentir que logo desabrochará 
em uma linda mulher, tal como as muitas outras que vivem em Anticoli Corrado.

Em um quadro maior (50 x 100 cm), datado de 1905, Weingártner nos apresenta um flagrante 
da vida de uma família camponesa, que denominou A visita dos avós. O casal de camponeses 
idosos veio visitar a filha e a neta, que moram em um lugar afastado no campo. A família se 
acha num espaço aberto em frente a uma casa rústica, junto a alguns casebres de palha. Ali 
foram colocadas cadeiras para acolher os visitantes. Trouxeram presentes, como se vê pela cesta 
que a avó traz no braço e a trouxa que o velho senhor colocou no chão. Todos se vestem com 
trajes camponeses, mas os avós portam peças típicas de quem viaja: o toucado que cobre a 
cabeça da mulher, o chapéu e a capa que o homem deixou pendurados no espaldar da cadeira, 
as botas amarradas com tiras de couro que ele calça. Sentada numa cadeira, a criança parece 
encantada com uma vistosa maçã trazida pela avó e que a mãe agora lhe oferece.

Pátio florido com jovens, sem data 
óleo sobre tela 

27 x 37 cm
Coleção José Oswaldo de Paula Santos.

São Paulo, SP

O quadro tem uma grande variedade de cores, o que lhe dá alegria e movimento. São os 
vermelhos do toucado e do colete dos avós, os amarelos e azuis das flores que crescem ao 
longo de uma cerca, o grande plano verde da grama, os ocres das choupanas cobertas de 
mesma palha que também recobre a pequena casa. Há roupas penduradas na cerca, que 
secam ao sol. Chama a atenção um pequeno grupo de cinco cachorrinhos amontoados 
sobre a ponta de um longo pano que a mãe traz ao colo. De tão gracioso, este grupo 
é retomado aqui pelo artista, que já o havia pintado também no quadro denominado 
A nova estrela, de 1896. No canto esquerdo, em primeiro plano, Weingártner colocou 
alguns vasos de flores talvez menos comuns no campo, como gerânios e antúrios. De 
todo modo, este é menos um detalhe realista que um artifício formal de composição, pois 
dirige o olhar para o tema, seguindo pela ninhada e o pano branco até chegar ao grupo 
de pessoas. No fundo, as colinas fecham este quadro que tem o dom de transmitir paz e 
alegria, além de evidenciar a qualidade do trabalho artesanal e artístico do pintor.

No entanto, ao mesmo tempo em que registrava essas cenas típicas do verão de Anticoli, 
Weingártner também se dedicava a outros gêneros de pintura em Roma. O artista chegou até a 
retratar o ambiente em que vivia, pintando uma paisagem da Villa Borghese (1912), próximo dos 
seus dois ateliês. Nela, sobressaem as árvores, com trechos iluminados que entrecortam os troncos. 
Há personagens vestidos com trajes da época e, olhando-se com cuidado, será possível descobrir 
carruagens e carros. Possivelmente também retrata uma cena na mesma área de Roma outro quadro 
do artista, Colhendo flores (1912), representando o que parece ser os fundos de um internato e um 
jardim coberto das mais variadas flores, que uma mocinha colhe para fazer um arranjo. Do alto de 
uma escada que leva ao edifício, ela é observada por duas mulheres de aspecto austero. O sol que 
bate às costas da menina é filtrado por um arbusto florido e derrama manchas de luz em sua roupa. 
Esparramando-se por todo o quintal, mas concentrando seu brilho no caminhozinho ao lado de 
uma pequena cerca, a luz cria um efeito de grande alegria em todo o quadro. E há ainda uma 
cena registrada junto ao Palazzo Branca representada em Fontanina chez le Falais Branca à Rome 
(1889), onde o artista coloca, diante de uma pequena fonte, uma jovem modelo anticolana em 
trajes típicos, uma das tantas que vinham a Roma no inverno posar para os artistas.

Alimentando a criação, 1896 (Roma) 
óleo sobre tela 

50,5 x 39,2 cm 
Coleção José Oswaldo de Paula Santos.

São Paulo, SP 5554



Entretanto, em Roma, Weingàrtner executou principalmente quadros de ateliê, pintando 
temas comuns na época, que retratam a vida social urbana e também fazem uma leitura dos 
valores morais que ela envolve. Assim, por exemplo, em um quadro denominado Casamento 
de conveniência (1909), vemos uma jovem elegantemente vestida, pronta para ir ao baile, 
enquanto o velho esposo cochila, ainda de robe... Em outra pequena tela, O importuno 
(1919), o artista retrata de modo equívoco uma sala luxuosa em um ambiente de festa. Este 
é apenas entrevisto por trás do reposteiro por onde um cavalheiro de smoking penetra no 
aposento. Ali, uma jovem, portando um rico vestido de seda preta de corte da moda, está 
sentada em um canapé alto, e o cavalheiro talvez venha importuná-la, invadindo o ambiente 
onde ela busca privacidade. Entretanto, o leque que segura nas mãos enluvadas, que lhe 
encobre o rosto e esconde seu olhar matreiro, talvez indique, ao contrário, tratar-se de um 
encontro nada fortuito, mas que assim quer parecer. O ambiente é de um luxo duvidoso. 
Decorado com peles e uma profusão de objetos num aparador, tem ainda, acima deste, um 
vistoso pavão empalhado. Grandes almofadas de veludo escuro repousam sobre o canapé, 
que é recoberto por uma vistosa manta estampada com franjas, assim como o tapete da 
parede onde se encosta o canapé. Ainda que seja difícil deixar de sentir o quanto é kitch esse 
ambiente, é notável o cuidado do artista com os detalhes, assim como a harmonia dos tons 
amarelos que consegue, apesar de tudo, imprimir ao quadro.

VilLt Borgbese, 1912 
óleo sobre tela 

41 x 40 cm 
Coleção Danielle Peres Salvatore.

São Paulo, SP

Colhendo flores, 1912 (Roma) 
óleo sobre tela 

33 x 23 cm
Coleção particular. São Paulo, SP 5756



Fontanina chez le Fatais Branca à Rome, 1889 
óleo sobre madeira 

50 x 36 cm
Coleçáo Jorge Yunes. São Paulo, SP

Outros temas comuns da época na obra do pintor são as cenas em que coloca bailarinas com 
seus vaporosos tutus em ambientes ricamente decorados. Em um desses quadros, Bailarinas 
(1896), três jovens em trajes de dança são vistas em uma grande sala, em cujo centro está um 
aquecedor a carvão. As moças se distribuem à frente e atrás dele. As paredes são revestidas 
de um tecido de brocado vermelho e a decoração do ambiente inclui um tapete de pele de 
animal selvagem, grandes vasos com flores, mobília requintada, um quadro na parede. Uma 
das jovens, sentada sobre um canapé revestido de um belo tecido florido, lê um bilhete que 
deve lhe ter sido endereçado por um admirador, junto com o buquê de flores que ela segura 
na mão. O sucesso do espetáculo parece ter sido grande, pois no chão, ao lado da jovem, 
encontra-se um cesto com outras flores. Do lado oposto, estendida sobre outro canapé, a 
segunda bailarina observa a colega que, apoiada a uma mesinha, escreve uma pequena nota 
a alguém. Todo o quadro é dominado pelos tons luxuriosos do vermelho que, do canapé 
florido, se estende ao aquecedor para derramar-se, enfim, na parede revestida de brocado.

Um quadro famoso, As borboletas (1910), hoje na APLUB, retrata uma bailarina que está 
cuidando do penteado da companheira, enfeitando-o com um arranjo de flores. O que chama 
a atenção é o quadro dentro do quadro criado pela tela, já que ali se vê uma requintada moldura 
que enquadra um fundo onde estão espetadas dezenas de borboletas coloridas, com os mais 
variados desenhos. Em uma fotografia feita no ateliê do artista, este quadro está dependurado 
na parede. São as famosíssimas borboletas de Anticoli Corrado, que ele colecionou e mandou 
emoldurar. E um quadro que pode nos incomodar quanto à temática, enquanto não se sabe

Casamento de conveniência, 1909 (Roma) 
óleo sobre rela 
51,5 x 38 cm

Coleçáo particular. São Paulo, SP 5958
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adornado com uma única fita preta, longa e estreita, cria uma mancha clara em meio 
ao ambiente ricamente decorado, com tapetes coloridos, móveis de estilo, vasos e uma 
grande profusão de flores e plantas. É o mesmo tipo de ambiente familiar de pessoas de 
alta condição social em que o artista coloca também uma jovem que lê uma carta no 
quadro Indecisa (1919), que poderia ser também classificado como retrato, caso fosse 
possível identificar a modelo. Este é também o caso de outro pequeno quadro, onde 
uma jovem vestida com um magnífico vestido de festa, todo em brocado e bordados, 
senta-se numa cadeira à espera de que venham buscá-la, já que está Preparada para o 
baile, como se denomina esta pintura de 1910.

que estas borboletas são muito estudadas pelos entomólogos. Mesmo assim, a pintura chega a 
demonstrar um excesso que beira o kitsch, apesar do cuidado com que foi pintado cada detalhe 
dela. O maço de rosas que está na mesa, embora bem pintado, incomoda na composição, e seu 
colorido atrapalha a fruição da profusão de cores das borboletas.

As borboletas, 1910 
óleo sobre tela 

47 x 69 cm
Acervo Pinacoteca APLUB. Porto Alegre, RS

Bailarinas, 1896 
óleo sobre tela 

23 x 36 cm
Acervo Pinacoteca Barão de Santo Ângelo 

Instituto das Artes - UFRGS 
Porto Alegre, RS

No registro desse mundo urbano que o artista faz em Roma, há quadros que se situam 
num terreno impreciso, entre o retrato e a cena de gênero. Tal é o caso da tela Ateliê 
de Pedro Weingártner em Roma (1890), em que Weingártner reproduz o que seria 
provavelmente seu próprio ateliê na Via Margutta, sendo, portanto, possível considerar 
a figura do artista que nele aparece como um auto-retrato. Ao mesmo tempo, porém, o 
que está retratado na tela é o ambiente do ateliê, onde a modelo se prepara para posar 
para uma cena greco-romana. É uma típica pintura de gênero até mesmo ao revelar o ar 
de “cenário” do ateliê, com seus tecidos coloridos espalhados sobre cadeiras e poltronas, 
seus potes e seu vaso grego com figuras, a pandeireta e as flautas penduradas na parede, 
as guirlandas que pendem do teto, o tapete florido, como adereços que a qualquer 
momento podem ser mobilizados para compor diferentes quadros. A parede revestida 
de brocado vermelho que aqui aparece é a mesma que compõe o fundo do quadro das 
três bailarinas que descansam descontraidamente após o fim do espetáculo, e assim 
sucede com inúmeras outras telas do pintor.

Desse mesmo universo social o pintor nos deixou ainda um registro incomum. Em 
uma das viagens do Brasil para a Itália, Weingártner viajou de navio e fez um quadro 
que é um relato curioso de um Jantar a bordo do Regina Margherita (1896). Ele capta a 
cena num momento de tempestade, em que muitos viajantes passam mal. O artista não 
perdoa nada, sem deixar escapar nenhum detalhe. Mostra, no luxuoso salão de refeições, 
os passageiros enjoados, um apressando-se para deixar o lugar, outro debruçado num 
canto da mesa, cercado das mais deliciosas frutas e uma garrafa de vinho fino agora 
entornada, uma jovem senhora e uma menina que, em mesas distintas, tentam disfarçar 
o enjôo com um guardanapo na boca. Enquanto isso, alheios ao balanço da embarcação, 
outros passageiros terminam sua refeição conversando animadamente. O navio é de 
um luxo extremo e o pintor fez questão de reproduzir cristais, pratas, as ricas roupas 
das senhoras, enfeitadas de rendas e bordado, suas capas de brocado e xales de seda 
coloridos, lâmpadas e copos de fino cristal pendurados de um suporte no teto, por 
sobre as mesas, e os espelhos que os multiplicam em seus reflexos.

Outro quadro que apresenta a mesma indefinição quanto ao tipo de pintura, entre 
a cena de gênero e o retrato, é uma tela explicitamente identificada como Retrato 
da Sra. Bruno Toledo (1917), um dos mais graciosos feitos pelo artista. Sentada em 
uma banqueta, a jovem senhora tem ao seu lado uma harpa. O lindo vestido branco 6160



Preparada para o baile, 1910 
óleo sobre madeira 

23 x 15 cm
Coleção particular. São Paulo, SP

Retrato da Sra. Bruno Toledo, 1917 (Roma) 
óleo sobre madeira 

21 x15 cm
Coleção Gerson Zalcberg. São Paulo, SP62



A nova estrela, 1896 
óleo sobre tela 

50 x 75 cm 
Coleção particular. São Paulo, SP

Com certeza, Weingàrtner conta com a ajuda da fotografia neste quadro, o que não lhe tira os 
méritos, pois teve que inventar ao menos suas cores, já que as fotos da época eram em preto 
e branco. É verdade que as minúcias em que ele se deteve não deixam de nos surpreender e 
chegam às vezes quase ao excesso, tal a perícia artesanal que o pintor demonstra nesta obra. 
No meio do quadro, sem qualquer destaque, a figura de um homem jovem, de bigode, 
lembra o artista no provável auto-retrato em que se representou no ateliê, preparando suas 
tintas, mas certamente é a mesma figura que no quadro A nova estrela, também de 1896, 
é colocada ao fundo, lendo um jornal, igualmente sem nenhum destaque. Nesta viagem, 
segundo Ângelo Guido1, Weingàrtner também fez um quadro de dois jogadores de xadrez 
que veem suas peças caírem durante um balanço mais forte do navio.

Outro detalhe a ser ressaltado neste quadro é que se olharmos bem, verificaremos que a linda 
jovem de vermelho, do lado esquerdo da tela, é a mesma que ele coloca no quadro A nova 
estrela. Ali se retrata o palco de um circo ou pavilhão, onde uma jovem bailarina, recém- 
chegada, recebe toda a atenção de senhores importantes, provavelmente um mágico e o próprio 
dono do circo. Em segundo plano, todo o cotidiano da vida artística que ali tem lugar pode 
ser observado: uma menina malabarista treina seu número com pratos, o adestrador ensina 
um cão a saltar através de um arco e alguém limpa as lâmpadas de querosene para iluminar os 
espetáculos noturnos. Mais ao fundo, um pequeno grupo olha com atenção em direção à nova 
estrela, sentada junto a uma cadeira colocada sobre um luxuoso tapete florido. Um magnífico 
xale também florido recobre a cadeira, sobre a qual se veem dois buquês de flores, e a mocinha 
tem nas mãos uma caixa de jóia que acabou de receber de presente. E esta cena que o pequeno 
grupo observa de longe, tendo no centro a antiga bailarina que acaba de ser destituída, e que 
agora é consolada pelas amigas. Mais atrás, sobre um estrado alteado, possivelmente um foyer 
destinado aos espectadores de primeira classe, um jovem músico sentado a uma mesa conversa 
com uma moça, com uma expressão intensa que denota uma relação talvez mais íntima entre 
ambos. O moço solitário que lê o jornal é o mesmo que é representado no Regina Margherita e 
os cãezinhos que se encontram à direita do quadro, junto a um estrado com apetrechos variados

Jantar a bordo do Regina Margherita, 1896 
óleo sobre cela 

37 x 68 cm
Coleção particular. Rio de Janeiro, RJ 6564 1 Ângelo Guido, op. cit., p. 71.



Interior com figura feminina, 1897 
(Roma) 

óleo sobre madeira 
23 x 38 cm 

Coleção particular. Fortaleza, CE

Terraço romano, 1912 (Roma) 
óleo sobre tela 

31 x 47 cm
Coleção particular. Rio de Janeiro, RJ

usados durante o espetáculo, são os mesmos que serão depois retratados numa tela de Anticoli 
Corrado, A visita dos avós. Weingãrtner preservará por toda a vida este costume de repetir 
os mesmos modelos ou as mesmas figuras em situações distintas, o que não deixa de ser um 
documento importante para os estudiosos de sua obra.

Entretanto, há também a contrapartida deste mundo luxuoso que o artista registra em 
suas telas. São as cenas em que retrata ambientes de luxo, mas que refletem solidão ou 
desconforto dos personagens ali presentes. Tal é o caso da pequena tela já referida, Indecisa, 
que mostra um salão ricamente decorado onde uma jovem lê uma carta com certo ar de 
nostalgia, um tema, aliás, também explorado por Almeida Júnior. Outro quadro, Casal 
(1901) retratará os arrufos entre uma jovem bailarina e um rico cavalheiro, sinalizados pelo 
buquê de flores recusado, que a moça atirou ao chão. Estas telas descritivas dos sentimentos 
dos personagens podem ser encontradas mesmo quando têm por cenário a vida do campo. 
É o que ocorre também no caso do quadro Cena de ciúme (1890), que retrata uma jovem 
camponesa de Anticoli incomodada pelo encontro de um casal à beira de uma estrada, a 
pouca distância da carreta onde se apóia, com numa atitude visivelmente amuada.

No mesmo espírito, em outro quadro, Terraço romano (1912), um casal, já de meia idade, se 
encontra no terraço de um restaurante de luxo, com uma bela vista para o campo. Vestem- 
se com esmero, indicando uma posição social elevada. A mulher, que traz a cabeça coberta 
por um toucado, deixou sobre uma cadeira ao lado sua rica pelerine. Quanto ao elegante 
cavalheiro, que conserva na cabeça sua palheta, a pequena valise que deixou no chão ao 
lado da cadeira parece indicar que se trata de um médico. Apesar da poesia do lugar onde se 
encontram, eles demonstram o enfado de uma longa convivência, pelo olhar distraído com 
que a mulher parece olhar para o vazio, enquanto o homem se ocupa com a leitura de uma 
carta, como se não notasse a presença dela.

Em contrapartida, o tema da sedução da riqueza e seus efeitos sobre o espírito de jovens simples 
também aparece de forma recorrente nos quadros de Weingãrtner. Em um deles, Interior 
com figura feminina (1897), uma moça de aspecto camponês é vista em uma sala ricamente

Indecisa, 1919 (Roma) 
Óleo sobre madeira 

35 x 20 cm
Acervo Pinacoteca APLUB. Porto Alegre, RS 6766



No penhor, 1907 (Roma) 
óleo sobre tela 

28 x 20 cm 
Coleção particular. 

Porto Alegre, RS

Velhice e juventude, 1916 
óleo sobre tela 

100x75 cm 
Coleção particular. 

São Paulo, SP

seu toucador com as jóias 
antes cobiçadas, e tendo ao lado o homem que provavelmente lhe deu esses preciosos presentes. 
Finalmente, a terceira tela mostra uma senhora, toda vestida de preto, que tenta vender seu colar 
de pérolas numa loja de penhores. Essas obras reuniram num mesmo conjunto narrativo figuras 
já presentes em quadros anteriores e separados. Uma delas, a do primeiro painel do tríptico, está 
representada também numa tela relativamente grande (100 x 75 cm), Velhice e juventude (1916) 
e a outra, última da sequência, num quadro denominado No penhor (1907).

decorada, parecendo deslumbrada pela visão de um belo vestido que deve ter acabado de ganhar 
de presente. Provavelmente trata-se de uma daquelas jovens de Anticoli que posavam em Roma 
para os artistas, como indica a saia de xadrez largo que ela veste, a mesma com que Weingártner 
representa algumas moças no vilarejo. De joelhos sobre uma poltrona coberta com um belo 
tecido de listras, ela se debruça sobre o seu encosto para melhor apreciar o vestido de festa, 
vermelho e de amplo decote, pousado em outra poltrona ao lado. A jovem tem um sorriso nos 
lábios e uma expressão de alegria no semblante. No ambiente da sala, os móveis, o biombo, a 
escultura e objetos de adorno numa pequena estante e o quadro na parede indicam um mundo 
social diferente do seu, e no qual agora ela parece ter condição de ingressar. Trata-se, neste último caso, de um quadro pequeno, mas que tem uma força dramática enorme 

pela pose tensa da mulher, tal como o primeiro, pela própria natureza da cena retratada e a 
força expressiva da figura do velho. A tela central do tríptico, que também sabemos existir 
como um quadro separado, não pode ser localizada.

Em dois trípticos distintos Weingártner representou de modo mais completo o roteiro 
desse engano de jovens que se deixam seduzir pela riqueza ou pelo amor, entregando-se 
a comportamentos morais inadequados que lhe causarão sofrimento. Num deles, As três 
fases da vida (1919), de pequenas dimensões, a primeira tela mostra um velho de barbas 
brancas, longo casaco preto surrado e ar cansado, visivelmente pobre e aparentando ser cego. 
Acompanha-o uma adolescente, quase menina, adornada mais pela beleza da juventude do 
que pelo xale que traz sobre a blusa de longas mangas. Com um pequeno prato na mão, ela 
talvez esteja a pedir esmola para o sustento de ambos. A cena tem lugar numa rua, diante de 
uma vitrine que ostenta em seu mostruário as mais belas jóias, que a menina contempla com ar 
extasiado. A segunda tela do tríptico mostra a menina, que agora desabrochou como uma bela

O segundo tríptico dessa natureza é o célebre La faiseuse danges (A fazedora de anjos), obra de 
1908, hoje na Pinacoteca do Estado de São Paulo, e que chama a atenção pelo seu tamanho e 
pela qualidade da pintura. O público o admira até que se inteira do seu significado. Quando a 
obra foi mostrada pela primeira vez no museu paulista, o crítico do jornal O Estado de S.Paulo 
o definiu como “um quadro horrível que emociona e faz pensar”2. O tema deste quadro já foi 
muito estudado e nunca se chegou a uma conclusão sobre o que o teria inspirado, cogitando-se 
se seria baseado na personagem de Margarida, do Fausto de Goethe, se constituiría um relato

2 Apud Rafael Cardoso. A arte brasileira em 
25 quadros [1790-1930], Rio de Janeiro, 
Record, 2008, p. 142. 6968



A cigarra e a formiga, 1909 
óleo sobre tela 

25 x 37 cm 
Coleção particular. 

São Paulo, SP

Num e noutro caso, a história parece mudar. Na tela da Pinacoteca, a presença de uma tigela 
com uma mamadeira, colocadas sobre uma cadeira diante da velha, sugere que o objeto da 
visita da jovem mãe é entregar-lhe a criança que não foi capaz de abortar e reluta em deixar 
para ser criada num ambiente hostil. O olhar malvado da velha, que parece apressá-la a 
decidir-se, traz o peso da condenação moral de sua dupla fraqueza. Já no quadro em que 
figuram as bonecas e a criança, a jovem mãe que traz nos braços o filho também parece 
relutar em entregá-lo à mulher que o acolhe, mesmo na ausência de um ambiente carregado 
como o da outra versão. Estaria arrependia de sua decisão de entregar a criança à ama ou 
de não ter decidido abortá-la? Ou se arrependería do ato inconsequente que a conduziu a 
esta situação? Quem saberia dizer qual a intenção do artista? Em qualquer das hipóteses, 
no entanto, o contraste com a mulher sorridente que brinca com a menina aponta para a 
imagem de uma família feliz, que a moça parece ter sido incapaz de construir.

pictórico sobre a prática criminosa do aborto e do infanticídio, amplamente noticiado nos jornais 
da época, ou ambas as coisas. Vale lembrar que então era costume que as jovens de alta posição 
social, filhas da aristocracia e da burguesia, ao darem um “mau passo”, engravidando antes do 

ou, quando casadas, gerando uma criança em uma relação adúltera, fossem obrigadas a

La faiseuse d 'anges (tríptico) 
1908 (Roma) 

óleo sobre tela 
150 x 375 cm

Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP casamento,
se livrar desses filhos indesejados ou ilegítimos para salvar sua reputação, recorrendo aos serviços das 
“fazedoras de anjos” ou de mães de criação, muitas vezes associadas num mesmo negócio.

A Pinacoteca possui o grande tríptico, onde são mostradas, sucessivamente, uma cena em 
que uma jovem, descendo de uma carruagem em meio a um ambiente de festa pública, ensaia 
um flerte com um cavalheiro que a cumprimenta; em seguida, a mesma jovem, que agora 
traz uma criança nos braços, é mostrada numa casa modesta, com ar de angústia, parecendo 
discutir com uma mulher mais velha um grave problema; e finalmente há uma 
que uma terceira personagem, uma velha de aparência camponesa ou mesmo cigana, conta 
moedas sobre uma mesa, em meio a um ambiente sórdido, rodeada de figuras diáfanas dos 
pequenos “anjos” que tem por ofício produzir. Estaria ela satisfeita pelo bom pagamento do 
seu serviço? Ou surpresa e acometida de remorsos pela natureza mesma do seu trabalho? Da 
interpretação dos sutis sentimentos na expressão desta e das demais personagens dependem 
as leituras contrastantes quanto à sua identificação ou o significado da narrativa que os três 
painéis sugerem em seu conjunto. No entanto, o artista também fez dois pequenos estudos 
sobre o tema do painel central, nos quais, curiosamente, uma mudança nos personagens 

parece mudar o significado moral que a obra quer transmitir, tornando ainda mais 
complexa a interpretação do grande tríptico.

No tríptico da Pinacoteca, a cena do meio traz, junto com a jovem mãe, a figura de uma 
mulher idosa, de cabelos grisalhos e olhar maldoso, enquanto numa tela posterior de mesmo 
tema, curiosamente chamada A cigarra e a formiga, e datada de forma ilegível de 1908 
1909, quem está no lugar dela é uma senhora, sorridente e ainda jovem, brincando com 
a boneca que uma menina, talvez sua filha, lhe mostra. Na mesma tela da Pinacoteca, em 
cima de uma banqueta de palha colocada ao lado da jovem, vê-se uma bolsa de malha de 
prata, onde provavelmente estaria o dinheiro para pagar a velha bruxa. Já na tela posterior, 

lugar está uma boneca em uma pequena cesta, ao lado de uma echarpe de seda.

cena em

Outro fato curioso que distingue as duas versões da mesma cena está na parede que faz o fundo 
do quadro no painel central do tríptico e na tela avulsa. No tríptico, atrás da velha senhora está 
representado um armário com cortinas entreabertas, deixando entrever peças de cerâmica e um 
barril. Esse tema já havia sido pintado por Weingártner na Alemanha, em 1881, e foi reproduzido 
novamente nesta tela, vinte e sete anos depois. Já na tela que retoma o tema sob a denominação 
de Arrependimento - A cigarra e a formiga, o armário é substituído por uma lareira, onde um fogo 
aconchegante prepara a comida para a família. Os quadros de Weingártner têm que ser olhados 
cuidadosamente, porque cada detalhe tem um significado, que sugere algum valor moral.em cena

Assim, nessas duas telas, o contraste entre o armário e a lareira pode ser tomado como indicativo 
da natureza, hostil ou aconchegante, do ambiente em que uma mãe reluta em deixar o filho 
ou onde lamenta não poder viver. Tal é o caso também das rodas da carruagem que aparecem 
através do vão da porta, no canto esquerdo do painel central do tríptico, sugerindo que a moça 
tem que se decidir rapidamente a deixar a criança, pois há um cocheiro que a está esperando. 
A presença velada de outra roda na primeira tela do tríptico, indicando a carruagem de onde a 
moça está descendo, e sua repetição no painel central, mostra um simbolismo específico, da roda 
do tempo que passa e da roda da fortuna, que muda de uma para a outra tela. E se olharmos com 
cuidado esta primeira tela, veremos ainda que, entre a jovem e o cavalheiro com o qual flerta,

ou

71no mesmo70



Portugalfigura masculina fantasiada para um baile de máscaras, todase encontra, quase escondida, uma 
vestida de vermelho e com um capuz na cabeça, lembrando um demônio, que sorri com ironia, 
já antevendo o que vai resultar deste encontro aparentemente inocente. Aqui, a interpretação 
de Guido alude ao Fausto de Goethe e à figura de Mefistófeles3, que estaria representada nessa 
criatura diabólica, anunciando o destino trágico de Margarida, à qual seria também referida a 
figura feminina que se repete no tríptico de Pedro Weingártner.

Entre 1909 e 1910, Pedro Weingártner visitou Portugal, a conselho de seu amigo Joaquim 
Nabuco. Estava deprimido e sofrendo com as críticas que o seu quadro Rodeio (1908) 
recebera em sua terra natal, embora essas críticas hoje nos pareçam ridículas, ao olharmos o 
belíssimo quadro em que está representada uma cena tipicamente gaúcha. Parece que foi o 
ciúme ou a inveja, infelizmente muito comuns no meio artístico, o que provocou tal estado 
de tristeza neste homem que sempre foi descrito como calmo, delicado e de bom gênio. 
A viagem lhe serviría para distrair-se deste estado de ânimo. Assim, chegando a Portugal, 
Weingártner não ficou na cidade, mas procurou o mundo rural, seguindo o roteiro dos 
lugares que o amigo diplomata o havia aconselhado a visitar. Eis como o artista dá conta a 
Nabuco da sua visita a Portugal:

Por fim, na última tela do tríptico, o artista pinta uma braçada de galhos secos que 
para alimentar o fogo que destruiu em suas chamas a prova do crime da 

fazedora de anjos. Mas ele sugere também o fogo em que, no inferno, ela, assim como 
a jovem mãe - e, antes dela, a própria Margarida que lhe 
expiar seu pecado. Este é um fogo que contrasta vivamente

serviram

serve de modelo - deverá
com aquele da lareira, na 

outra versão do painel central, onde as chamas servem para produzir o alimento que, 
neste mundo, sustenta a vida em família. É neste emaranhado de folhas secas e madeira

Roma, 2 de Dez 1909 
Exmo. Sr. J. Nabuco

que encontramos mais uma vez o prazer e a maestria de Weingártner em pintar este 
difícil tema artístico. Mas é também a partir dele que entendemos o emaranhado de 
símbolos - entre rodas, fogos, bonecas e bolsas de dinheiro, que se deslocam de uma a 
outra versão do painel - graças aos 
tema social, com estranho prazer e igual maestria.

Estou em grande falta com o bom amigo e peço desculpa desta falta. Segui o seu conselho e 
passei alguns meses no Minho, donde lhe enviei um cartão. — O Minho realmente é muito 
pittoresco e estou admirado que os artistas portuguezes não o tem explorado.

Estive em Viana do Castello, para a grande feira, que durou 3 dias, é uma das festas mais 
bonitas de Portugal.

Onde mais me demorei foi em Sta. Martha, entre Viana do Castello, e Ponte do Lima. Sta. 
Martha é muito pittoresco, os vestuários das lavadeiras são muito bonitos, vivos de cor, as 
mulheres bonitas, esbeltas, entre ellas muitas louras, que com a maior amabilidade se prestavão 
para modellos, e assim me facilitavão o trabalho. — Toda população é muito serviçal e bondosa, 
mas menos social e allegre que a população italiana, também as aldeias são menos populadas 
e o portuguez vive mais em sua casa, por isto para nos pintores é mais difícil de estudar suas 
atitudes - nos campos não se vê quase ninguém, tudo isso da uma tristeza, como também triste 
e melancólico (sic) são as canções populares — Muito gostei de Ponte do Lima, onde vi a grande 
feira e com prazer voltarei para me demorar mais tempo. Ponte do Lima ainda tem o encanto 
das cidades antigas, longe de todo transito, tem cantos e ruas muito pittorescas.

A vida em Portugal é muito mais caro (sic) que n Ltalia.
Toda paisagem do Minho é bonita até a fronteira espanhola, depois é triste e abandonado 

pouco cultivado (sic), sem vegetação. [...]
A colonia brasileira sempre diminui mais, também partiram (separadamente) para Paris o 
Marquez Mac Trogüe [??] e Senhora, falla-se de separação, e também houve em Paris um 
duello entre Martino (da legação portugueza) e o Marquez.
Breve mandarei mais algumas photographias dos meus últimos trabalhos - dos quadros feitos 
em Portugal, só posso mandar uma photo, os outros quadros ainda não estão concluídos.

Desejo ao bom amigo e respeitável família, saúde e felicidade para o novo anno.
Sou sempre seu grato e affecionado amigo e admirador

P. Weingártner

Junto vão algumas photos, de Ponte do Lima, Sta. Martha e Vianna do Castello

quais Weingártner foi capaz de abordar este difícil

3 Ângelo Guido, op. cit., p. 121.

Canto de cozinha alemã, 1881 (Alemanha) 
óleo sobre madeira 

28 x 23 cm 
Coleção Danielle Peres Salvatore.

São Paulo, SP 7372



Em Santa Marta, Weingártner pintou uma oficina onde duas jovens, Tecelãs, estão 
ocupadas nos afazeres do seu ofício. Enquanto uma carda o fio em uma roca vertical, onde 
ele se enrola em torno de quatro varetas, sustentadas embaixo e ao alto por uma cruzeta, a 

moça tece um pano amarelo no grande tear manual. Através da janela a luz ilumina 
pequenos trechos do quarto e do trabalho das jovens, seus rostos e seus trajes, em especial 

xales, corpetes e lenços vermelhos com que cobrem a cabeça. Sobre a base do tear 
há rolos de pano já tecido e, jogado de maneira casual, um grande lenço de cores vivas, 

borda em delicado vermelho vivo e franjas ao redor. São esses tons quentes dos

que lhes dá o abrigo de uma pequena sombra, cresce ao lado de um forno e nele enreda 
seus galhos. Atrás, a mureta de vigas de pedra possivelmente demarca o limite da barranca 
do rio de onde vieram as mulheres depois de lavar sua roupa. Ao fundo, um casario 
completa a composição.outra

Outra tela do artista em que as lavadeiras entram em cena é Lavadeiras e pescador, 
registrando, como a tela anterior, um flagrante do cotidiano em Viana do Castelo. 
A mesma paisagem de encostas com parreiras sustentadas por esteios e uma grande 
casa ao fundo compõem o cenário para a ação que se desenrola em primeiro plano, na

seus

com uma
vermelhos, e o amarelo do tecido no tear, que dão brilho e vida ao quadro.

Colhendo flores, 1909 (Viana do Castelo, 
Portugal)

óleo sobre madeira, 29,5 x 23 cm 
Coleção José Oswaldo de Paula Santos.

São Paulo, SP

Lavadeiras, 1910 
óleo sobre madeira 

15 x 22 cm 
Coleção particular. São Paulo, SP

Lavadeiras e pescador, 1909 
(Viana do Castelo, Portugal) 

óleo sobre tela, 50 x 35 cm 
Coleção particular. São Paulo, SP

Em outra tela de Santa Marta, Milbaral, uma jovem camponesa carda o fio em uma
A colheita já está em 

beiradas da plantação que sobram, um jovem camponês 
colhe as espigas maduras. A vaca se deteve para comer a palha do milho e a moça conversa 
animadamente com o camponês, notando-se no olhar de ambos o clima de um flerte. 
Ao longe, ergue-se um grande solar, ao pé de 
distância, ao fundo, vêem-se outras colinas, emolduradas por 
tão caro ao artista. A composição forma um desenho triangulado, que parte dos tons 
quentes do castanho da pelagem da vaca e do vermelho das roupas da jovem, seguindo 
depois para as manchas brancas que se alinham, da camisa do moço ao solar. Ao fundo, a 
diagonal dos pinheiros, de um verde acastanhado, se prolonga nas colinas verde-azuladas, 
contrastando com o delicado azul do céu.

margem do rio. As lavadeiras são pequenos vultos que, do lado esquerdo do quadro, se 
debruçam à beira d’água, esfregando suas roupas. No primeiro plano estão duas jovens 
camponesas e o pescador. Uma delas deve já ter acabado de lavar sua roupa, pois já a 
traz em um pequeno cesto raso que segura nas mãos. A outra veio apenas buscar água 
no rio com seu cântaro. À direita, isolado no canto, o pescador senta-se sobre uma 
pedra empunhando sua vara e tendo ao lado o cesto onde conta carregar de volta o peixe 
que pescar. Certa distância separa as duas jovens do pescador, o que não as impede de 
manter com ele uma animada conversa, com certo ar de flerte. A beleza do quadro está 
no fato de que toda a cena é refletida na água do rio, as parreiras, a paisagem de pedra 
do entorno e as moças com seus trajes coloridos, mostrando a sensibilidade do artista ao 
escolher seu tema e sua enorme habilidade técnica ao recriá-lo sobre a tela. A qualidade 
da composição se revela no equilíbrio que lhe dá a mancha vermelha das saias e lenços 
das jovens redobrada no reflexo da água, que o artista coloca no centro do quadro e é o 
ponto de partida de toda a sua leitura.

pequena roca de mão e o enrola no fuso, enquanto tange sua vaca. 
grande parte concluída e nas

uma colina coberta por um pinheiral. Na 
um céu cheio de nuvens,

Weingártner também registrou na região o trabalho das lavadeiras. Este foi sempre um 
tema que lhe agradou e fez várias telas em que elas lavam roupa, estendem os panos para 
quarar ao sol e conversam animadamente. Completado em Roma em 1910, um pequeno 
quadro intitulado Lavadeiras mostra mulheres em trajes típicos camponeses e com seus 
cestos já cheios com a roupa lavada, conversando junto a um dos esteios que apoiam uma 
parreira, enquanto outra estende no chão algumas peças para quarar ao sol. A parreira,

Weingártner gosta da água e do efeito dos reflexos que se dão nela. Em outra cena também 
registrada em Santa Marta, mais da metade da tela é ocupada pela imagem da paisagem 
que se reflete num canto de rio onde pastoras trouxeram seus animais para beber. Uma 
curiosa ponte de grandes blocos de pedra encaixados em pilastras baixas permite às cabras74 75
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o rio, de um a outro lado. Na lateral esquerda do quadro e ao fundo, à direita,
e a luxuriante vegetação que se vê na lateral 

direita, em primeiro plano, mostra a habilidade característica de Weingártner ao representar 
com pequenos toques de cores claras o jogo de luz e sombra entre as folhas do arvoredo. Em 
outro

atravessar
há parreiras sustentadas por altos esteios,

quadro de Viana do Castelo, Colhendo flores, o pintor registra uma cena em que 
jovem camponesa, no alto de uma colina e tendo ao lado seu carneirinho, se debruça sobre 
a vegetação rasteira que cresce entre as pedras para ali colher um minúsculo buquê de flores 
silvestres. A composição, orientada por uma diagonal ascendente em que se alinham rochas 
à flor da terra e grandes blocos de pedra em meio à vegetação, tem um grande equilíbrio. 
Os tons esbranquiçados das rochas, a mancha vermelha da saia da jovem e o verde suave da 
vegetação dão à paisagem banhada de sol uma

uma

grande leveza e intensa alegria.

Segundo nos 
desenhos, como o

informa Ângelo Guido, na mesma época o pintor executou alguns 
da sala da residência do Dr. José Corrêa Vaz, de 1909, pensando 

talvez usá-la em algum quadro, como fazia com frequência. Entretanto, Weingártner 
aprecia mesmo mostrar fatos da condição humana em suas obras e sempre procura
contar ou sugerir uma estória no quadro que pinta. Sua paleta procura ser fiel ao 
local. Nestes seus quadros portugueses, os contrastes vêm das roupas coloridas 
dos personagens e dos variados tons da vegetação que neles representa. Os planos 
próximos do observador mostram esses personagens que se fundem com a paisagem 
e, à medida que nos afastamos para o fundo, os detalhes diminuem. Weingártner 
chamou esses quadros de “impressionistas”, sem esclarecer a razão de tal designação. 
Talvez fosse apenas para indicar sua condição de pintura feita en plein air, mais 
do que para enquadrá-los nos cânones de uma pintura de pretensão “moderna” ao 
estilo dos artistas franceses seus contemporâneos. Não porque os desconhecesse, 
porque preferia manter-se cauteloso ao
pintura “de tradição”, ligada ao verismo dos costumes e da cor local, de que 
se afastou. Isto é o que se revela na avaliação de

mas
incorporar suas inovações, sem abrir mão da

nunca
um artista seu contemporâneo de 

grande prestígio, o espanhol Sorolla, tal como a apresenta ao amigo Joaquim Nabuco, 
na mesma carta em que lhe presta contas de viagem a Portugal.sua

Aqui nós soubemos do sucesso do pintor Sorolla e dizem que ele ganhou 2 milhões de 
francos. — Eu conheci aqui em Roma o Sr. Sorolla, e na realidade elle tem muito mérito, 
os primeiros trabalhos com os quais elle teve medalhas são muito bons, mais agora se paga 
mais a firma — Vi uma exposição delle em Kóln (n Allemanha) onde tinha 70 quadros, 
mas gostei só de 4-5 trabalhos, o resto era bem medíocre, tanto que o resultado pecuniário 
foi muito modesto . -para os compradores allemães, faltava a alma 
— muitos admirarão a technica, o bom collorido, o desenho correto, mas os últimos trabalhos 
não deixão impressão alguma, — não creio que o publico para o futuro se contentará de 
simples estudos como no momento - sempre os artistas fazião estudos e trabalhos 
que faz Sorolla, mas erão trabalhos preparatórios para os quadros, e nunca os artistas se 
puderão imaginar que chegasse o dia, que se desse mais importância a estudos e esboços que 
a quadros acabados.

Assim, ainda que soubesse apreciar e apropriar-se de alguns traços da nova arte moderna 
que já se desenhavam de modo definitivo em seu tempo, como um autênticopetit maitre, 
Weingártner também manteve uma cautelosa distância em relação a outras de suas 
características. Tal como em relação a suas 
artista abordará a realidade brasileira retratada em seus quadros.

quadros de Sorollanos

como

Pasto ms com cabras, 1909 
(Santa Marta, Portugal) 

óleo sobre tela 
35 x 49 cm

Coleção Simão Mendel Guss. São Paulo, SP

obras européias, será dessa maneira que o
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O Brasil de Pedro Weingãrtner

Entre a Europa e o Brasil, a carreira artística de Pedro Weingãrtner sempre encontrou boa 
acolhida para suas obras, permitindo-lhe vender constantemente sua produção. Apreciador de 
telas em pequeno formato, o artista demorava a completar suas pinturas minuciosas, e o fato de 
que restassem em seu poder apenas cerca de 20 obras ao falecer é prova da sua boa aceitação no 
mercado. Ao voltar para o Brasil, trazia suas obras feitas na Europa, que expunha em Porto Alegre, 
em São Paulo e no Rio de Janeiro, encontrando compradores para elas principalmente nestas 
duas últimas cidades. E aproveitava também sua estada na terra natal para produzir inúmeros 
desenhos de paisagens e cenas da vida local que deram origem a pinturas realizadas no Brasil, 
enquanto outros serviram de inspiração para obras executadas na Itália.

Nas idas e vindas entre a Europa e o Rio Grande do Sul, Pedro Weingãrtner nunca perdeu 
contato com a vida gaúcha, levando sempre, em suas viagens pelo interior, seus cadernos de 
desenho - hoje infelizmente perdidos - onde fixava cenas e detalhes que depois colocava em 
seus quadros, que nos encantam pela qualidade do seu fazer artístico. O caráter documental de 
sua obra, bem como sua técnica minuciosa, transforma seus quadros brasileiros em referência, 
como registro do modo de vida do Sul do país, do qual nos deixou seu testemunho sobre as 
características próprias da realidade regional. E uma lição de história dos costumes locais.

O artista gostava de contar histórias em suas pinturas. Apesar de ser um imenso paisagista 
e colocar diversos planos em suas composições bem elaboradas, são as figuras humanas e os 
animais que completam o quadro. Muitas vezes não percebemos ao primeiro olhar alguns destes 
seres, pois costumava escondê-los em sombras, embaixo de árvores. E necessário chegar perto da 
tela e olhar os detalhes para depois poder, afastando-se, apreciar a obra completa e aí ver surgir a 
riqueza extraordinária desses pormenores.

É este aspecto documental da obra de Weingãrtner que se pretende explorar aqui. De 1893 a 
1905, São Paulo teve como seu grande documentarista o pintor italiano Antonio Ferrigno, que 
viveu no Estado paulista e deixou um testemunho dos costumes nas fazendas de café1. O Rio 
Grande do Sul teve em Pedro Weingãrtner um documentarista de igual porte, que registrou em 
suas telas os usos próprios do modo de vida de sua terra natal gaúcha.

Um pintor de gênero

Cenas de gênero, comuns na pintura da época, são ffeqüentes na obra européia de Weingãrtner, 
mas o artista também as reproduziu em suas obras brasileiras, ainda que aqui, naturalmente, 
mudassem o cenário e os personagens retratados nas telas. Assim, longe dos salões e da vida 
burguesa européia, por duas vezes o pintor representou em suas telas pequenas lojas interioranas 
gaúchas, com seus caixeiros viajantes e suas donas em trajes típicos, cercadas de todos os produtos 
que eles vendiam. Weingãrtner gostava de miniaturizar suas cenas, o que faz com que seja preciso 
“entrar” dentro do quadro e, quanto mais o olhamos, mais detalhes descobrimos.

Fios emaranhados, 1892 (Novo Hamburgo) 
óleo sobre tela 
75,5 x 100 cm

Coleção Sérgio e Hecilda Fadei. Rio de Janeiro, RJ

1 Ruth SprungTarasantchi. Antônio Ferrigno 
WO anos depois. São Paulo, Pinacoteca 
do F.stado, 2005. 8180



Que se considere a obra intitulada Fios emaranhados, ou Interior de empório, mas que também 
podería ser chamada de Enrolando o novelo, tal a precisão com que registra o gesto antigo de 
desfazer as meadas de lã e enrolá-las em novelos, mais práticos para o uso. Esta deliciosa obra, 
datada de 1892 e que representa Novo Hamburgo, mostra o interior de uma vçnda. O caixeiro 
viajante trouxe os mostruários do que pode fornecer, e o menino, deitado no chão, aproveita
a distração dos adultos para espalhá-los e, interessadíssimo, olhar o seu conteúdo. Do lado 
esquerdo, sentada, uma jovem, provavelmente filha da velha senhora dona do estabelecimento, 
está vestida com apuro, blusa e avental enfeitados com renda lindamente detalhada nos desenhos 
e transparências do tecido. Está segurando um bordado no colo, mas Weingártner captou 

que ela olha para o caixeiro que, escarranchado sobre uma cadeira, apoiando-se 
seu espaldar, segura a meada de lã para a velha senhora. O olhar dos dois, quase um flerte, é 
protegido pela presença e o sorriso benevolente da matriarca.

um
instante em no

Estudo de interior, 1892 
óleo sobre tela 

38,1 x 49,1 
Acervo Museu de Arte do

cm
A composição, como sempre cuidada, leva nosso olhar do menino para o grupo dos três adultos. A

Rio Grande do Sul Ado Malagoli direção das tábuas do chão também nos dirige para eles. A cena é retratada sob uma luz difusa,
de ocres e marrons, que indicam tratar-se de um aposento pequeno, no qual a aparente obscuridade 

do contraste com a luminosidade da paisagem de cores vivas vista pela janela, mostrando o sol 
intenso que está lá fora. Weingártner não tem preguiça e estuda cada detalhe. Na composição, ele 
dirige nosso olhar, que parte do menino, segue as tábuas, chega ao grupo, nos distrai com os inúmeros 
objetos do fundo até que chegamos à janela iluminada. E demos uma volta completa na pintura.

em tons

vem

O Museu Nacional de Belas Artes tem um quadro de temática semelhante, só que feito 
anteriormente, em 1890. Apesar de a cena se passar outra vez em uma venda interiorana, aqui o 
artista se torna irônico e chama a tela de Chegou tarde. O caixeiro que está entrando olha surpreso 
e decepcionado ao encontrar outro colega sentado diante de uma mesa, mostrando para a dona 
da loja seus produtos espalhados. O olhar que este e a dona lhe lançam é de puro deboche. 
Atrás do casal, uma jovem cabocla, com o mesmo sorriso, serve água na cuia para o chimarrão, 
mais um sinal de que se trata de um velho conhecido. Em segundo plano, no meio da tela 
compradora controla a vendedora que está medindo uma peça de tecido. Atrás dela, o artista 
colocou uma pequena estante envidraçada e prateleiras que exibem os produtos à venda.

Trata-se sem dúvida de uma lojinha 
1893, como se vê pela menor quantidade de mercadorias expostas e pela roupa mais simples da 
proprietária que conversa com o caixeiro viajante. A composição do espaço é a mesma daquele 
quadro e o ambiente é suavemente iluminado, surgindo pela janela lateral a paisagem banhada 
de sol. Na parede do fundo, bem perto da trave do teto, uma penca de cestas pequenas está 
dependurada em um prego. Hoje, depois de muitos anos, aparece na tela uma mancha clara ao 
lado e se percebe que Weingártner tinha colocado estas cestas mais para a esquerda e depois resolveu 
mudá-las de lugar, cobrindo então as antigas. São os famosos pentimenti (arrependimentos) que 
aparecem com o tempo nas telas dos artistas.

Neste quadro, a direção do olhar é conduzida pelo desenho das tábuas no chão, das paredes 
e das vigas do teto. A presença da cor vermelha em vários pontos da pintura - nas roupas dos 
personagens, nos mostruários, no tecido que está sendo comprado ou no pano jogado sobre uma 
pilha de caixas, mais à esquerda da tela — dão movimento à composição. E, nem é preciso repetir, 
os detalhes do quadro são mais uma vez exemplos da vida social da região e dos usos e costumes 
de sua gente, ao mostrar o sistema de abastecimento das vilas do interior pelos caixeiros viajantes 
e os modos simples do povo mais pobre, com suas roupas de tecido xadrez e suas vendinhas de 
dimensões mais acanhadas.

, uma

menor e mais pobre do que aquela retratada na tela de

Chegou tarde, 1890 
óleo sobre tela 
74,5 x 100 cm

Acervo Museu Nacional de Belas Artes/IBRAM/MinC. 
Rio de Janeiro, RJ
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No Museu de Arte do Rio Grande do Sul encontra-se uma pequena tela na qual o artista fez o 
que seria provavelmente um estudo do fundo do quadro Chegou tarde e onde estão representados 
a estante e os vários objetos colocados na grande composição. Estranhamente, o quadro é datado 
de 1892, quando parecia mais lógico considerá-lo como parte dos registros de paisagens e figuras 
do Rio Grande do Sul que o pintor fixava em desenhos ou pequenas pinturas no local para depois 
trabalhá-las em composições posteriores executadas em Roma. Este seria um exemplo típico da 
maneia minuciosa em que Weingãrtner compunha seus quadros. Ângelo Guido, pintor rio- 
grandense e autor de uma obra de referência sobre Weingãrtner, ao comentar esse quadro, afirma 
que os caixeiros parecem de origem germânica e a dona do armazém, italiana, caracterizando a 
população típica desta área de colonização de imigrantes europeus na região de São Leopoldo2. 
Todos os personagens retratados têm um caráter verista por terem sido registrados como esboços 
ou mesmo impressões colhidas no local e executadas daprès nature, ainda que fossem depois 
retrabalhados na composição final do quadro.

No entanto, não foram estes os únicos ambientes retratados pelo artista. Filho de alemães 
e fluente na língua, costumava visitar as colônias dos imigrantes do Rio Grande do Sul e 
fixou em uma tela uma festa tradicional da mesma região de Novo Hamburgo, chamada 
Kerb. Ao expor esse quadro em 1892, no Rio de Janeiro, obteve sucesso imediato, dada a 
temática mais próxima do gosto da capital. Do lado direito, Weingãrtner colocou um grupo 
de imigrantes já bem de vida, todos elegantemente vestidos. A jovem senhora de vestido 
de estampa florida usa chapéu e leque e tem luvas delicadamente pousadas no seu colo. As 
vistosas botas do homem atrás dela, provavelmente seu marido, mostram as esporas que 
leva calçadas, e a menina sentada no chão, talvez filha do casal, veste um vestido rodado de 
alegre estampa de flores, sob o qual aparecem os finos sapatinhos. Está ajudando a terminar 
as guirlandas de flores que ornam os lampadários e o umbral da porta, ao lado de uma 
caboclinha da sua idade, descalça e de roupas simples, vendo-se seu chinelinho jogado ao 
lado. A esquerda, um grupo de gaúchos conversa com algumas jovens, talvez combinado 
uma dança, enquanto as mulheres mais velhas e as meninas, no centro do quadro, vestem 
roupas simples, com os grandes aventais brancos usados para protegê-las, um hábito típico 
europeu. Atrás delas aparecem, na janela, duas crianças que espiam a sala, junto à negra que 
delas cuida. Seria significativo o fato de ser ela mostrada do lado de fora da casa, enquanto 
um alegre cachorrinho faz parte do grupo de gaúchos na sala, acompanhando seu dono?

Para unir os dois grupos, lá estão os músicos, que aparecem, sentados, num aposento ao lado. 
E um momento de pausa, e eles conversam e bebem enquanto descansam, ao lado dos seus 
instrumentos. As tábuas do chão e as vigas do teto guiam nosso olhar para frente e para o lado 
direito do quadro. As cores, como em outros de cenas de interior, são predominantemente ocres 
e marrons e, para alegrar o todo, equilibrando a composição, vermelhos e brancos aparecem 
nas roupas e no cachorrinho malhado. Estes quadros são telas grandes, de mais de um metro, 
e sentimos que o pintor tenha feito tão poucos. Ângelo Guido repara que nesta última obra o 
artista fez questão de colocar os “dois elementos fundamentais na formação da civilização rio- 
grandense: o gaúcho da região pampeana e o colono das zonas rurais da Serra, o homem de pala 
e bombachas, e o que ainda usa os trajes do seu país de origem”3.

Estes seriam os exemplos conhecidos mais próximos ao que é entendido como pintura de gênero 
na Europa e, no entanto, não deixam de ser também impressionantes documentos do modo de 
vida local, que Guido qualifica como “quadros de alegre realismo”4. De modo mais característico, 
esse olhar documentarista de Pedro Weingãrtner irá manifestar-se em sua abordagem de temas 
da vida rural gaúcha.

\
2 Ângelo Guido. Pedro Weingãrtner. Porto 

Alegre, Diretoria de Artes da Divisão de 
Cultura do Rio Grande do Sul, 1956.

3 Ângelo Guido, op. cit., p. 62.
4 Idem, ibidem, p. 60.

Kerb, 1892 (Novo Hamburgo) 
óleo sobre tela 
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Paisagens como cenário de costumes

“A natureza é, foi e será sempre um inesgotável manancial de motivos pictóricos, seja qual 
for a orientação artística. Para tirar, porém, apreciável resultado na sua interpretação, é 
preciso, e rigorosamente indispensável, estar com ela inteiramente identificado”, escreveu o 
notável paisagista Antônio Parreiras. Esta identificação está claramente presente na pintura de 
Weingártner, a ponto de transformar seus quadros em preciosos registros do espírito que anima 
a natureza, através do retrato da vida que ali se sustenta. Pois não é apenas em suas pinturas de 
gênero que se revela o aspecto documentarista na sua obra. Também suas paisagens são, acima 
de tudo, cenários em que são flagrados os costumes do Rio Grande do Sul do setl tempo.

Ao pintar cenas da vida rural, Weingártner não podia deixar de registrar o cotidiano das 
famílias imigrantes no campo. Têmpora mutantur, obra de 1898, hoje no MARGS, é o 
testemunho de uma derrubada para iniciar o plantio do novo colono. As árvores cortadas que 
aqui figuram foram estudadas e reproduzidas várias vezes, como fundo de outros quadros ou 
formando por si sós uma paisagem. Tal é o caso de uma pintura provavelmente de 1898, hoje 
no acervo da APLUB, chamada Paisagem derrubada, a mesma de Têmpora mutantur, estudo 
preliminar à execução da grande tela. E o mesmo cenário reaparece em outra obra de 1913,

em primeiro plano, se vêem os troncos decepados. Atrás deles 
encontram-se algumas colinas, uma delas com a encosta já inteiramente devastada. Ao fundo, 
a mata ainda está em pé, enquanto à esquerda do quadro uma alta cachoeira despeja as águas 
de um rio que não se divisa, correndo entre as altas árvores de um vale. No centro do quadro, 
uma árvore decepada de sua copa, e da qual ainda pendem alguns galhos e lianas, divide em 
duas metades a pintura. Os tons de ocres e terras dos troncos e das áreas devastadas, ao lado 
do verde profundo da mata, dão à pintura um tom sombrio, em contraste com a pequena 
mancha branca da cachoeira que, mais à esquerda, se derrama em espuma e dirige nosso olhar 
para o primeiro plano e de lá o devolve para a mancha terrosa da colina despida.

Derrubada, do MNBA, onde,

Ao contrário do que se registra nesses quadros, no entanto, em Têmpora mutantur o 
importante é menos o cenário natural do que o casal que está em primeiro plano, na área 
já nua após a derrubada, e onde apenas uma ou duas árvores ainda permanecem de pé. 
Cansado, o homem sentado no carrinho de mão ainda segura a pequena enxada com que 
abriu os sulcos na terra para receber as sementes. Seu olhar perdido mostra que talvez esteja 
pensando em como foi parar em um lugar tão longínquo, ele que um dia fez parte de 
algum exército valoroso, como podemos verificar pelas calças de um uniforme militar que 
ainda usa. A mulher logo atrás olha a mão provavelmente cheia de bolhas, por não estar 
acostumada a um trabalho tão rude. Os tons avermelhados de um céu ao cair da tarde 
sugerem a extensão do cansaço dos personagens, ao final de uma longa jornada de trabalho. 
Este quadro nos dá um exemplo das agruras por que passaram muitos colonos no começo 
de suas vidas na nova pátria. A casinha ao longe, com a fumaça saindo da chaminé, mostra a 
simplicidade da vida que levavam. Este triste e belíssimo quadro é um registro importante, 
tanto da bravura do novo imigrante quanto da força do fazer artístico de Weingártner.

No entanto, a obra do pintor também registra em outras cenas da vida rural instantes 
mais amenos do cotidiano entre os colonos imigrantes, como ocorre, por exemplo, em 
Gaúchos chimarreando, uma obra de 1911. Aqui o artista focaliza a paisagem de um 
canto à beira rio, onde os homens, enquanto aguardam o jantar, se dedicam a saborear 
no fim da tarde o seu chimarrão. Agrupados no canto esquerdo da tela, eles se encontram 
ao lado de muitos troncos caídos, sinal da derrubada que precede o plantio, como se vê na

Têmpora mutantur, 1898 (Roma)
óleo sobre tela
110,3 x 144 cm

8786 Acervo Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli. Porto Alegre, RS



Paisagem com árvores, sem data 
óleo sobre tela 

29 x 43 cm 
Coleção Alfredo Nicolaiewski.

Porto Alegre, RS

área já devastada perto de duas casinhas, cujo teto aparece ao longe. Os homens formaram 
uma pequena roda em torno do sanfoneiro que alegra o momento de descanso, após o 
mutirão da derrubada. Aqui estão os mesmos troncos e a mesma altaneira árvore deixada 

em Têmpora mutantur. À direita do quadro, perto da água, encontra -se um cão, 
como os muitos que figurarão no registro dessas cenas da vida rural na obra do artista.

Este, como vários outros quadros de Weingártner, mostra que as árvores foram um tema 
muito apreciado por ele. A Pinacoteca do Estado de São Paulo tem uma tela de 1900, 
denominada apenas Paisagem (Rio Grande do Sul), que retrata uma espécie de clareira em 
meio a um bosque, mostrando um espaço já conquistado pela atividade do homem. Aqui 
são vistas por inteiro as grandes árvores que eram apenas troncos decepados quando o 
pintor retratava as cenas de derrubada. No primeiro instante, o quadro quase não chama 
a atenção pela falta de colorido, mas estudando-o mais detidamente vê-se que o artista foi 
muito feliz na sua composição. Ela reproduz um trecho de bosque, no qual aparecem uma 
casinha escondida entre os troncos, cercas ao fundo e o sol que se esgueira, iluminando 
alguns troncos e pedaços do chão. Nas tênues diferenças dos verdes, Weingártner descreveu 
todo um ambiente e conseguiu nos transmitir tão fielmente a imagem deste intrincado de 
vegetação que nos dá a sensação de que podemos penetrar nele. Nos lugares de maior luz, 
o artista usou uma pincelada larga, espalmada, coisa encontrada raramente na sua obra, 
enquanto o resto do quadro continua com sua pincelada miúda e lisa.

O mesmo cenário é mais uma vez retratado pelo pintor em outro pequeno quadro sem 
data, Paisagem com árvores, com seus troncos intricados, mas vistos agora da perspectiva de 
quem está dentro da mata, e não de uma distância em que uma clareira pudesse ser divisada, 
como na tela da Pinacoteca. Dir-se-ia uma natureza ainda intocada pela mão do homem se 
não fosse o que se vislumbra à direita do quadro. Pequenos troncos decepados mostram a

derrubada em curso, enquanto outros cortados mais alto são como estacas retas já fincadas 
no chão, prenunciando a construção que está por iniciar-se. Ao fundo, mal se divisa o 
pequeno vulto de um homem empenhado em cortar uma árvore e, entre o emaranhado da 
vegetação, só a custo se vêem pequenos trechos de céu que iluminam a paisagem com suas 
manchas claras, sugerindo talvez uma picasa já aberta na mata.

Paisagem derrubada, 1898 (Roma) 
óleo sobre tela 

38 x 98 cm
Acervo Pinacoteca APLUB. Porto Alegre, RS

péem

Nesse tema das paisagens rurais em zona de colonização européia, Weingártner nos mostra 
ainda outra realidade típica rio-grandense, num quadro não datado e nem tão pequeno como 
é comum encontrar em sua obra, denominado Paisagem gaúcha. Nele se vêem algumas casas, 
bastante amplas, reunidas em um conglomerado junto a um pequeno lago ou córrego, e em 
meio a um denso arvoredo que se estende atrás. A frente das edificações, o terreno está quase 
nu, já devastado pela derrubada, com troncos cortados para produzir a lenha que a figura 
minúscula de um homem carrega para uma pequena carreta puxada por um boi, à direita do 
quadro. A pincelada solta e desordenada e a tinta rala, rara na obra do pintor, resultam em um 
quadro incomum. Poucas vezes o artista trabalhou com tanta liberdade, mas também poucas 
vezes um quadro seu mostra-se tão puramente paisagem como este, apesar de ser ainda um 
registro de costumes da região, como se vê pelo corte da madeira para lenha, atividade comum 
para o abastecimento do fogão da cozinha ou para o forno fora da casa.

Outras paisagens de Weingártner servem como cenário para o registro de outros hábitos 
da gente gaúcha da região serrana. Em um quadro de 1912, identificado também apenas 
como Paisagem gaúcha, vê-se um típico cenário rural das zonas de colonização italiana, 
onde os imigrantes se dedicam ao cultivo das vinhas. Ali está um pequeno conjunto de 
casas, ao lado das parreiras, e também o monte de feno para alimentar o pouco gado que se 
vê, tocado por um jovenzinho. Certamente o cuidado em deixar reservada a alimentação 
dos animais é um antigo hábito europeu, cultivado em função dos longos invernos e88 89



Derrubada, 1913 
óleo sobre tela 
117 x 148

Acervo Museu Nacional de Belas Artes/IBRAM/MinC 
Rio de Janeiro, RJ

Paisagem (Rio Grande do Sul), 1900 
óleo sobre tela 
31 x 101 cm

Acervo Pinacoteca do Estado de Sáo Paulo, SP
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Paisagem gaúcha, sem data 
óleo sobre madeira 

26 x 36 cm
Coleção Luiz Fernando da Costa e Silva.

São Paulo, SP

conservado na nova terra em que vivem os colonos. O que se destaca na obra são os 
morros ao fundo, com o claro desenho de suas zonas de mata e de campos, e a pintura
magnífica do céu ao por do sol, em tons de rosas e vermelhos e nuvens douradas, que 
iluminam em suaves azuis a linha de morros no horizonte.

Ainda da mesma região dos vinhedos, agora em 
registra outro flagrante da vida na colônia italiana,
Num fundo de quintal, junto a umas poucas parreiras e duas modestas casas de tábua 
e de adobe, uma menina leva uma travessa cheia de

Bento Gonçalves, um quadro de 1913
rotina simples do seu cotidiano.na

uvas para uma senhora sentada em 
uma cadeira, à direita do quadro. Pouco adiante dela, ergue-se à beira d’água um grande 
chorão, tendo ao lado a bacia e a tábua de lavar roupa pequena lagoa cercada de pedras.na
O sol se derrama sobre a cena, iluminando o gramado sob as parreiras, as casas simples e 
a roupa clara de menina. A luz forma um maravilhoso bordado de sombra ao se filtrar por 
entre as folhas das parreiras, projetando seu desenho, sobre as casas e o chão, em manchas 
de tons de vinho, laranjas, ocres e amarelos, e revelando mais uma vez a maestria do
artista na execução de seu trabalho.

Ainda em 1914, mesma região de Bento Gonçalves, um pequeno quadro registra 
vilarejo onde uma menina alimenta patos e um grande peru em 

Fundo de quintal. Um pequeno conjunto de

e na
o cenário já de um um

casas forma o fundo do quadro, enquanto 
vegetação densa e desordenada demarca o território dos quintais. Neles sobressaem 

as grandes amoreiras, podadas de modo a deixar 
que espetados no tronco. A menina se encontra num terreiro de chão batido, do outro 
lado de uma pequena cerca de madeira, onde peças de roupa foram penduradas

uma
galhos crescerem retos, comoseus

e agora
sol do meio-dia. A pincelada pequena e com bastante massa pictórica, em 

relevo especial à vegetação, permitindo distinguir seus
secam ao

Gaúchos chimarreando, 1911 
óleo sobre tela 
101 x 200 cm

Acervo Pinacoteca Aldo Locatelli, Secretaria Municipal da Prefeitura de Porto Alegre, RS

variados tons de verde, dá um
diferentes tipos.92
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Parreiras de
Bento Gonçalves, 1914

óleo sobre tela
14 x 23 cm

Acervo
Pinacoteca Aldo Locatelli

Prefeitura de Porto Alegre, RS

Fundo de quintal
com menina, 1913
(Bento Gonçalves)

óleo sobre tela
16 x 25 cm O fidalgo, 1913 (Bento Gonçalves)

Coleçáo óleo sobre madeira
Danielle Peres Salvatore. 27 x16 cm94 São Paulo, SP Coleçáo Paula e Jones Bergamin. Rio de Janeiro, RJ 95



dramaticidade que o artista conseguiu imprimir à pintura, com seus vermelhos violentos, o brilho 
das carnes no sangue e a luz que vem por trás, mostrando as carnes secando, constrói uma cena 
de uma grande crueza e ao mesmo tempo de uma beleza tal que nos faz esquecer o significado do 
que é retratado, para só percebermos a qualidade da pintura. Muitos desses quadros de temática 
gaúcha, como vimos, foram executados em Roma, a partir dos desenhos que Weingártner levava 
consigo dos lugares que visitava em sua terra natal. Ângelo Guido nos relata que, em uma vinda ao 
Rio Grande do Sul em 1893, o artista acumulou vários pequenos quadros daprès nature, registros 
onde reproduziu plantas, figuras humanas, habitações e animais, que levou consigo na volta para 
Roma para depois reinseri-los em seus quadros regionalistas5.

Em outro quadro mais antigo, uma pintura sobre madeira de 1893 e sem indicação de localização, 
pode-se observar uma técnica semelhante no trabalho do attista, ao retratar outra cena também de 
um vilarejo ou arrabalde urbano, indicado pelas casas no fundo e o grande muro que as separa de 
um terreno baldio. Ali, O arqueiro, um menino pequeno que empunha uma flecha juntamente 
com seu arco, e tendo ao lado outros apetrechos que levou consigo na aventura, está à espreita, 
concentrado em sua atividade de caça aos passarinhos. A pintura revela o estudo detalhado do 
artista de todas as plantas do mato que invade o terreno, com suas diferentes folhagens, plantinhas 
com flores e um arbusto maior junto ao muro, que, com sua exuberante folhagem, surge todo 
coberto de flores lilases. Ao fundo, uma luz tênue escoa de um céu de nuvens brilhantes como 
depois de uma chuva e marca com leves manchas de luz e sombra a camisa listrada do menino.

Charqueada, 1893 
óleo sobre madeira 

16 x 23 cm 
Coleção particular. 

Porto Alegre, RS

O arqueiro, 1893 
óleo sobre madeira 

13,5 x 23,5 cm 
Coleção Paulo Kuczynski.

São Paulo, SP

Foi assim que Weingártner pintou em 1908 Rodeio, um de seus quadros maiores, e no qual, 
num grande espaço aberto junto a um pequeno grupo de casas, vemos, espalhados, homens a 
cavalo que reúnem o gado, um deles rodando o laço sobre a cabeça, pronto a lançá-lo sobre um 
boi. A um canto, em primeiro plano, um vaqueiro de bombachas e lenço no pescoço, tendo ao 
lado seu cão, os observa de longe, com outros cavaleiros. Mais ao fundo, no outro canto, dois 
outros homens se ocupam em cuidar de um cavalo deitado, talvez uma égua em difícil trabalho 
de parto, como sugere o ventre volumoso do animal em uma posição pouco habitual. Atrás 
dos homens e dos animais, a planície se estende até as colinas distantes, sob um dos belos céus 
rosados e cheio de nuvens de um entardecer, como é freqüente na pintura de Weingártner.

Quando foi exposta em Porto Alegre, esta obra recebeu sérias críticas, pois os gaúchos acharam 
que nela havia erros graves quanto às suas práticas habituais e seus costumes, o que muito 
desgostou o artista. No entanto, como é comum em seus quadros, essas pequenas cenas — 
representando atividades que são parte indissociável do cotidiano de vaqueiros, tropeiros e 
carreteiros, figuras típicas do Rio Grande do Sul - podem ser vistas quase de maneira autônoma, 
tal o cuidado com que o pintor registra nos menores detalhes a interação dos personagens em 
suas ações e com o seu ambiente. A falta de “realismo” que os gaúchos cobravam ao quadro 
certamente não levava em conta esta característica da obra de Weingártner.

Ainda em outra pequena pintura sobre madeira, denominada O fidalgo, o artista mostra uma cena 
também identificada como tendo lugar em Bento Gonçalves, 1913. Nela, visto de um ponto mais 
alto do que o das figuras representadas no quadro, surge um vilarejo, com suas casas de madeira 
esparramadas na paisagem e vacas na rua. No primeiro plano, junto a uma estrada de calçamento 
primitivo de pedras, um peão, montado a cavalo, conversa com o homem a quem destina a 
montaria, o fidalgo que enverga bombachas, botas, japona e chapéu militar, tendo à cintura uma 
espada e um chicote na mão. Na paisagem, são realçados em muitos tons de verdes as áreas de 
campos já plantados, trechos de mata e a vegetação rasteira dos terrenos baldios. Um céu pontuado 
por grandes nuvens brancas forma um suave contraste com os verdes da paisagem.

Em outras obras, no entanto, o artista também registra cenas distintas da vida gaúcha, na variedade 
dos afazeres tradicionais de uma província desde sempre acostumada à lida do gado, na região 
dos pampas. Em uma pequena pintura sobre madeira de 1893, Charqueada, Pedro Weingártner 
conseguiu fazer uma grande obra de arte, apesar de o tema ser impressionante por sua brutalidade. 
Sim, são os pedaços do boi esquartejado o que se vê no quadro, o chão está cheio de sangue e os 
homens fazem a separação das carnes que irão transformar em mantas e colocar para secar. Mas a 5 Angclo Guido, op. cit., p. 64.96 97



1914, é uma das muitas de suas obras quePousada de carreteiros, pintura executada em RomaPaisagem gaúcha, 1912 em
óleo sobre rela registram momentos de pausa na dura lida cotidiana no campo, como já antes registrara o descanso

50 x 100 cm dos homens ao redor de um sanfoneiro após a derrubada, tendo agora como cenário umamasColeção Jorge Yunes. São Paulo, SP
paisagem da Barra do Ribeiro. Ali são retratados homens que descansam depois do dia de trabalho.
Nas carretas cobertas de couro, os tirantes pendem para o chão, com os bois já livres das cangas.
Como os cavalos, soltos, eles pastam ali por perto. Num pequeno grupo em primeiro plano, alguns
carreteiros conversam e fumam, saboreando o chimarrão após a comida, enquanto, mais ao fiando,

tripé de estacas fincadas nooutros ainda cozinham a refeição em um caldeirão suspenso em um
pedaços de pau e gravetos. Junto a cada um dos dois gruposchão, sobre um fogo aceso com

encontra-se a figura obrigatória do cão que não podia faltar nessas viagens.

A paisagem ao redor é cuidadosamente pintada e as figueiras, de copa grande e arredondada,
típicas da região, dominam o segundo plano. Arreios e cangas são vistos espalhados no 
chão, junto aos homens que descansam. Um deles apóia-se a uma sela para conversar 
com outro, e ao lado dele o cão fareja com cobiça o prato de carne disposto sobre a mesa 
improvisada com um caixote. Ao seu redor, os demais também conversam, fumando ou 
tomando o seu chimarrão. Ao fundo, junto ao segundo grupo, duas figuras de calças 
arregaçadas e pés descalços, os piás de carreteiro, como são lá chamados, procuram apartar 
um bezerro próximo à carreta. Aqui, ao contrário das cenas dos pequenos armazéns, 
da festa no vilarejo ou do trabalho de derrubada, não se trata de representar os colonos 
imigrantes, mas a gente dos pampas, povo mestiço, no meio do qual é freqüente a presença 
de negros, como o velho carreteiro que sorve o chimarrão na cuia.

No ano seguinte o mesmo tema é retomado em outra tela, numa segunda versão mais 
complexa da anterior, ainda que com um corte ligeiramente menor da paisagem. Lá estão as 
mesmas figueiras, a mesma casa vista ao fundo no canto esquerdo, as mesmas carretas, bois, 
cavalos, cães e carreteiros. A diferença essencial está na disposição dos personagens na cena, 
suas vestimentas e suas atitudes. Aqui, de costas, vestido de camisa xadrez, um carreteiro ocupa

Rodeio, 1908 (Roma) 
óleo sobre tela 
51 x 99,5 cm

Coleção Carlos F. de Carvalho. Rio de Janeiro, RJ 9998



o primeiro plano, encobrindo a mesa de caixote com o prato de carne e, conseqüentemente, 
afastando dela o cão que estava próximo. Todos os personagens se voltam para um mesmo 
foco, entretendo-se numa conversa agora comum a todos. De pé, um imponente gaúcho de 
bombachas, botas, poncho e chapéu, trazendo na mão uma grande vara de ferrão, a aguilhada, 
que indica sua posição no comboio dos carreteiros, juntou-se à conversa. O personagem que, 
na versão anterior, recostava-se numa sela para conversar 
deslocado para o segundo grupo, postando-se à frente do fogo, junto 
chimarrão, enquanto esperam a comida cozinhar. O cãozinho continua, como antes, sentado 
junto a um velho de barbas, entre as pernas de seu dono.

Barra do Ribeiro, 1914 
óleo sobre tela 

37,2 x 64,4 cm 
Coleção José Oswaldo de Paula Santos.

São Paulo, SP

com os companheiros, agora foi 
aos homens que tomam

1914, Weingãrtner havia registrado, também na Barra do Ribeiro, nãoNa mesma época, em
o descanso dos carreteiros, mas seu trabalho, mostrando-os em plena atividade. Por uma longa 
estrada em campo aberto, vem a carreta puxada por três juntas de bois conduzidos por um moço de 
guia, um jovem negro que empunha sua vara, descalço e de calças arregaçadas. Adiante, na estrada, 
o carreteiro, a cavalo, coberto por um longo pala que desce sobre as bombachas, encontrou alguém 
e parou para conversar. Vindo em sentido contrário, o homem com quem conversa também veste 
bombachas e uma camisa de manga larga, com lenço no pescoço. Está sentado quase atravessado 
na sela, numa atitude descontraída, como pronto a apear. Não calça botas como o primeiro, mas 
uma botina curta, e tampouco veste qualquer agasalho, como a indicar que mora na vizinhança e 
por isso não precisa dos trajes mais pesados que o carreteiro usa para a viagem.

Em primeiro plano, à esquerda, brincam dois cachorros, e uns poucos bois pastam pelo 
campo que se estende até o sopé dos morros no horizonte, onde se perfilam algumas pequenas 
casas. Metade da tela é ocupada por um magnífico céu, que tem grande importância na sua 
composição. Cheio de nuvens, ele mostra que estas manchas de cor que filtram a luz foram

Pousada de carreteiros, 1914
(Barra do Ribeiro)

óleo sobre tela
37 x 73 cm

101Acervo Pinacoteca APLUB. Porto Alegre, RS100



Lavadeiras, 1921 (Garibaldi) 
óleo sobre macieira 

23,3 x 38 cm 
Coleção Ronald J. Aldworth.

Sáo Paulo, SP

estudadas para produzir o efeito de equilíbrio que elas dão à composição como um todo. 
São os cães em primeiro plano que orientam a leitura da obra, dirigindo em diagonal o olhar 
para a carreta, os bois no pasto e as casinhas perto do morro, para então voltar-se, descendo 
à direita, para os dois homens a cavalo.

Pousada de carreteiros, 1921 
óleo sobre tela 

37 x 64 cm 
Coleção particular. 

Porto Alegre, RS

Em 1921 Weingãrtner pintou novamente outra Pousada de carreteiros, registrando a lida dessas 
figuras legendárias que são inseparáveis da história do Rio Grande do Sul. Ali está a mesma 
cena familiar das carretas já sem os animais, os carreteiros em animada conversa, a comida 
preparada no caldeirão suspenso ao tripé sobre o braseiro e até mesmo o cão junto às pernas do 
dono, perto do fogo, sendo agora este, porém, um homem mais jovem, e não o velho senhor 
de barbas encontrado nos quadros anteriores. O que muda é o cenário e a distância em que 
os personagens são vistos. Tudo é mais próximo e acolhedor, nesta paisagem que abriga duas 
casas vizinhas, junto a uma enorme figueira. Ali bem perto há um pequeno lago e um rio que 
se vê pouco atrás das casas. Não há cangas e arreios à vista e apenas quatro bois pastam nas 
proximidades. Também as duas carretas são menores e em várias partes já não têm a cobertura 
de couro tradicional. Baús de couro e grandes cestos de vime que se vêem junto às carretas 
parecem compor a carga dos carreteiros. Ao longe, perto da casa, um homem está parado junto 
ao seu burrico, e outro descansa, sentado em um banco rústico sob a árvore. Também neste 
quadro um céu cortado de nuvens domina metade da tela e contra ele se recorta, à esquerda, o 
perfil de uma solitária palmeira junto à margem do rio, destacando-se na composição. Paisagem

com ponte de madeira, 1924 
óleo sobre macieira 

14x23 cm 
Acervo Pinacoteca APLUB.

Porto Alegre. RS

Outro tema caro a Weingãrtner ao retratar a vida no campo e nos pequenos vilarejos é o das 
lavadeiras, que ele coloca em fundos de quintais, aproveitando a presença dos riachos ou 
pequenos olhos d’água. As mulheres e suas roupas estendidas dão movimento a esses quadros102 103



e nos ensinam costumes hoje esquecidos, como esfregar as peças nas tábuas de madeira, ferver 
as mais sujas e quará-las no sol. No ambiente, ora há trechos iluminados em meio à penumbra, 
ora os raios de sol passam através das ramagens das árvores, formando manchas de luz. As 
pequenas figuras que o pintor coloca em pontos estratégicos, algumas vezes quase escondidas, 
são detalhadas e dão um encanto peculiar ao conjunto em cada um desses quadros.

movimento das águas, justificando assim a construção da ponte. Mas é o pequeno vulto da 
mulher com suas roupas lavadas o que dá o toque de humanidade à paisagem.

Barra do Ribeiro, 1914 
óleo sobre madeira 

15 x 23 cm
Coleção Adriano da Cunha Freire.

São Paulo, SP

Quintal, sem data 
óleo sobre tela 

36 x 61 cm 
Coleção Gerson Zalcberg.

São Paulo, SP Outro exemplo dessas obras está em uma tela sem identificação de lugar ou data e 
denominada Quintal, na qual uma menina aparece no canto esquerdo, descendo a escada 
de uma pequena construção de tábuas anexa a uma casa, em direção ao curso d’água que se 
estende quase aos seus pés, ao longo de toda a parte inferior do quadro. Leva peças de roupa 
na mão e, quase no centro da tela, um cesto de vime guarda a pilha de roupa já lavada, de 
um branco imaculado, ao lado da tábua de lavar que se projeta dentro da água. No remanso 
de uma curva do riachinho e na parte superior do terreno por onde ele corre, erguem-se 
magníficos chorões, que dominam toda a obra.

Uma pintura sobre madeira de 1921 flagra o trabalho das Lavadeiras em Garibaldi, junto a uma 
nascente cercada de pedras, que forma um pequeno lago. Há várias delas, com seus lenços e 
chapéus à cabeça, debruçadas sobre a água e suas tábuas de lavar. O olho d'água parece localizar- 
se em uma clareira aberta na mata e a vegetação florida do seu entorno. As peças mais pesadas, 
como palas e mantas, foram postas a secar sobre um jirau armado na forquilha de uma árvore, 
enquanto as roupas brancas quaram ao sol. Ao fundo, uma mulher se ocupa em ferver algumas 
peças mais sujas. Nas águas da nascente se refletem as árvores altas em torno da clareira. A luz do sol desenha uma grande mancha mais clara sobre o verde da grama à beira do 

riacho e, filtrada entre os galhos do chorão, enche-os de suaves amarelos e ocres, que se 
projetam em tons de laranjas vivos sobre o barranco da margem e a própria água, onde o 
chorão se reflete. O branco das roupas no cesto foca o olhar que transita entre duas partes 
do quadro por ele assim dividido, indo da zona de luz da mancha amarelada na grama 
aos galhos iluminados do chorão e daí para a direita, na zona mais escura dos frios verdes 
azulados, que desenham em delicados traços a vegetação na curva do riachinho. O jogo de 
luzes e sombras e a harmonia das cores vibrantes dão ao quadro uma serena alegria.

Também uma Paisagem com ponte de madeira, situada à beira rio, serve de cenário para o 
artista nos mostrar numa pintura sobre madeira o trabalho de uma solitária lavadeira. Um 
grande cesto colocado ao seu lado já está cheio das peças de roupa branca que ela ferve em 
um tacho sobre um braseiro. Em uma nesga de grama, algumas peças de cor quaram ao 
sol. A paisagem é dominada ao centro por um grupo de árvores, que incluem um arbusto 
florido e um grande chorão. A luz do sol a pino do meio dia filtra-se por entre a folhagem 
das copas e projeta sua sombra vertical sobre o chão de terra batida. Atrás das árvores, num 
barranco, ergue-se a casa. E dali que parte a longa ponte de tábuas que se apoiam sobre altos 
esteios para franquear um vão em declive até outra parte alta do terreno, situada fora do 
campo de visão do espectador. E provável que a área seja inundada em algum momento pelo

O tema dos riachos e pequenos lagos, da roupa lavada ou estendida nas cercas e varais em 
fundos de quintal, é uma constante na obra de Weingártner, que assim registra lembranças 
de cenas presenciadas na Barra do Ribeiro, em Bento Gonçalves, Desterro e muitos outros104 105



Quintal com aves e tábua para lavar roupas, 1913 (Bento Gonçalves) 
óleo sobre tela 
40 x 65 cm
Coleção particular. Rio de Janeiro, RJ

Menina lavando milho, 1913 
óleo sobre tela 
37,5 x 64 cm
Coleção Sérgio e Hecilda Fadei. Rio de Janeiro, RJ106



Aves de quintal, 1908 
guache sobre papel

21,3 x 22,5 cm 
Coleçáo Carlos Soulié F. do Amaral.

Sáo Paulo, SP

lugares. Um exemplo característico é uma obra de 1911, identificada apenas como Paisagem 
do Sul, que mostra um trecho de rio e o fundo de um amplo quintal de duas pequenas 
casas que se erguem às suas margens. Ali por certo moram pessoas de vida simples, como 
denuncia a pobreza das casas, feitas de tábua e de adobe. Uma grande árvore à beira d’água, 
em cujo tronco cresce uma vigorosa trepadeira, abre o caminho para a área plantada do 
quintal. Ali, à direita do quadro, ergue-se outra árvore e uma pequena parreira se acha quase 
escondida. Uma cerca de varas separa o terreno de outras propriedades e da mata que se 
adivinha ao fundo.

pobreza, e no terreiro defronte aos casebres algumas galinhas e um grande peru ciscam no 
capinzal. Agachada no meio deles, uma mulher, chapéu de palha na cabeça, blusa vermelha 
e saia comprida, segura pelo pescoço um frango, que provavelmente servirá para o jantar da 
família. Ao fundo, por detrás dos casebres, um arvoredo avança até o rio, deixando ver do 
outro lado uma colina baixa na sua margem oposta.

Paisagem com galinhas, 1898 (Rio Grande) 
óleo sobre madeira 

17 x 28 cm
Coleção José Oswaldo de Paula Santos.

Sáo Paulo, SP

Um grande céu nublado filtra a luz esmaecida do mormaço na paisagem sem sol. No centro 
do quadro, o grupo de animais com a figura feminina é o que primeiro fixa o olhar. Dali o 
vermelho da blusa da mulher quase se funde aos tons acastanhados dos casebres de adobe 
que se estendem à direita. Os tetos de palha, em tons cinzentos, chamam pelo céu nublado 
e de lá nos orientam para a esquerda, em direção a uma grande árvore que fecha a lateral da 
pintura, erguendo-se até o limite do quadro, à altura do céu. Como sempre, o pintor exibe 
sua maestria ao retratar com precisão a folhagem dessas copas de árvores e as plantinhas 
rasteiras do capinzal, contrastando vivamente os verdes da natureza com a construção 
humana dos casebres avermelhados de pau a pique.

Todo o primeiro plano do quadro é dominado pelo curso d’água, onde flutuam em 
várias partes floridos aguapés e se refletem as duas casinhas e seu entorno. O rio é 
certamente um caminho pelo qual se deslocam os moradores da área, já que um barco 
a remo se encontra junto à grande árvore e há outro pouco adiante, à esquerda do 
quadro, preso na margem. Nenhuma figura humana perturba a calma desta paisagem 
límpida e de alegres tons dados pela luz de um céu translúcido, que ilumina todo o 
quadro e brilha em azul suave, refletido na água. Só um longo varal de roupa estendida 
mostra ali a marca da presença do homem. Já anteriormente, em 1913, Weingártner registrara em Bento Gonçalves outra paisagem 

onde água e animais domésticos se associam para compor um ambiente de sereno 
convívio na natureza. Um velho galpão prestes a arriar, sustentado por estacas e que 
deixa ver grandes vãos entre as tábuas, serve de abrigo a animais domésticos à beira de 
um pequeno riacho represado. Uma tábua de lavar acha-se pousada na sua margem e 
grandes árvores erguem-se ao fundo, ao lado de uma cerquinha. Galos, galinhas e um 
peru se esparramam no chão de terra batida, perto do galpão, ou ciscam em pequenas 
moitas de plantas rasteiras, enquanto um novilho come o capim deixado para alimentá-

Pedro Weingártner se sentia à vontade ao retratar estes recantos calmos, com suas águas, 
luzes atravessando as plantas, animais, pequenas figuras miniaturizadas, revelando encantos 
em pequenos cantos e traduzindo tudo com sua pincelada miúda, outras vezes espalmada, 
quase inexistente. Isto é o que vemos, por exemplo, em uma pequena pintura sobre madeira 
datada de 1914 e identificada como Barra do Ribeiro, que retrata uma paisagem à beira rio 
com casebres de pau a pique cobertos de palha e um forno de barro. O ambiente é de grande108 109



A hora do milho, sem data (Desterro) 
óleo sobre tela 

17x27 cm
Coleção Luiz Fernando da Costa e Silva- 

São Paulo, SP

todo o quadro de cores claras,lo num carrinho de mão. Há uma grande alegria
azul rosado de um céu matinal, passando pela terra vermelha

em
começando pelo suave 
e os animais que são pequenas manchas coloridas a sugerir movimento, para chegar 
enfim até as estrias claras da luz do sol filtrada pelo vão das tábuas e a água onde se
reflete toda a paisagem do entorno.

Uma variação desta mesma paisagem é encontrada em outro quadro de 1913, onde uma linda 
menina loira de longos cabelos aparece debruçada sobre a tábua de lavar. Aqui, 
as galinhas se amontoam agrupadas em um canto e já não figuram o novilho e o peru que se 
achavam no quadro anterior. Também o conjunto de árvores é menos denso e de cores mais 
claras, mas a luz baça de um céu de tarde já não colore nos mesmos tons a paisagem. Quase se 
sente a atmosfera tépida produzida pelo mormaço, que a criança aproveita para brincar com a 
água, lavando o milho em uma peneira, Foi esta paisagem que o artista reproduziu depois em 
uma bela gravura de 1918, dela excluindo, no entanto, a criança pintada na tela.

no entanto,

Foram inúmeros os quintais de que o pintor nos deixou o registro. Em uma pintura sobre madeira 
datada como Garibaldi, 1921 e denominada Quintal com patos, ele nos mostra uma cena em

parte mais funda deque, em primeiro plano, uma pata vigia seus patinhos ao entrarem numa 
um riacho que corre entre lajes de pedra. Ao fundo, num vão iluminado pelo sol, passada a zona 
de penumbra de uma parreira escorada por paus, uma mulher, sentada num ressalto da laje de 
pedra e vestindo saia longa e colete vistoso, lenço na cabeça, dá de comer às galinhas. O chorão 
que projeta sua sombra sobre um barraco de tábuas, trechos de cerca semi caída, os galhos 
balouçantes da parreira, as palhas de milho jogadas ao chão, o brilho da luz que se reflete sobre a

clareza e sensibilidade no pequeno quadro.laje de pedra, tudo é mostrado com

Com freqüência, nesses quadros que retratam quintais, Weingártner coloca 
criança, às vezes alimentando galinhas, outras vezes sentada em um capinzal no terieiio de 
casebres humildes, brincando com elas. Tal é o caso de uma pintura sobre madeira identificada 

Rio Grande, 1898, onde o pintor coloca em primeiro plano, num desses

em cena uma

Quintal com patos, 1921 (Garibaldi)
óleo sobre madeira

111apenas como24,5 x 40 cm
Coleção Júlio Soares de Arruda Neto. Campinas, SP
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Maricás, 1911 
óleo sobre cela 

34 x 59 cm
Acervo Pinacoteca Barão de Saneo Ângelo 

Instituto das Artes - UFRGS, Porto Alegre, RS

Garças, 1913 
óleo sobre tela 

35 x 63 cm
Acervo Pinacoteca Barão de Santo Ângelo 

Instituto das Artes - UFRGS, Porto Alegre, RS 113112



Ban a do Ribeiro, 1918 
óleo sobre madeira 

13,5 x 23 cm 
Acervo Pinacoteca Aldo Locatelli 

Prefeitura de Porto Alegre, RS

quintais, um menino segurando nos braços um galo índio, cercado de muitas galinhas, 
frangos e um pato, que ciscam na vegetação rala do terreiro. Atrás, o mato se adensa 
próximo à cerca tosca de varas, junto à qual se ergue uma pequena parreira. Sua sombra 
projeta uma mancha de verde intenso sobre a grama clara, enquadrada 
nicho por arbustos, cuja cor igualmente intensa se alegra com as pequenas pinceladas 
claras que tão bem sugerem o variado desenho da folhagem. Ao fundo, os casebres de 
pau a pique, árvores altas e outra cerca de varas se recortam contra um magnífico céu de 
nuvens rosadas, na luz clara de um amanhecer.

crescem à beira d agua, com seus galhos retorcidos - o jogo de reflexos que projetam sobre 
a água de um charco é de uma qualidade pictórica verdadeiramente arrebatadora. Em outra, 
também à beira de um curso d’água represado como uma

Coleção particular. São Paulo, SP emaranhada vegetação de uma mata, as garças descansam. No centro da tela, feixes de líq
conhecido como barba-de-pau pendem como fiapos de paina dos galhos das árvores. A luz do 
sol se infiltra pelos galhos e projeta no chão e na água seus intrincados reflexos. Desta paisagem 
existe também uma gravura em metal, que é das melhores que o artista executou.

Paisagem de Barra do Ribeiro, 
Rio Grande do Sul, 1913 

óleo sobre tela
37 x 64 cm pequena lagoa, em meio à densa e

como em um uen

Cenas da Barra do Ribeiro também aparecem constantemente nos quadros de 
Weingártner. São paisagens horizontais, onde a água, a areia e o céu se entrecruzam. 
Pequenas figuras à beira das praias as enfeitam, destacando ainda mais a extensão da 
paisagem descampada onde se encontram. São figuras que se encaixam no canto da tela, 
para revelar o amplo cenário onde rio e mar se encontram, formando vastas praias de 
areia clara. Na beira do rio, as casas e as árvores se refletem nas águas calmas. Numa 
tela de 1913, duas mulheres

A galinha, que nunca para quieta, era um animal que certamente fascinava o pintor, pois ele 
a colocou em inúmeros quadros, focados tanto no Brasil quanto na Itália, para completar 
a composição ou simplesmente pelo prazer de incluí-las na tela. E seus galináceos ciscam, 
andam, mexem-se sem parar, quando não são os galos que se enfrentam numa briga. O mesmo 
se pode dizer dos perus que, com seus rabos abertos em roda ou suas barbelas vermelhas, 
embelezam os pequenos quadros do artista. Um deles
pequeno formato (20 x 21 cm), sem indicação de local, é inteiramente dedicado 
galináceos, mostrando um trio que come de uma vasilha deixada no terreiro, enquanto um 
imponente galo e outra galinha, colocados face a face, desenham um encaixe harmonioso

os com 
os animais em

, um guache de 1921 também de que se encontram e param por um instante para uma 
prosa em meio aos seus afazeres cotidianos, são pouco mais que pequenos vultos 
vasta paisagem. Uma delas, seguramente mais jovem, carrega no braço uma trouxa de 
pano, enquanto a outra, mais velha, como indicam seus trajes - a saia longa, o avental 
e o chapéu que traz na cabeça - pousou no chão a cesta de vime com verduras que 
carregava, para não se cansar enquanto conversa.

a esses na

de formas na composição da tela. Sobre os verdes da vegetação de arbustos pintad 
pequenas pinceladas cuidadosas e o castanho cinzento da cerca de madeira, 

acobreados se destacam contra a grama rala do terreiro de chão batido.tons í
Outro pequeno quadro, uma pintura sobre madeira de 1918, mostra uma criança com 
sua varinha de pescar na beira do rio, ao lado de um cachorro. Com seus pezinhos 
dentro da água, vestido branco com fita rosa amarrada na cintura e chapéu azul marinho 
também ornado de fita, a figura da criança é encantadora. De costas para o espectador,

Quadros que registram cenas que têm lugar junto às águas também são freqüentes na obra 
de Weingártner. Dois deles pertencem ao acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do 
Instituto da Artes da UFRGS. Em uma dessas telas, denominada Maricás - árvores que í114
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o cão ao seu lado pacientemente espera. As duas pequenas figuras fazem sobressair a 
extensão da paisagem de água e areia e, na outra margem do rio, a vegetação, onde se 
destaca uma imensa figueira. Um céu de azul intenso e nuvens coloridas enquadram 
a paisagem e as colinas que se desenham ao fundo. Uma variação da mesma paisagem 
mostra em outro quadro sem data não mais a menina e seu cão, mas a mesma criança, 
agora agachada no chão, escavando a areia ou nela buscando conchinhas, enquanto é 
outra menina, em trajes semelhantes ao seu, que agora empunha a vara de pescar.

Quer registrasse paisagens do litoral, do campo ou da cidade, Weingártner sempre 
procurou ser fiel ao que via. Prova disso é que, já de volta ao Brasil e morando em 
Porto Alegre, o pintor escolheu diversos recantos da cidade para colocar em suas telas. 
Olhando pela janela de sua casa, via a paisagem do Prado de Porto Alegre ou Jockey 
Club Moinhos de Vento, que pintou em 1922. Tela de mais de um metro, ela é hoje 
um preciso documento de uma paisagem perdida. Quase fotográfico, é interessante 
observar neste quadro o casario detalhadíssimo e os cavalos correndo na raia. Outro 
cenário interessante de Porto Alegre que já registrara em 1913 é o da Estação de ferro, 
mostrando a pequena estação de tijolo à vista em forma de um pequeno castelo e 
o trenzinho puxado por sua locomotiva maria-fumaça. Ao redor, a paisagem é a de 
um grande descampado, onde só um arruado arborizado e algumas poucas edificações 
indicam a ocupação urbana que começa a tomar conta do lugar.

Além disso, outro cenário urbano rio-grandense figura entre suas telas. Trata-se de um 
quadro sem data, identificado apenas como Caxias do Sul, que mostra uma interessante 
permanência de costumes rurais na vida urbana. A cena retrata um vendedor de galinhas 
que oferece suas aves a uma senhora dona de casa, em uma rua da cidade. Sentado na 
guia e segurando em uma das mãos os animais pendurados pelos pés, o homem observa 
a senhora que, vestida de saia longa e avental, mão nas cadeiras, já escolheu um belo 
frango que segura na outra mão. O cenário urbano mostra um longo muro de uma casa 
de esquina e seu jardim profusamente florido, inclusive ostentando o que parece ser uma 
trepadeira de primavera. A esquerda do quadro, pintado sobre madeira, a outra rua que 
forma o cruzamento na esquina permite observar o que deveria ser um luxo da época, 
um automóvel ainda dos primeiros tempos dos veículos automotores, com suas grandes 
rodas altas, semelhantes às de uma bicicleta. Um magnífico céu de fim de tarde, em tons 
dourados e róseos, esconde o sol poente que projeta na calçada a sombra do muro.

Além de cenas rio-grandenses, o artista também nos legou importantes flagrantes da vida 
em outras partes do sul do país. Nas suas freqüentes viagens à terra gaúcha, Weingártner 
costumava embrenhar-se pelo interior, tendo chegado até Santa Catarina. Foi lá que um 
dia vislumbrou o surgimento de Nova Veneza e o flagrou numa pintura magnífica que 
chamou de Vida nova. O artista pintou os terrenos recém preparados para a construção do 
casario simples, as ruas rasgadas na terra vermelha, mostrando, ao fundo, as árvores que 
antes se erguiam na área já devastada. Em primeiro plano, uma cena de família é quase 
uma metáfora desta vida nova dos colonos que estão fincando suas raízes no vilarejo em 
construção: enquanto um menino colhe verduras em uma pequena horta, ali perto uma 
mulher segura nos braços um bebê, diante de uma outra criança que, sentada em um grande 
tronco cortado, brinca com o pequeno, escondendo atrás das costas um objeto com o qual 
pretende surpreendê-lo. Atrás da mulher e das duas crianças, uma grande árvore derrubada 
ainda conserva as bromélias que se prendiam ao seu tronco e a grande mancha de sombra que 
envolve a cena indica que outras árvores de mesmo porte logo serão também tombadas.

Passarinheiro, 1893 
Desterro, atua] Florianópolis 

óleo sobre madeira 
33 x 24 cm

Coleção Paula e Jones Bergamin. Rio de Janeiro, RJ 117
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No entanto, em meio a essa paisagem natural que se transforma sob a ação do homem, 
a vida do vilarejo parece já perfeitamente organizada. Junto ao tronco onde se senta a 
menina, um grande cesto caído deixa ver a roupa que será posta a ferver num caldeirão 
pousado sobre o fogo da lenha em brasa, do outro lado, abaixo da árvore tombada. 
Depois, a roupa acabará de ser lavada no pequeno açude que, mais abaixo, à esquerda,

de um olho d'água. Este parece ser o costume local,
a secar. E impressionante 

a quantidade de detalhes das minúsculas cenas que mostram a animação da vida no 
vilarejo. Quase todas as casas, sejam elas simples construções de tábuas ou de alvenaria 
impecavelmente caiada, mostram os afazeres de seus moradores e as atividades que se 
desenvolvem no seu entorno. Há pessoas nas portas e nas janelas, em uma delas uma 
mulher sacode uma toalha ao vento, mais adiante outra se debruça sobre um grande 
vasilhame para erguê-lo e há outras ainda que se reúnem em um pequeno grupo ao lado 
de uma casa. Ali bem perto, dois homens carregam com sacos de mantimento um carro 
de bois. Em outra parte, num galpão que parece ser uma serraria, outro carro de bois 
transporta a madeira dos troncos cortados já transformada em tábuas. Adiante, numa 
área descampada, junto a um cavaleiro, uma carroça com seu cavalo puxa um grande 
fardo. Por toda parte, pequenas cercas de madeira separam as propriedades, protegem 
uma horta ou dividem os espaços onde se realizam outras diferentes atividades.

Estação de ferro, 1913 (Porto Alegre) 
óleo sobre tela 

28 x 70 cm
Acervo Pinacoteca APLUB. Porto Alegre, RS

represa as águas de um riacho ou 
já que em cada casa há varais onde as peças foram postas

Na complexa composição do quadro sobrepõem-se vários planos. Se a cena familiar em 
primeiro plano parece resumir o significado da pintura, o segundo plano é organizado 
em dois círculos irregulares contíguos, no interior dos quais se delineiam outros círculos 
menores. A área de ambos os círculos é dominada pelos tons avermelhados da terra 
nua. A esquerda, o olhar é orientado pelas manchas brancas das casas caiadas, das 
peças de roupa nos varais e da camisa do menino na horta, circunscrevendo assim um

Vida nova, 1893 (Nova Veneza) 
óleo sobre tela 
120 x 160 cm

Acervo Prefeitura de Nova Veneza, SC 119118



primeiro círculo, que da horta se prolonga em curva suave no mato rasteiro, em direção 
ao grande tronco caído. No seu interior, um círculo menor é delimitado pela linha da 
água do açude. É nessa área que se concentra o movimento das pessoas no vilarejo. Mais 
adiante, à direita, outros varais com suas roupas brancas, abrindo-se em diagonais de 
direção oposta, dirigem o olhar para outro pequeno círculo da área já desmatada, onde 
se esparramam toras tombadas, cercas e alguma casa em construção. Seguindo a linha 
dos varais à esquerda, os troncos derrubados delimitam depois o segundo círculo maior, 
que completa sua volta no tronco cheio de bromélias e nas roupas penduradas no varal 
paralelo ao tronco, fazendo a ligação com as casas e as roupas brancas dos varais do 
primeiro círculo. Só mais adiante, depois de uma área de queimada, que se prolonga do 
alto do morro em uma zona de sombra e vegetação rala no vale, erguem-se as árvores 
em massas compactas, morro acima, para compor os diversos planos de uma zona de 
verdes densos, estendendo-se até a muralha cinza azulada dos altos picos rochosos que 

linha do horizonte. Acima deles, só o azul lavado de um céu matinal commarcam a
poucas nuvens, ocupando o terço superior da tela, completa a elaborada composição 
desta pintura. Este magnífico quadro, que é também um precioso documento de época, 
está hoje na Prefeitura de Nova Veneza e é datado de 1893.

No mesmo local e provavelmente na mesma época, o pintor registrou em outra pequena 
pintura sobre madeira uma interessante cena no campo, onde, num cruzamento de 
estradas, tropeiros pararam para mostrar seus produtos a uma compradora. A mulher 
deixou a carretinha de mão no meio de sua horta de couve para vir escolher os queijos 
que o tropeiro lhe oferece. Retirados do saco em que vieram em lombo de mula, eles 
agora estão empilhados sobre um pano estendido, e a compradora, agachada ao lado do 
guarda sol que deixou estendido no chão, apalpa um dos queijos com visível satisfação 
estampada no rosto sorridente. A estrada de terra vermelha corta o quadro do lado 
direito, onde se vê a casinha humilde de pau a pique em que provavelmente mora a 
mulher. No fundo da casa, a fumaça do fogão à lenha, as toras de madeira e a horta 

beira da estrada mostram a vida simples que ali se vive. À esquerda, outro tropeiro 
permanece junto aos cavalos e às mulas que serviram ao transporte de suas mercadorias. 
Os arreios de uma delas se acha ao lado do tropeiro que negocia a compra dos queijos. 
Em breve eles prosseguirão viagem por estas paragens já descampadas onde os colonos 
farão suas plantações, na paisagem que Weingãrtner retrata com esmero, com as serras 
azuladas ao fundo, sob a luz quente de um sol de meio dia.

Ainda em Desterro, numa tela sem data, Weingãrtner nos deixou o registro de uma de 
suas cenas de fundo de quintal. Nela, o quintal retratado é o de uma casa na cidade, 
fechado com a característica cerquinha de paus cortados, onde uma mãe ensina ao filho 
a admirar a natureza observando uma galinha e seus pintinhos que são alimentados por 
uma empregada negra. Acocorada no chão, a moça, bem vestida e de cabelo arrumado 
em coque, tem junto de si uma criança também vestida em roupa citadina e que parece 
temerosa de se aproximar dos animais no terreiro, mantendo-se bem junto da mãe. 
Esta aponta com a mão para os pintainhos, como a chamá-los, assegurando assim 
à criança que não lhe farão mal. A negra traz nas mãos uma gamela, porque esta é 
A hora do milho e é preciso alimentar também o magnífico galo, as outras galinhas e 
os franguinhos que ciscam no terreiro, além dos pintinhos. Ao retratar os animais e as 
figuras humanas, Weingãrtner mantém sua preocupação tradicional com os detalhes, 
mas já ao pintar o casario ao fundo, além da cerca do quintal, sua pincelada miúda e a 
tinta estranhamente rala, pouco habitual em seu trabalho, mal encobrem a superfície da 
tela, deixando entrever sua trama e dando a todo o quadro uma aparência suave, com 
suas cores de tons rebaixados.

Nova Veneza, 1893 
óleo sobre madeira 

18 x 43 cm
Coleção Augusto Carlos F. Velloso.

São Paulo, SP

na

Ainda em Santa Catarina, o pintor nos deixou também outras cenas registradas em Desterrro, 
antigo nome de Florianópolis. Em um de seus pequenos quadros que nos encantam pela 
riqueza de seus detalhes, o pintor nos mostra uma dessas cenas. Trata-se de Passarinheiro, 
uma pintura sobre madeira de 1893, onde um menino e dois jovens deitados na relva em 
um barranco à margem de um riacho examinam uma arapuca de pegar passarinho. Perto 
deles, estendidas na grama e também na outra margem do riacho, encontram-se peças de 
roupa postas a quarar pelas lavadeiras que são vistas à beira da água. São duas mulheres 
adultas e uma menina, todas negras, assim como são negros dois dos moleques da arapuca. 
Uma das lavadeiras, segurando apoiada na perna uma bacia de ágata vermelha, borrifa com 
a outra mão as peças estendidas, para aguar a roupa que está quarando. Por sobre o riacho 
estende-se uma pequena ponte de alvenaria com balaustrada. Atrás dela vê-se o casario 
com seus quintais cheios de plantas e suas cercas de tábuas, onde as peças da roupa lavada 
foram postas para secar. Uma colina, com sua vegetação rasteira que tomou conta da área já 
desmatada, e uma nesga de céu azul completam a composição.

Finalmente, foram ainda feitos em Nova Veneza os poucos quadros em que Pedro 
Weingãrtner registrou um episódio histórico seu contemporâneo, ao fixar na tela algumas 
cenas da Revolução Federalista da qual foi testemunha.
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“Opintor e os revolucionários”

E com este subtítulo que Ângelo Guido nos relata os acontecimentos que o artista 
presenciou durante a revolução que, entre 1892 e 1895, pôs em confronto maragatos e 
pica-paus, ou a oposição dos federalistas e as forças que apoiaram o Partido Republicano 
do Rio Grande do Sul liderado por Julio de Castilhos6. Como Guido teve oportunidade 
de ver grande parte dos documentos de Pedro Weingãrtner, que estavam em poder de seu 
médico e hoje foram perdidos, temos que nos basear em seus relatos sobre esses fatos. 
Até agora, tudo o que relatou foi comprovado e não temos dúvida de que ele foi sempre 
honesto, sem nunca ter inventado nada.

Na época em que Weingãrtner estava em Nova Veneza, preocupava-se somente em achar um 
lugar que o inspirasse para pintar e não quis tomar conhecimento de que havia uma revolução 
em curso na região. Mais tarde, costumava contar aos amigos os episódios que vivenciou 
nesse período, assim como os narrou também ao cônsul Carlos Magalhães de Azeredo, em 
Roma, que depois publicou um relato sobre os acontecimentos no Rio Grande do Sul. 
Quando soube da aproximação dos revolucionários da região de Nova Veneza, Weingãrtner 
tentou fugir via Desterro para voltar a Porto Alegre. Como não o conseguiu, contratou um 
guia para levá-lo por outro caminho, com seus cavalos e apetrechos de pintura.

No entanto, nesse percurso, quando estavam descansando na casa de um “velho patriarca” 
da região, acabaram encontrando um grupo de federalistas armados. Desconfiados, estes 
resolveram matar o guia, que acreditavam ser um traidor. Depois de muitas conversas, 
Weingãrtner conseguiu salvar o companheiro, a quem aconselhou que fugisse. A partir 
daí, o pintor seguiu caminho com os revolucionários durante uma semana. Foi uma triste 
aventura, onde viu cenas terríveis, apesar de ser bem tratado pelos “companheiros de 
viagem”. Por fim, acabou encontrando dois tropeiros italianos que o levaram, são e salvo, 
mas doente, para Porto Alegre. Como registro desta terrível aventura, Guido nos fala de 
dois quadros que Weingãrtner pintou.

Um é Piquete de forças do governo de Santa Catarina, que não foi possível localizar, e o 
outro é Os revolucionários, obra de 1893, feita em Nova Veneza, que temos a sorte de 
poder mostrar na exposição. Ele não cita ainda dois quadros de cenas de guerra, dos quais 
não teve conhecimento, mas que felizmente puderam ser encontrados, em Minas Gerais 
e em São Paulo. A tela denominada Os revolucionários nos mostra uma cena de cavaleiros 
que pararam em Nova Veneza para se informar do caminho que os inimigos seguiram. 
Não fosse pelas lanças, parecería mais um retrato de tropeiros, um quadro de costumes 
das terras do sul, como também o qualifica Ângelo Guido.

Os personagens ali representados vestem, todos, trajes típicos gaúchos. Muitos usam as 
bombachas tradicionais e vários portam ponchos ou longos palas. O lenço vermelho ou 
branco amarrado ao pescoço parece distinguir os chefes, que permanecem montados em 
seus cavalos. A um deles é entregue uma carta, por um negro descalço e de calça arregaçada, 
apesar de portar uma lança que o equipara aos demais. A corneta que carrega no ombro 
por sobre o pala indica sua função no piquete dos cavaleiros. Apenas um integrante deste 
grupo principal das forças revolucionárias porta um quepe militar. Alguns cavaleiros 
apearam de suas montarias, que são vistas à direita do quadro, sem as selas, mas com 
o lombo ainda coberto pelos baixeiros. Atrás dos cavaleiros montados, estes conversam 
animadamente com pessoas do local, enquanto ali perto outro descansa, de cócoras, na

Os revolucionários, 1893 
óleo sobre tela 
48,5 x 74 cm

Coleção particular. Rio de Janeiro, RJ122
6 Ângelo Guido, op. cit., p. 64. 123



A derrubada, 1894 
óleo sobre madeira 

23,5 x 16 cm
Acervo Sala de Arre de Porto Alegre, RS

Cena de guerra, 1894 
óleo sobre tela 

45 x 30 cm
Coleção particular. Belo Horizonte, MG124 125



seio e ela traz o mesmo lenço amarrado sobre o cabelo desfeito. Seu olhar é de terror. Aqui mal se 
vê a casa em chamas, mas a fumaça se espalha em manchas esbranquiçadas por sobre o verde da 
mata distante. Este deve ter sido o primeiro esboço para o quadro maior. Os troncos de árvores 
cortadas que estão atrás da mulher são os mesmos do quadro anterior, o que fez com que este 
fosse erroneamente chamado de A derrubada.

posição típica de gente da roça. Pelos trajes - calça curta demais, botina de couro de cano baixo, 
um paletozinho estreito e também curto, chapéu quase sem aba que traz enterrado na cabeça - 
dir-se-ia que um desses cavaleiros não passaria de um roceiro, se não fosse pela longa lança que 
empunha e a espada que pende de seu punho pela alça.

À esquerda do quadro, junto à mesa de um carro de boi, um jovem negro, também com seu 
pequeno chapéu enterrado na cabeça, sorve seu chimarrão na cuia. A chaleira onde ferve a água 
encontra-se ao seu lado, presa a uma vara pousada sobre uma forquilha. O jovem se veste com 
estranhas bombachas de um xadrez largo de amarelo e preto, que mais parecería o traje de um 
arlequim que de um bravo revolucionário. O traje deveria ser comum na época, já que outro 
lanceiro é também mostrado do outro lado do quadro, na porta de uma venda, junto com outro 
homem que descarrega uma mula, vestindo o mesmo tipo de bombachas de alegre colorido, agora 
em listras, e com o característico acabamento trabalhado nas laterais. No entanto, Weingártner 
não deixa dúvida sobre a condição guerreira desses personagens ao retratar o primeiro deles 
portando, preso na cintura, sobre uma espécie de avental de couro que lhe protege as pernas, um 
longo punhal feito para a peleja corpo a corpo, com cabo e bainha enfeitados de rico ornamento 
de prata. Da parte posterior do cinto pende-lhe também uma cartucheira de revólver ou talvez 
um cantil de água. Um poncho de listras coloridas que deve pertencer-lhe acha-se estendido 
na ponta do carro, sobre a canga, que ele encobre parcialmente. Apesar de sua condição de 
revolucionário combatente, o jovem negro está descalço, o que era comum entre os escravos, 
e que certamente permanecia como um hábito, nesse tempo ainda tão próximo da abolição. A 
paisagem serrana de Santa Catarina, suas colinas com trechos já desmatados e onde se erguem 
pequenos casebres cobertos de palha diante da mata ainda intacta antes da derrubada, faz o 
fundo do quadro. No horizonte se perfilam os picos azulados dos montes, recortados sobre um 
céu de início de tarde, levemente nublado, mas que ilumina toda a tela. O grupo de cavalos 
representado com seus cavaleiros no centro da pintura é esplêndido e mostra o quanto o artista 
domina seu ofício.

Ecos sombrios deste ambiente de guerra podem ser ainda encontrados em outra obra do artista, 
Remorsos, de 1902. O quadro mostra uma cena em um campo aberto, vendo-se ao longe um 
rancho abandonado e semi destruído. Junto dele, amarrado a uma estaca, encontra-se um cavalo 
selado. Um bosque denso e uma nesga de céu avermelhado compõem o fundo do quadro. Em 
primeiro plano, um homem que segura uma vela na mão se encontra ajoelhado diante de um 
pequeno túmulo encimado por uma cruz e cercado de velas. Pouco adiante, outra cruz indica 
o lugar de outra sepultura. O homem deixou pousado no chão o seu chapéu, ao lado de um 
estandarte enrolado, indicando sua função numa tropa de combatentes. Provavelmente ele espia 
um crime cometido após uma batalha, talvez ao roubar os pertences de um inimigo e que agora 
volta para devolver, por medo e remorso. As tonalidades escuras do quadro acentuam o ambiente 
de desolação da campanha rio-grandense.

Ao seu modo, esta pintura lembra um quadro de Parreiras existente na Pinacoteca do Estado 
de São Paulo, Fim de romance, que parece retratar uma cena anterior a esta representada por 
Weingártner. Ali também há uma morte que ocorre num espaço aberto e desolado, mas o morto 
estendido no meio do campo, ao lado do cavalo arriado, parece indicar o assassinato inesperado 
ainda que por outro motivo. Este é também o tema de um quadro pintado por Weingártner 
em 1924, pouco antes de seu falecimento. A morte do lenhador também sugere que uma mão 
assassina tirou-lhe a vida em circunstâncias inesperadas. Estendido de braços abertos por entre os 
troncos cortados, ele tem ao lado os cães fiéis que velam por seu dono. Os urubus que sobrevoam 
o cadáver, já prestes a devorá-lo, acentuam a atmosfera sombria sugerida pelo quadro.

A morte do lenhador, 1924 
óleo sobre tela 

50 x 100 cm 
Coleção Sérgio e Hecilda Fadei.

Rio de Janeiro, RJ

Um dos quadros não citados por Ângelo Guido é verdadeiramente uma Cena de guerra, com sua 
terrível crueldade, mostrando uma família destruída, com feridos e mortos pelos revolucionários. 
Uma mulher acha-se amarrada a uma estaca, com a roupa rasgada que deixa entrever-lhe os seios, 
cabelos desfeitos sob o lenço que ainda consegue manter na cabeça. Ela grita pedindo socorro, 
enquanto uma meninazinha visivelmente assustada se agarra às suas pernas. Estendido no chão 
ao lado da mulher, jaz, morto, um homem de barba e aparência ainda jovem, provavelmente 
o pai da criança. Do peito escorre-lhe o sangue pela ferida aberta por uma estocada certeira, 
enquanto junto a ele se vê a espada inútil que sua mão não pode segurar, para defender a família. 
Ao seu lado, um velho de barba e cabelos brancos, com suas roupas dilaceradas, tenta erguer-se, 
implorando por ajuda. Ao fundo, a casinha da família de colonos pobres arde em chamas e a 
nuvem escura da fumaça se ergue até o céu, desenhada contra o verde da mata ainda em pé, para 
além da área da derrubada. E a única cena de guerra pintada por Pedro Weingártner em que nada 
é sugerido, mas tudo é mostrado em sua mais pura crueza. E obra de um grande artista e nela o 
pintor mostrou todo seu horror pela guerra com uma emoção poucas vezes externada. O tema 
o tocou tão profundamente que este é um dos poucos quadros onde não se percebem grandes 
detalhes: a pintura é livre, de grandes pinceladas em vários lugares, fazendo-nos sentir ainda mais 
o drama ali representado.

Há ainda outro pequeno quadro de Weingártner que retrata uma cena de guerra, repetindo um 
detalhe da pintura anterior, visto agora de outro ângulo. A mesma mulher tem as mãos atadas às 
costas, embora não mais amarrada à estaca. A mesma blusa rasgada deixa à mostra parte de seu126 127



Outras paisagens, um mesmo Brasil

Além destas obras que têm por cenário a campanha gaúcha ou um tempo de guerra no 
território catarinense, Weingártner também deixou registradas algumas paisagens do 
Rio de Janeiro. Foi possível localizar três destes quadros. O primeiro, datado de 1914, 
retrata uma singela paisagem de Petrópolis. Em meio a uma encosta escarpada, uma 
humilde casinha de tábuas tem por via de acesso uma vistosa ponte de madeira pintada 
de branco, suspensa a estacas que a apoiam como mãos francesas fincadas a cavaleiro 
sobre uma ravina profunda. Bananeiras e algumas poucas árvores se destacam sobre a 
escarpa nua e uma nesga de céu azul lavado fecha a composição, delimitando o desenho 
arredondado da parte superior da encosta.

A segunda pintura, datada de 1919, registra outra paisagem típica do interior fluminense, 
também em Petrópolis. Quase ao centro, um magnífico ipê amarelo em flor domina 
todo o quadro. A árvore cresce ao pé de um grande arrimo de pedra semidesfeito, que 
sustenta o barranco junto ao qual, fazendo uma curva, se espraia um riozinho. O muro 
é cortado ao meio por uma grande fenda para escoar as águas da parte mais alta do 
terreno para o riacho. Na margem oposta do curso d’água, cresce uma moita cerrada 
de bananeiras e, além delas, algumas árvores indicam que a mata se estende a partir 
dali. Mais alta que o ipê florido, uma árvore esgalhada divide ao meio a composição. 
A esquerda, por trás do ipê, uma casinha branca com sua cerca de tábuas regulares cria 
uma alegre mancha de luz que se irradia pelo quadro. Mais adiante, mal se vê outra 
pequena casa, com sua cerquinha de tábuas.

Há um claro contraste entre as áreas dominadas pelos tons terrosos, quase rosados, do 
arrimo do barranco e do terraço de outra casa, da qual mal se divisam a coberta de palha 
e as paredes de adobe, e, do outro lado, a mancha mais compacta dos ocres e verdes 
profundos da área das bananeiras, que se estende em diagonal até o pé do riachinho, 
incorporando a grande árvore central, também de tons escuros. Na leitura da composição, 
o olhar é dirigido, a partir da mancha de luz e cor da casa e do ipê florido, para a área de 
tons mais claros, onde também se ergue um muro coberto de trepadeiras que prolongam 
seu verde num mato rasteiro e uma pequena árvore. Só a partir dali o olhar se desloca para 
a área densa dos tons escuros das bananeiras e então percebe a diagonal que se estende 
em sucessivos dégradés até a outra curva do barranco de onde o riacho se espraia em outra 
direção. No fundo do quadro, a pincelada miúda apenas sugere em toques mais claros a 
mata que se prolonga além da casa, e depois se esvai em tons imprecisos para mostrar, à 
distância, as altas escarpas cobertas de mata e um céu nublado, com sua nesga fina de céu 
azul que completa o quadro.

São outras paisagens, mas de um mesmo Brasil, onde a presença do homem em meio à 
força da natureza evoca uma serena atmosfera de paz, simples e cotidiana, ao alcance do 
homem comum. Este é o Brasil registrado na magnífica obra pictórica de Weingártner 
que foi possível localizar até o presente momento. Sem dúvida, prosseguindo as 
pesquisas em curso sobre sua obra, outros quadros deverão ainda ser descobertos, para 
ampliar nossa compreensão do trabalho deste grande artista que foi Pedro Weingártner, 
documentarista de um Brasil encantador, que o mundo contemporâneo hoje redescobre 
graças à sua obra, com um doce sentimento de vaga nostalgia. Petrópolis, 1914 

óleo sobre madeira 
16 x 24 cm

Coleção José Oswaldo de Paula Santos. São Paulo, SP 129128



Petrópolis, 1919 
óleo sobre tela 

28 x 47 cm
Coleção particular. Porto Alegre, RS

Petrópolis (Vendedor de bananas), 1920 
óleo sobre tela 

31 x 49 cm
Coleção particular. São Paulo, SP130 131



O artista, o imaginário 

e a mentalidade de seu tempo

É preciso retornar à arte dos petits maitres que são contemporâneos de Pedro Weingártner 
para entender a especificidade de sua criação e sua escolha por uma “arte de tradição” e não 
pela “arte de pesquisa” dos artistas de vanguarda de seu tempo. Tendo vivido no mesmo 
ambiente de um Kokoschka, por exemplo, é impossível que não tenha séntido os ventos da 
modernidade que corriam desde o advento da pintura en plein air e da arte impressionista. 
No entanto, voluntariamente, ele escolheu caminhar em outra direção, nisso assemelhando- 
se aos artistas portugueses do Grupo do Leão, como Silva Porto, Rafael Columbano 
Bordalo Pinheiro ou José Malhoa que, tendo conhecido a pintura impressionista em Paris, 
cujos ecos são perceptíveis em suas obras, no entanto escolheram permanecer fiéis a uma 
arte naturalista, debruçando-se sobre a realidade de seu país para retratar temas em muito 
semelhantes aos de Weingártner.

O importuno, 1919 
óleo sobre tela 

26 x 20 cm
Coleção particular. Rio de Janeiro, RJ

Modelo com traje japonês, 1892 (Rio) 
óleo sobre macieira 

20 x16 cm
Coleção particular. São Paulo, SP 133132



Tal como no caso dos petits mctitres franceses ou daqueles artistas de Portugal, a obra de 
Weingártner revela, mais do que o mundo de uma burguesia triunfante, o cotidiano de 
gente humilde, camponeses italianos e portugueses, gaúchos dos pampas ou imigrantes rio- 
grandenses, que só têm registro e direito a um lugar na história da arte graças a tal gênero 
de pintura, característico dessa arte de tradição. Nisso o artista revela sua sintonia com uma 
vertente significativa da cultura e da mentalidade do seu tempo. Não basta, porém, identificar 
esta característica de sua obra. É preciso também investigar como as tendências artísticas e 
os valores sociais de sua época são filtrados de maneira específica pela sensibilidade peculiar 
do artista, configurando um imaginário que lhe é próprio e que define com precisão onde se 
aproxima ou se afasta dessa mentalidade e das figuras do imaginário que dela fazem parte.

Se considerarmos a temática a que se entrega a pintura de fins do século XIX e início do 
século XX, por exemplo, é possível constatar em Weingártner alguns desvios e distanciamentos 
interessantes. Enquanto o repertório da pintura da época incluía quase obrigatoriamente 
temas históricos e religiosos, como se verifica na obra de seus mestres europeus como Fleury e 
Bouguereau, e de grandes artistas brasileiros como Pedro Américo, Victor Meirelles, Oscar Pereira 
da Silva ou Benedito Calixto, é importante ressaltar a ausência de quadros religiosos de autoria 
de Weingártner. No que se refere à pintura histórica, como vimos, só alguns poucos quadros que 
registram episódios da revolução de 1892, de que foi testemunha, podem se enquadrar nesse 
gênero típico da arte do período. Em contrapartida, como quase todos os artistas de seu tempo, 
Weingártner se dedicou à pintura de temas bucólicos de inspiração greco-romana ou de cenas 
mitológicas da Antiguidade Clássica, nisso não trazendo à sua arte nenhuma inovação, por razões 
que são próprias às formas de divulgação desse gênero artístico, como adiante se mostrará.

Outro tema corrente da pintura da época é o das naturezas-mortas e flores. Weingártner 
não se dedicou a esse gênero de pintura, mas as flores são presença constante em sua obra, 
incluídas em inúmeros quadros, mas como parte integrante de seu tema. Isso se constata 
quer se observe a maneira como o artista retrata paisagens rurais - inclusive na pintura de 
Anticoli Corrado de A visita dos avós (1905), onde surgem inesperados vasos floridos —ou 
cenas urbanas, a exemplo dos buquês com que são presenteadas suas bailarinas pintadas 

ou ainda do grande arranjo de rosas que aparece em primeiro plano 
junto às bailarinas que cuidam do penteado antes de uma apresentação (1910) - inclusive 
perturbando a composição da obra, ao lado do quadro com borboletas, que também aí 
figura - em outra das pinturas que retoma esse tema bastante freqüente em sua obra.

O chamado “orientalismo” também foi uma fonte constante de inspiração para a pintura da época. 
No entanto, enquanto a maioria dos artistas recorre a elementos de um imaginário associado ao 
mundo árabe e povoado de odaliscas sensuais, o único quadro conhecido de Weingártner que 
poderia enquadrar-se nessa temática, executado no Rio de Janeiro, retrata uma Modelo com traje 
japonês (1892), longe, portanto, das referências mais comuns do orientalismo.

Roma (1896)em

Em compensação, o imaginário do luxo com que é representado esse mundo oriental está 
seguramente presente na ambiência de inúmeros quadros de Weingártner. Que se recorde 
a presença dos tecidos de brocado que revestem as paredes de um ateliê onde um pintor se 
prepara para retratar a modelo em uma cena inspirada na Antiguidade Clássica (provavelmente, 
como foi dito, tratava-se do ateliê do próprio artista), e que se encontram também nas paredes 
do salão onde repousam suas bailarinas após o espetáculo (1896). Até mesmo em sua pintura 
do salão de refeições do navio Regina Margherita (1896) os brocados e outros finos tecidos 
bordados se fazem notar nas roupas das senhoras elegantes que se contam entre os passageiros, e 
o luxo se reflete no brilho das pratas e dos copos de cristal que o artista coloca no ambiente.

Nu feminino sentado em pele de bicho, 1901 
óleo sobre madeira 

24 x 17 cm
Coleção particular. São Paulo, SP 135134



Mesmo suas cenas inspiradas na Antiguidade Clássica têm por vezes uma ambiência próxima 
a um imaginário orientalista pela sensualidade que parece dominá-la. Tal é o caso da pintura 
Banho em Pompéia (1897) ou do quadro Ninfas surpreendidas (1908), onde as cenas representadas 
mais parecem retratar um harém oriental do que uma casa pompéiana... No entanto, a idéia da 
sensualidade e do luxo associada à vaga imagem de um Oriente distante faz parte da mentalidade 
da época, podendo resumir-se talvez nos versos exemplares de Charles Baudelaire em seu célebre 
poema Invitation au Voyage, onde o lugar sonhado a que se destinam os viajantes seria marcado 
por alguns ícones significativos:

(...) Lesplus raresfleurs 
Mêlant leurs odeurs 
Aux vagues senteurs de 1’ambre, 
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Touty parlerait 
A l’âme en secret 
Sa douce langue natale.

Là tout nest qu 'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté'.

A viagem e as imagens de um misterioso Oriente sugerem a busca por lugares distantes e 
exóticos, e de fato o exotismo se associa de perto ao orientalismo na pintura da época. Na obra de 
Weingártner, porém, esse exotismo adquire características singulares, já que é representado por 
detalhes que se referem a coisas que lhe seriam bastante familiares. Um exemplo característico 
é o das peles de animais selvagens, comuns na pintura da época, e que, agora figurados como 
onças brasileiras, aparecem com frequência nas cenas bucólicas de inspiração greco-romana de 
Weingártner, como exígua vestimenta ou adorno dos personagens e até mesmo como tapete em 
um ambiente burguês, como no caso do salão luxuoso onde um casal se encontra furtivamente 
em um ambiente de festa. No mesmo espírito, não chega a surpreender que as obras do pintor 
retratando cenas da vida gaúcha fossem apreciadas e vendidas, mais do que no Rio Grande do 
Sul, principalmente em suas exposições no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde aquela realidade 
tão distinta da vida urbana das capitais teria mesmo quase um sabor de distante exotismo...

No entanto, se há exotismo na pintura de Weingártner, este não ultrapassa as convenções 
da época. Suas peles de onça não se distinguem daquelas dos leopardos africanos e tigres de 
Bengala da pintura dos mestres de seu tempo e por certo não pretendem evocar a fera de 
maneira realista. Essas peles são por assim dizer uma figura de retórica visual, destinada a 
representar um mundo “primitivo” de sátiros e pastores distantes, ou então, quando colocadas 
num ambiente burguês moderno, figurando a dimensão de exotismo de um luxo “oriental”.

Por isso se compreende que, em suas telas, ao representar animais, o artista nunca coloque 
as criaturas selvagens típicas de seu país, como papagaios, tucanos, macacos ou tatus, tão 
comuns na representação do Brasil pelos europeus desde o século XVI que acabaram por 
torná-lo conhecido como Terra dos papagaios. E não o faz porque não toma seu país natal 
como motivo de um exotismo fácil. Na verdade, é o partido realista de sua arte que o impede 
de fazê-lo. Suas pinturas brasileiras pretendem retratar a vida cotidiana do povo gaúcho, 
onde seguramente essas criaturas não seriam encontradas ao lado dos animais domésticos

1 Charles Baudelaire. L'invitation au voyage. 
Em tradução livre, mais próxima à música 
dos versos que ao rigor das palavras: “As 
mais raras flores/ misturando seus odores/ 
aos vagos olores do âmbar/ ricos tetos 
adornados/ fundos espelhos redobrados/ 
o esplendor oriental/ tudo ali em segredo 
falaria/ à alma que se delicia/ sua doce 
língua natal/ Lá só existe ordem e beleza/ 
luxo, calma e voluptuosa grandeza”.

Caçadora de borboletas, 1904 (Roma) 
óleo sobre tela 

41 x 24 cm
Acervo Pinacoteca APLUB. Porto Alegre, RS 137136



como bois, cavalos, cachorros e rocios os galináceos que povoam seus quadros. Neste mundo 
cotidiano de pacíficos animais domésticos presentes em sua obra, uma notável exceção é 
constituída pelos gatos, nunca representados por Weingártner, nem mesmo em estudos. É 
o contrário do que ocorre, por exemplo, numa pintura algo “exótica’ de Nicolas-Antoine 
Taunay - como sempre foi próprio ao olhar estrangeiro - onde um magnífico felino branco 
e preto é representado ao lado de um exuberante papagaio2...

Cenas de gênero quase sempre trazem esse gosto narrativo, mesmo quando ambientadas 
no mundo rural de Anticoli Corrado. Tal é o caso do quadro Cena de ciúme (Roma, 1890), 
onde uma jovem camponesa em trajes típicos, sentada na beirada de um carrinho de mão, 
observa um casal que, a pouca distância dali, conversa animadamente. A cena tem lugar à 
beira de uma estrada, demarcada por uma cerca de arame trançado e uma casa que se ergue 
atrás dela e que, por suas dimensões, parece pertencer a um grande proprietário. Por trás 
da casa e ao longo da estrada, as árvores traçam um caminho semelhante ao da estradinha 
que leva à praça principal do vilarejo, tal como retratada na Procissão interrompida. Nesse 
ambiente, apenas a postura corporal da jovem deixada sozinha, em contraste com o par 
que se vê adiante, se encarrega de explicitar a trama dos sentimentos contraditórios que a 
pintura pretende revelar, justificando o seu título.

Gaúchos chimarreando, 1911 
Pousada de carreteiros, 1921 

Os revolucionários, 1893 
(detalhes)

Têmpora mutantur, 1898
Paisagem derrubada, 1898

(detalhes)

Também o gosto pelo anedótico, típico da época, e que pode fazer da pintura a tradução 
imagética de uma narrativa que ali se adivinha, está presente na obra de Weingártner. Cenas 
de gênero naturalmente sempre tiveram esta característica. Na pintura do artista, o exemplo 
clássico é o de seu célebre tríptico La faiseuse d’anges (1908), lição de rigor e crueldade 
próprios à moral burguesa que ali se desenha com clareza. Outros quadros seus são puro 
melodrama, refletindo o pathos de um gênero então muito em voga na literatura e no teatro. 
Tal é o caso de Convalescente, uma pintura executada em Roma, em 1889. Ali, junto a uma 
enorme janela coberta por um reposteiro pesado e uma cortina diáfana, afastada para deixar 
ver o exterior, uma moça recostada em uma chaise longue e enrolada em um xale, com ar 
lânguido e cansado, toma seu chá, enquanto observa a nesga da paisagem natural que lhe 
é dado ver pelo vão da janela. Quase de perfil, uma enfermeira, copo de remédio na mão, 
aproxima-se, com ar preocupado. Atrás, um piano se mantém fechado. Tudo na tela, da 
atitude dos personagens aos objetos representados, com sua forte carga simbólica, conspira 
para dar ao quadro um tom sombrio, frente à ameaça pressentida de uma vida que poderá 
ser ceifada em plena juventude. Então o piano para sempre será mantido em silêncio, nesse 
ambiente de penumbra como a que reina no espírito da jovem doente, em contraste com a 
luz do dia que brilha lá fora.

Colhendo flores, 1912
Bailarinas, 1896

Em contrate, outras cenas de gênero revelam o espírito de humor irônico do artista, quer se 
trate de representar, no Rio Grande do Sul, o caixeiro viajante logrado do quadro Chegou 
tarde (1890), ou uma cena no mundo camponês doTirol, em Sapato apertado (1890). Nesta 
pintura, o artista retrata uma jovem noiva que talvez esteja calçando pela primeira vez um 
sapato fino, já que, ao lado do noivo, sentada em um banco, com um pé descalço, ela espera 
que o sapateiro conserte o sapato que lhe machuca o pé, antes de poder prosseguir para a 
cerimônia de casamento ou a festa que deve estar à espera dos noivos... Um humor negro 
se manifesta na figura de ar diabólico que contempla de esguelha, com um pequeno sorriso 
irônico, a jovem incauta cumprimentada pelo elegante cavalheiro no primeiro painel do 
tríptico La faiseuse d’anges. E o mesmo humor que também perpassa o quadro Casamento 
de conveniência (1909), onde a jovem que se enfeita para sair para uma noitada de festa se 
depara com o marido ainda em robe de chambre, cochilando numa cadeira...

(detalhes)

A mesma característica de narrativa melodramática incorporada à pintura se encontra também 
na obra A má colheita (Roma, 1889). Na desolação de um mundo rural onde a colheita foi 
escassa, já não há motivo para festas. Assim, os músicos representados na tela são encarregados 
de nos transmitir esta mensagem. Apoiando-se em uma pequena mesa redonda, o velho sentado 
na cadeira, com as costas voltadas para o espectador, segura a cabeça com ar de desalento. A 
mocinha que se recosta em um banco comprido e baixo ao seu lado, a cabeça encostada na 
borda da mesa, olha-o com aflição contida, como a buscar em vão palavras de consolo. As 
roupas grosseiras que ambos vestem, a blusa de pois da mocinha, o surrado casaco comprido 
do velho, indicam sua condição de pobreza. As garrafas de vinho amontoadas num canto e o 
bandolim inútil deixado no chão mostram as conseqiiências nefastas, para esses artistas que já 
não serão pagos, de um fim de colheita que já não dará lugar a uma festa.

No entanto, para além desses traços próprios a um gênero que compartilha com outros artistas 
de sua época, onde a pintura de Weingártner revela características próprias é na repetição de 
figuras e ambientes de um quadro a outro, em cenas onde as mesmas figuras mudam de lugar ou 
as coisas representadas migram entre diferentes cenários. Tal é o caso de uma passageira do navio 
Regina Margherita, que se descobre ser também a figura principal do quadro A nova estrela, assim 
como o moço que lê seu jornal num canto afastado do cenário do circo reaparece novamente 
no passageiro ligeiramente isolado representado no Jantar a bordo do Regina Margherita. Um 
armário pintado na Alemanha figura também como fundo do painel central de La faiseuse d’ 
anges, assim como em um estudo em tamanho menor para o quadro Chegou tarde. Nos mais 
diferentes cenários e arranjos de composição, as galinhas estão sempre presentes nas pinturas do 
artista. O menino do quadro Passarinheiro, que retrata uma cena em Santa Catarina, é o mesmo

2 Cf. Lilia M. Schwarcz. O sol do Brasil. 
Nicolas-AntoineTaunay e as desventuras 
dos artistas franceses na corte de d. João. 
Sáo Paulo, Companhia das Letras, 2008, 
p. 256.138 139
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que se encontra em uma pintura de Anticoli Corrado Ceifa datada de 1907. As carroças cobertas 
de couro se repetem nas cenas gaúchas que retratam o mundo dos tropeiros e nelas sempre 
estão presentes as grandes figueiras de copas arredondadas, mesmo nos quadros terminados em 
Roma. O moinho e a praça central de Anticoli Corrado são o cenário constante em que o artista 
representa diferentes atividades que ali têm lugar. Assim se conciliam no espírito de Weingártner 
sua apropriação subjetiva do vilarejo, parte de “un paese immaginario”, e a preocupação 
documental presente em sua pintura, ao registrar as diferentes formas de apropriação real daquele 
espaço pelas pessoas que o ocupam com suas diferentes atividades.

O cenário de Têmpora mutantur, com seus troncos decepados e um solitário grupo de 
árvores ainda em pé, tendo ao fundo duas casinhas, se repete como paisagem isolada 
e, depois, enquanto cenário, também em outros quadros, como Gaúchos chimarreando 
(1911), A derrubada (1913), assim como servira de pano de fundo para Cena de guerra 
(1894) que retrata um episódio da Revolução Federalista, e até mesmo para um quadro 
tardio como A morte do lenhador (1924). De maneira semelhante, os mesmos traços 
do velho que figura no quadro A má colheita (1889) se encontram também numa bela 
pintura de Anticoli Corrado, O retrato dos noivos (1904), onde um fotógrafo registra o 
acontecimento festivo, numa cena cheia de detalhes encantadores que tem lugar diante 
de um edifício identificado como “ Osteria Anticolana". Esses traços das figuras de velhos 
reaparecerão ainda no primeiro painel do tríptico As três fases de vida (1919), apesar 
da evidente diferença do contexto onde são representados. Também uma pintura de 
1913, sem identificação de local, representa um conjunto de pequenos casebres de palha 
num canto de praia, com um pequeno riacho na lateral, mas os mesmos casebres são 
reproduzidos em outra pintura identificada como feita em Cidreira, pequena localidade 
praieira próxima a Porto Alegre. Neste caso, porém, o cenário se amplia para incluir um 
grupo de personagens em animada conversa e uma lavadeira junto ao riacho. O mesmo 
ocorre com uma Paisagem de fundo de quintal (1913) com animais domésticos junto a um 
casebre e um pequeno riacho represado, à beira do qual se encontra uma tábua de lavar, e 
que se repete com sutis variações de detalhe em outra pintura (1913), como cenário para 
a ação de um personagem humano, uma menina que, debruçada sobre a tábua, brinca 
com a água, lavando milho.

Ninfas surpreendidas, 1908 (Roma) 
óleo sobre tela 
34 x 64 cm
Acervo Pinacoteca APLUB. Porto Alegre, RS

Finalmente, cabe mencionar Rodeio, obra de 1908 que, ao ser apresentada em uma exposição, 
recebeu, como vimos, sérias críticas do público gaúcho, que nela pretendia identificar graves 
erros na representação de alguns de seus costumes tradicionais. Mostravam-se assim incapazes 
de perceber, na reunião das diversas pequenas cenas que compõem o quadro, a permanência 
afetiva do Rio Grande do Sul na memória do artista, um mundo imaginado e quase alegórico, 
mais do que o retrato de uma sequência de ações de real interesse apenas para os que nela 
tomavam parte ou a conheciam de perto. É desnecessário acrescentar que, para os aficionados 
de arte, este é um fato que não tem a menor importância, diante da beleza da obra.

O que os críticos não foram capazes de compreender é a verdade artística e poética destas terras 
gaúchas que permaneceram na memória e no coração de Pedro Weingártner, que com elas construiu 
um mundo próprio, tão verdadeiro quanto o “paese immaginario ’ que sempre foi para os artistas o 
vilarejo de Anticoli Corrado, do qual se apropriaram em suas obras. O que neste como nos demais 
exemplos anteriormente citados se evidencia é como, na mentalidade comum a uma época, um 
grande artista pode recortar temas e procedimentos técnicos que dão lugar à elaboração individual 
de um imaginário que lhe é próprio e que marcará de modo indelével sua obra a ponto de torná-la 
imediatamente reconhecível como sua criação.

Banho em Pompéia, 1897 (Roma) 
óleo sobre tela 
35 x 59 cm
Acervo Pinacoteca APLUB. Porto AJegre, RS

4 141140



Godward. Athenas, 1908 
óleo sobre tela, 150 x 88 cm 
Swanson, Vem. John William Godward, NY 
Antique collectors Club, 1997

Alma Tadema. Costume Favorito, 1909 
óleo sobre madeira, 66 x 45 cm 
Acervo Tate Gallery, Londres, Inglaterra 
Lawrence Alma-Tadema. R.J. Barrow, p. 190

Bouguereau. Admiração, 1897 
óleo sobre tela, 147 x 198 cm 

In: Fronia E. Wissman. Bouguereau, p. 95

obra vem sendo apreciado pelo seu real valor, fazendo com que o artista seja hoje considerado 
um dos maiores pintores da história da arte, desconhecido por força da crítica “moderna” e 
incompreendido desde então como o foi também Rembrandt. No entanto, não era assim ao 
tempo em que estava no auge a sua fama, e seu aluno Pedro Weingãrtner não podería, portanto, 
escapar à influência desse ambiente. Prova disso é que, na Exposição Universal de Paris de 1900, 
apresentou uma pintura de tema inspirado na Antiguidade clássica, intitulada Flautas de Pã, que 
foi muito elogiada. Seus quadros também eram sempre citados como exemplo da influência que 
sobre ele exercería a pintura de Alma-Tadema, um artista inglês de técnica admirável, mas cujos 
temas não deixam de incomodar o olhar contemporâneo. Talvez por isso seja necessário rastrear, 
neste e em outros pintores importantes da época que se dedicavam de maneira quase exclusiva a 
esta temática, a razão do seu prestígio, para melhor situar neste contexto a obra de Weingãrtner.

O historiador Vern Grosvenor Swanson, considerado um rebelde com relação à arte oficial do 
século XX, por estudar artistas cujo valor não é por ela reconhecido, escolheu como objeto de seu 
PhD para a Universidade de Londres trabalhar com a obra de Sir Lawrence Alma-Tadema, e nos 
mostra na sua biografia um dos pintores mais renomados do final do século XIX inglês. Admirado 
no mundo todo por sua pintura de temas clássicos da Antiguidade, ele os transportava inclusive 
para a vida real, em seu palácio, que reformou com grande luxo, decorando-o com mármores 
e pinturas de tema antigo, de sua autoria e de seus amigos. Ele atingira a glória máxima na 
Inglaterra, vendia obras para os Estados Unidos a preços astronômicos e mandava regularmente 
seus quadros a todas as grandes exposições da Europa, sendo sempre premiado.

A pintura greco-romana

Não demorou muito para que Pedro Weingãrtner, chegando a Roma, começasse depois de 
certo tempo a pintar cenas inspiradas em motivos da Antiguidade Clássica. Trabalhando 
no ateliê da Via Margutta, convivia com os outros artistas que ali moravam e com os quais 
almoçava e jantava diariamente. Todos eles, entre as várias temáticas a que se dedicavam, 
pintavam cenas bucólicas em cenários da Antiguidade ou inspiradas na mitologia greco- 
romana, que o próprio Weingãrtner deve ter estudado para produzir tantas obras dentro 
desse gênero. Hoje em dia estes quadros nos parecem muitas vezes incômodos e fora de 
moda, mas não era assim naquele tempo.

A atração pelos temas ligados à Antiguidade Clássica e à mitologia greco-romana, que inspirava 
tantos artistas, era inevitável numa época dominada pelo gosto da história, sobretudo quando, na 
Itália, a arqueologia estava às voltas com a descoberta das cidades de Pompéia e Herculano. Suas 
ruínas vinham juntar-se aos veneráveis vestígios da Antiguidade tão apreciados desde o século 
XVIII por extraordinários artistas como Piranesi, que nos deixou magníficos registros das ruínas 
romanas e criou outras tantas paisagens imaginárias inspiradas por elas. Como os outros artistas 
do período, Weingãrtner visitou várias vezes Pompéia e Herculano e desenhou muito por lá. 
Aquele era um tempo em que a idéia de progresso dominava todos os campos do saber, quando 
a geologia procurava calcular cientificamente a idade da Terra contra a tradição do relato bíblico 
da criação, e a idéia de evolução transitava da biologia de Darwin à antropologia, que buscava 
ordenar na escala evolutiva uma mesma humanidade a que pertenceríam todas as civilizações. 
O mundo inteiro estava interessado nessas descobertas, que davam ao ser humano uma nova 
medida de seu passado e sua história. Assim, naturalmente, havia um público interessado nessas 
obras dos artistas que lhes lembravam estas épocas passadas.

No entanto, tivera um começo bem modesto. Nascido em 1836 em um pequeno vilarejo 
na Bélgica, cedo revelou seu talento para a arte e já aos dez anos vendia seus trabalhos. 
Tinha obsessão pela perfeição técnica, que aprendeu com mestres de seu país, mas aos 
26 anos, ao visitar em Londres a Exposição Internacional, conheceu artistas ingleses e 
japoneses, além dos famosos mármores dos frisos do Parthenon trazidos por Lord Elgin 
e as antiguidades do British Museum. Depois, viajou também pela Itália, percorrendo 
Florença, Roma, Nápoles e Pompéia, que muito o impressionou, como, aliás, a todos os 
artistas da época que liam os textos do arqueólogo Giuseppe Fiorelli. Este foi o começo da 
sua inspiração clássica, renovada constantemente por suas longas viagens à Itália, mesmo 
depois de mudar-se para Londres.

No caso de Weingãrtner é preciso lembrar especificamente a importância de William-Adolphe 
Bouguereau, seu mestre na Académie julian, com quem aprendeu a fazer os delicados nus que este 
colocava em sua pintura de temas greco-romanos, e por cuja excelência ele se tornaria conhecido 
como o maior pintor acadêmico da França no período. Isto foi o que ofuscou a importância de 
sua pintura “de gênero” de temas mais democráticos como aquela em que retrata a gente simples 
do povo, lição também aprendida por Weingãrtner. Só recentemente o conjunto de sua 143142 numa



Em Roma, o trecho entre a Via dei Babbuino e a Via dei Condotti era conhecido como 
o bairro dos artistas estrangeiros, onde muitos deles viviam em pequenos apartamentos 
e quartos de baixo custo. No final do século XIX, era o local preferido pelos pintores e 
escultores que vendiam aos turistas suas vistas de Roma antiga e cópias da estatuária clássica 
greco-romana. Entretanto, pelos anos 20, as pinturas de temas clássicos não tinham mais 
compradores, mesmo em se tratando de obra de um grande artista como Godward. Assim, 
incapaz de mudar de estilo, ele acabou suicidando-se! Os outros, afastando-se desse gênero 
de pintura, começaram a representar cenas de um mundo contemporâneo de trattorias com 
mesas postas, copos, garrafas de vinho, panelas, moças que fazem as contas dos gastos e 
clientes entre os quais se incluem soldados... Voltavam-se assim, num cenário urbano, para 
um gênero de pintura de tom “local” característico dos petits maitres, e do qual mesmo 
o “acadêmico” Bouguereau jamais se afastara, ainda que sua obra fosse sendo aos poucos 
“demolida” pelo ataque constante dos modernistas até cair em descrédito, como o restante da 
arte acadêmica do século XX, e em particular a pintura inspirada na Antiguidade Clássica.

Isto talvez pudesse aparentar uma mudança radical no gosto em relação a esse gênero de 
pintura. No entanto, até hoje ela encontra apreciadores graças a um detalhe de ordem 
técnica que contribuiu para a sua divulgação e ao qual pouco se presta atenção. Em seu livro 
Art in reproduction, Robert Verhoogt trata da gravura no século XIX, focalizando artistas 
como o próprio Lawrence Alma-Tadema, Jozef Israels e Ary Scheffer, cuja obra teve grande 
difusão graças a esse meio técnico3.

O autor salienta que trabalhos de arte sempre foram reproduzidos, e não necessariamente de 
forma nítida em termos técnicos, mas sempre visando o lucro. As reproduções ajudaram a 
formar a reputação dos artistas, e seus trabalhos eram copiados no mundo inteiro, até mesmo 
em países longínquos como o Brasil, onde as grandes obras da arte barroca foram feitas a partir 
de reproduções de originais europeus a que os artistas podiam ter acesso. No século XIX, novas 
técnicas gráficas, o desenvolvimento legal de direitos autorais e o surgimento do mercado editorial

Oferenda ao dem Pã, 1894 (Roma) 
óleo sobre tela 
41,5 x 90 cm 

Coleção particular. São Paulo, SP

pré-rafaelita JohnAlma-Tadema tinha como adversários de sua arte figuras de peso 
Ruskin e Thomas Carlyle, que preferiam a arte japonesa à arte de inspiração clássica. Isto não 
impediu o artista de continuar sua gloriosa carreira, aclamado pelo reconhecimento do público 
e inclusive da Família Real, de quem recebeu sua naturalização como cidadão britânico. Alma- 
Tadema fez parte da Royal Academy e recebeu todos os prêmios a que poderia almejar. Sua 
obsessão por honrarias fez com que se dissesse que tinha tantas medalhas que poderia fazer 
delas um colar para sua mulher e ainda sobrariam muitas para enfeitar-se com elas. Ainda que 
dotado de grande inventividade, Alma-Tadema apreciava mais as minúcias de um quadro 
que o mistério do significado da obra, chegando
às seis horas da manhã para pintar, por causa da qualidade da luz. Apesar de 
habilidade técnica e da admiração causada por sua cuidadosa arqueologia, muitos ressentiam 
a falta de paixão em suas figuras, mesmo apreciando suas perspectivas, cores e detalhes, que 
faziam dele, segundo os críticos, o mais talentoso pintor europeu do período. No entanto, 
tendo conhecido toda esta trajetória de glória, depois da I Guerra Mundial os colecionadores 
deixaram de adquirir seus quadros e aos poucos ele foi sendo esquecido.

Julgamento de Páris, sem data 
óleo sobre madeira 

26,3 x 56 cm
Coleção Ronald J. Aldworth. São Paulo, SP

como o

a usar lupa para pintar flores ou levantar-se
sua reconhecida

mesmo autor é John William Godward que, como
e em especial na

Outro artista esquecido estudado pelo
fez o percurso tradicional de todo artista estrangeiro na Europa,vimos,

Itália, chegando a viver na Villa Strohl-fern na mesma época em que ali estavam Weingártner 
e Bernardelli. A trajetória artística de Godward é quase uma metáfora do destino do gênero 
de pintura de inspiração clássica ao qual se dedicou. Pintava figuras de esplendorosa 
beleza e técnica perfeita, o que torna difícil entender porque não teve o reconhecimento 
histórico que lhe seria devido. Era o último grande pintor europeu a continuar a temática

início do século XX, sendo muitas vezes chamado dede inspiração greco-romana já no 
clássico ultrapassado e influenciado por Alma- 1 aderna, o que muito prejudicou sua carreira. 
Criticaram suas mulheres langorosas e marmóreas, mas hoje um novo olhar sobre sua obra,

um dos

3 Robert Verhoogt. Art in reproduction: 
Nineteenth century prints after Lawrence 
Alma- Tadema, Josef Israels and Ary 
Schefier. Amstcrdam, Amsterdam 
University Press, 2007.

de Alma-Tadema e Bouguereau, obriga a reconhecer que ele foicomo no caso 
maiores artistas do ideal clássico. 145144



Entretanto, na pintura de Weingártner às vezes a paisagem bucólica de inspiração greco- 
romana se transforma em pastoral traduzida para o mundo contemporâneo, como numa tela 
de 1898, Cena bucólica com pastores e ovelhas, em que dois jovens camponeses compartilham 
um momento de entretenimento junto a uma mureta de pedra, ao lado de suas cabras, 
enquanto o moço toca uma flauta, para deleite da jovem que o acompanha. E às vezes até 
mesmo outros universos míticos vêm se juntar ao da Antiguidade Clássica, como ocorre 
em um quadro em que outras ninfas igualmente nuas parecem espantar-se com o súbito 
aparecimento, em meio à mata densa junto a um riacho, não de um fauno, mas de um 
pequeno gnomo, enquanto uma legião de outros as observa ao longe.

Dafiie e Cloé, sem data 
óleo sobre tela 

45 x 75 cm
Acervo Museu de Arte Moderna do 

Rio Grande do Sul Ado Malagoli. Porto Alegre, RS

Cena bucólica com pastores e ovelhas 
(Pífaro), 1898 (Roma) 

óleo sobre tela
27 x 55 cm 

Coleção particular. São Paulo, SP

de arte resultaram em uma vasta distribuição de reproduções impressas para o público em geral, 
muitas vezes com grande cuidado técnico, sob a supervisão dos próprios artistas4.

Havia na época várias firmas que faziam gravuras e estas se espalharam pelo mundo. Em 
Roma, Pedro Weingártner deve ter visto e admirado muitas delas. Com a glória e renome 
de Alma-Tadema, cujas obras eram abundantemente reproduzidas em forma de gravuras, 
quem não se aventuraria a fazer suas próprias telas, ainda mais em se tratando de Pedro 
Weingártner, que tinha a capacidade de pintar com grande precisão de detalhes, tal como 
o grande artista inglês? E como não lembrar que seu mestre William-Adolphe Bouguereau 
nada fica a dever a Alma-Tadema e Godward na qualidade técnica da representação de 
uma temática de inspiração clássica ou no reconhecimento de que gozou tanto nos círculos 
oficiais quanto junto ao mercado de arte? Assim, não estranha que, submetido a esse 
conjunto de influências, Weingártner, como os demais pintores da época, se apegasse aos 
temas de inspiração clássica. E é interessante constatar que em Roma, mesmo nos dias atuais, 
quem buscar conhecer os ateliês da Villa Strohl-fern e a Via Margutta, onde Weingártner 
viveu e trabalhou, e tentar se informar nas pequenas galerias de arte se ali por acaso se 
encontraria alguma obra do pintor, certamente não as encontrará, mas não deixará de ser 
surpreendido pelo fato de que em todas elas haverá pelo menos uma tela greco-romana... Na 
obra de Weingártner, são inúmeras as obras inspiradas pela tradição da Antiguidade Clássica, 
embora só em poucas ele tenha utilizado como referência a arquitetura greco-romana. Na 
APLUB se encontram duas dessas telas. Em uma delas, representando um Banho em Pompéia, 
pintada em 1897, as paredes têm um baixo relevo que o artista copiou de alguns cartões que 
foram encontrados entre seus pertences e que, juntamente com fotos, eram vendidos em 
Pompéia para qualquer um que quisesse adquiri-los. Na outra tela, de 1908, intitulada Ninfas 
surpreendidas, em uma casa romana, jovens seminuas procuram cobrir-se diante da entrada 
de uma alegre troupe, composta por um homem que carrega um bastão ou lança, outro que 
traz nas mãos uma flauta e um terceiro que, estirando-se no chão, talvez seja um dançarino 
acrobata, todos eles em atitude que parece convidar as moças para uma inesperada festa.

Este é um quadro de 1915, que provavelmente retoma um tema já apresentado em outro, 
de 1898, que Ângelo Guido identifica também com o nome de Ninfas surpreendidas, 
ressaltando a graça de algumas figuras, em especial a ninfa loira que parece assustada com o 
aparecimento do gnomo. Guido lembra que esta obra e o Banho em Pompéia estão entre as 
de melhor composição, desenho e fatura na representação do nu na obra de Weingártner, 
embora não cheguem a ir muito além dos exercícios acadêmicos que fazia enquanto aluno 
de Bouguereau, com quem aprendeu a fazer essas cenas para disputar com outros colegas 
os prêmios do Salon de Paris5. Assim, este não é, para o crítico, um campo em que o artista 
expresse o melhor do seu talento.5 Ângelo Guido, op. cit., p. 81.

6 O autor lembra que “Weingãrtn 
anotou o título de seus quadros, como 
nunca tomou nota das pessoas, museus ou 
associações a que vendeu inúmeras de suas 
obras, cujo destino ignoramos” (p. 154).
Daí a dificuldade da investigação sobre a 
trajetória do artista, justificando as incertezas 
quanto à identificação de suas obras ou 
atribuição de títulos aos seus quadros, 
sobretudo levando em conta a existência 
dessas diferentes versões”.
Cf. Ângelo Guido, op. cit., p. 80.

er nunca

No entanto, entre 1896 e o começo do novo século, Weingártner pintou várias obras que têm 
como referência a Antiguidade Clássica e a mitologia greco-romana, atestando a voga destes 
temas entre o público da época. Guido cita obras como Briga de galos (1889), Melancolia

romano (1898), O julgamento
4 O autor refere-se ao cuidado com a 

qualidade da reprodução demonstrado 
por esses artistas, enfatizando que Alma- 
Tadema trabalhava com um gravador que 
se queixava de ser ele muito perfeccionista 
e nunca ficar satisfeito com seu trabalho, 
o que o deixava muito irritado. Cf. Robert 
Verhoogt, Art in Reprodution, op. cit.

(1890), Oferenda ao deus Pã (1890), Rapsodo (1898), Idílio 
de Paris 61900), Ninfas surpreendidas (1908), Dafne e Cloé (1898), O poeta (1904), Banho 
em Pompéia (1897), e outras, que são diferentes versões de temas anteriormente pintados6. 
Cabe lembrar também a correspondência de Joaquim Nabuco com o artista, em que estas e 
outras obras de tema semelhante são igualmente citadas. 147146



Em Oferenda ao deus Pã, um grupo de jovens é representado no momento em que faz 
sua homenagem ao deus das florestas, dos campos e dos rebanhos, que tem torso e 
cabeça humanos e pernas, chifres e orelhas de bode. Em sua dualidade, metade homem 
e metade animal, o deus representa a tensão e a busca de equilíbrio entre essas suas duas 
partes, sem, no entanto, deixar de acentuar a referência explicita à libido dessa criatura 
que incessantemente persegue as ninfas, tentando seduzi-las com a música de sua flauta 
e suas belas palavras. Daí porque, no quadro de Weingártner, as jovens que lhe trazem 
sua oferenda de flores ou libação de vinho sejam mostradas em atitude entre a timidez, 
a vergonha e o medo, curvadas para o chão onde se sentam, cobrindo os olhos com 
as mãos ou voltando as costas ao altar semicircular na clareira, entre as árvores ralas 
da mata, onde o deus sorridente assume uma nítida forma fálica. Dentre as jovens, só 
uma mantém-se de pé, mas voltada para o lado, sem ousar encarar o deus, como que 
buscando, no gesto teatral das mãos estendidas, afastar a temida sedução à qual parece 
prestes a sucumbir.

Já O julgamento de Páris tem por referência o episódio da mitologia grega que está na 
origem da guerra de Tróia, o banquete oferecido por Zeus para celebrar o casamento 
de Peleu e de Tetis, para o qual Eris, a Discórdia, não foi convidada. Irritada, ela foi ao 
banquete e atirou na sala uma maçã de ouro (“o pomo da Discórdia”), para ser oferecido 
“à mais bela”. Presentes à festa, Hera, Atena e Afrodite pediram a Zeus que decidisse a 
quem entregar o pomo, mas o deus preferiu delegar a um mortal, Páris, príncipe de Tróia, 
a tarefa de julgar o caso. Buscando aliciá-lo, cada uma das deusas ofereceu-lhe um prêmio 
em troca da escolha: Hera prometeu-lhe poder, Atena, sabedoria e habilidade na guerra, 
mas Afrodite lhe ofereceu o amor da mulher mais bonita do mundo, Helena de Esparta, 
mulher do rei Menelau. Páris não hesitou em entregar o pomo a Afrodite, e em troca 
recebeu Helena, que com ele partiu para Tróia, dando assim início à guerra dos maiores 
heróis da Grécia para trazê-la de volta, tal como narrado por Homero na Ilíada.

Tema preferido pelos pintores das cerâmicas vermelhas do século VI a.C., o julgamento 
de Páris tornou-se popular na arte greco-romana e foi depois retomado no Renascimento, 
pela oportunidade que oferecia de mostrar os magníficos nus das três deusas, quando na 
tradição da arte clássica apenas Afrodite era representada nua. Weingártner se apropria 
dessas tradições, mas o faz a seu modo. Longe da solenidade da disputa entre criaturas 
olímpicas, suas deusas parecem entregar-se a um divertimento agradável de um domingo 
no campo, enquanto o príncipe troiano, nos trajes de um simples pastor envolto numa 
pele de onça, contempla a Afrodite que se exibe ao seu olhar como se posasse para uma 
aula de desenho de modelo vivo. Malgrado sua teatralidade, a cena é perpassada por certa 
ironia que lhe dá um toque de humanidade, na banalidade cotidiana de sua representação 
da mitologia clássica.

O mesmo ocorre com suas ninfas nuas sobre peles de onça, como na tela Caçadora de 
borboletas (1904), mais próximas, na verdade, das verdadeiras caçadoras de borboletas de 
Anticoli Corrado, às quais o título parece referir-se. Assim é também numa Cena bucólica 
(1908), idílio de um casal entretido no jogo de sedução da flauta de Pã de um pastor 
que busca fascinar a moça elegante de uma vila romana, mas que também poderia estar 
numa casa burguesa da cidade. E não fosse por seus trajes à antiga, Dafne e Cloé (1898), 
os pastores adolescentes que acabam de descobrir o amor e brincam com certa inocência 
com a flauta de Pã, bem poderíam ser jovens camponeses verdadeiros encontrados pelo 
artista nos arredores de Anticoli Corrado.

Idílio, 1908 (Roma)
óleo sobre madeira

25 x19 cm
Coleção Sérgio Pedro dos Anjos. São Paulo, SP 149148



Ângelo Guido, ao comentar estas obras, não deixa de dizer que há algo de “artificial” nelas. 
Apesar de as paisagens serem felizes, bem cuidadas, estudadas e a composição equilibrada, 
de fato as figuras têm certas poses duras e afetadas, verdadeiramente teatrais, que não 
encontraremos em outros de seus quadros. São personagens por trás dos quais facilmente 
se vêem os modelos posando e que assim perdem a sua espontaneidade, embora sejam nus 
academicamente perfeitos. Também o tema da Briga de galos está presente entre as cenas 
bucólicas representadas em vários de seus quadros, e chega quase a causar espanto que um 
homem sempre citado como meigo e de bom caráter se dispusesse a pintar diversão tão 
bárbara e maldosa. Entretanto, se pesquisarmos o repertório temático dos vários Salons 
nesse período, veremos que, colocado em um cenário da Antiguidade Clássica, este era um 
tema comum a muitos outros artistas, entre os quais o próprio Gérôme, que apresentou 
uma pintura intitulada Le combat de coqs no Salão de 1847.

Por outro lado, quando olhamos somente as paisagens e os animais representados nestes 
quadros de tema clássico e bucólico, é difícil não se encantar com o cuidado do tratamento 
e a beleza do trabalho do artista. Como se tratava freqiientemente de pastores, as cabras 
estão presentes em quase todas as telas, e é uma pena que a teatralidade e os gestos duros 
das figuras interfiram na beleza da composição. Entretanto, é necessário admitir que vai 
neste julgamento muito do preconceito que ainda mantemos sobre esse gênero de pintura. 
E dificilmente o perderemos, a menos que se multipliquem os novos historiadores que, 
a exemplo de Aleksa Celebonovic, hoje se dedicam a procurar nos depósitos dos museus 
as obras dos grandes mestres desse gênero e nos revelam o seu valor a partir dos preços, 
algumas vezes astronômicos, que alcançam no mercado de arte. Então terá chegado o tempo 
da reabilitação destas obras, tal como ocorreu com as do chamado “realismo burguês” 
estudadas por Celebonivic7, e que hoje fazem parte de todas as mostras dos grandes museus 
em todo o mundo...

7 Aleksa Celebonovic. Peinture kitsch ou 
réalistne bourgeois. Paris, Seghers, 1974.

Cena bucólica, 1898 (Roma) 
óleo sobre tela 

27 x 55 cm
Coleção particular. Rio de Janeiro, RJ150 151



Fotografia e pintura: “retratos” da realidade

Quando Walter Benjamin escreveu seu célebre ensaio sobre a obra de arte na era de sua 
reprodutibilidade técnica, ele tinha em vista um fenômeno que parecia destinado a mudar os 
rumos da arte. A difusão das gravuras e, sobretudo, o advento da fotografia, de fato retiravam 
da pintura sua aura enquanto imagem única e insubstituível de uma realidade que só a arte 
seria capaz de expressar. Em particular, a fotografia se apresentava como imagem “verdadeira” 
do real, por apenas reproduzi-lo, pondo em cheque, portanto, a pretensão de exatidão mesmo 
da pintura mais verista. Por certo, sabemos que, não menos que a pintura, a fotografia não é 
uma “reprodução” da realidade, mas uma “criação” dela, não tanto pelo que deixa ver quanto 
pelo que esconde, na escolha de seus temas e no foco dos ângulos da câmera. De todo modo, 
a ilusão do real produzida pela fotografia parecería anunciar o fim da pintura, em sua tentativa 
de trazer para o espaço bidimensional da tela uma imagem verdadeira da realidade.

No entanto, contra as previsões mais pessimistas, as relações entre a arte da pintura e a 
fotografia mostraram-se bem mais complexas. Para muitos artistas, entre fins do século XIX 
e as primeiras décadas do século XX, retocar fotografias em belos tons de aquarela e às vezes 
até mesmo a óleo era um meio de ganhar a vida, pela rapidez de execução do trabalho que, 
ao mesmo tempo, dava ao cliente uma obra de arte de menor custo...

Mais complexas eram as relações entre pintura e fotografia quando se tratava de utilizar esta 
última como base para a execução de um quadro. Susana Gastai, que estudou a utilização da 
fotografia na obra de Pedro Weingãrtner8, lembra que este era um procedimento comum de 
vários pintores, como Courbet, que se servia da fotografia para a execução de suas marinhas, 
assim como Delacroix, Ingres e Degas. No Brasil, quase todos os pintores de temas históricos 
e religiosos, e mesmo de paisagens e retratos, tiveram ajuda da fotografia, como Oscar Pereira 
da Silva, Clodomiro Amazonas e Benedito Calixto, que deixou, inclusive, diversos álbuns de 
fotos tiradas por ele. No caso de Pedro Weingãrtner, é quase notório o uso da fotografia cm 
quadros como o que retrata o salão de refeições do navio Regina Margherita e até mesmo nos 
vasos gregos que ornamentam o ateliê em que a modelo se prepara para posar para uma cena 
greco-romana, tal o cuidado e a propriedade da representação dos detalhes nessas obras.

Uma prova evidente do uso da fotografia na composição de suas obras é dada pelo próprio 
Weingãrtner que, em 1883, ao dirigir-se ao Imperador D. Pedro II solicitando auxílio 
financeiro para concluir seus estudos na Europa, declara:

Tomei a liberdade de pintar um retrato a óleo de Vossa Majestade Imperial, baseado em 
um cartão fotográfico de Alberto Henschel da Corte, e também do Exmo. Vosso Conselheiro 
DAvila, atual ministro da agricidtura para mostrar os progressos que fiz, sendo aliás 
bastante difícil sem a presença da pessoa o que pode ter dado lugar a erros graves, a respeito 
das cores e da semelhança..?

Na verdade, a relação do artista com a fotografia e os fotógrafos era bastante estreita. Ainda na 
Alemanha, ao enfrentar dificuldades financeiras, empregara-se num ateliê de fotografia e mais 
tarde, em suas constantes viagens ao Rio Grande do Sul, levava de volta para Roma muitos 
esboços e, possivelmente, também fotos, pois era amigo do fotógrafo Lunara, com quem 
costumava andar pelo interior. Mais ainda, ateliês de fotografia eram locais onde o artista fazia 
exposições, já que em 1888 expôs suas obras na Rua do Ouvidor, no salão do estabelecimento 
fotográfico Insley Pacheco & Cia10. Como na ocasião D. Pedro II não pudesse visitar

8 Susana dc Araújo Gastai. Pedro 
Weingãrtner: sob o olhar fotográfico.
In: 19&20 - A revista eletrônica de 
DezenoveVinte, vol. 3, n. 3, julho de 2008. 
Disponível em http://www.dezenovevinte. 
net/19e20.

9 Carta de Pedro Weingãrtner a D. Pedro II, 
13 de abril de 1883.

10 Cf. Ângelo Guido, op. cit., p. 41.

Notário, 1892 (Rio de Janeiro) 
óleo sobre madeira 

19,8 x 28 cm
Coleção particular. Porto Alegre, RS 153152
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Assim, a relação que o artista mantém com a fotografia de modo algum torna “inautêntica” 
sua pintura, como sugeriram inúmeros críticos, e não só em relação a Weingártner como 
também a muitos outros pintores. Em especial, o retrato pintado foi sujeito a esse tipo 
de crítica, porque seria incapaz, sem a fotografia, de demonstrar o talento do artista em 
captar de maneira única a singularidade do retratado. O que este tipo de crítica não leva 
em conta é que a difusão deste procedimento entre os artistas nesse período é admitida 
sem ressalvas na mentalidade da época e pode ser compreendida por referência aos valores 
de uma sociedade que se mercantiliza rapidamente, mais do que em relação a cânones 
estéticos abstratos da pintura. Tal como a fotografia, também o retrato pintado pode 
ser tomado como documento de uma realidade, que é tão “construída'’ pelo olhar do 
fotógrafo quanto pelo do pintor.

pessoalmente a exposição, “Weingártner foi ao Paço Imperial, em São Cristóvão, mostrar 
ao Imperador alguns trabalhos e fotografias de outras telas”11. Essas fotografias deram lugar, 
inclusive, a um incidente na Corte, que Ângelo Guido registra em detalhe12.

Retrato de Miguel (irmão deRetrato dos noivos, 1904 
In: Ângelo Guido. Pedro Weingártner, p. 204 Pedro Weingártner), 1911

óleo sobre tela
27 x 34 cm

Coleção particular.
Rio de Janeiro, RJEntre as fotos levadas pelo artista ao Imperador, estava a de uma obra intitulada Direitos 

documentados (1885), retratando uma jovem viúva que procura averiguar num mosteiro 
beneditino seu direito à herança do esposo falecido. Esta tela havia sido enviada da Alemanha 
pelo artista no ano anterior como presente ao Imperador, em agradecimento pela nova 
pensão que recebera. Para surpresa do pintor e do monarca, que mostrou especial interesse 
pela foto daquela obra, descobriram ambos que D. Pedro não tinha qualquer notícia do 
envio do original pelo artista, causando uma situação embaraçosa até que o quadro fosse 
rastreado e recuperado. No ano seguinte, partindo para Portugal após a proclamação da 
República, D. Pedro II levaria consigo para o exílio o quadro de Pedro Weingártneru.

Inácio WeingártnerJr, 1895
óleo sobre tela

34 x 23 cm
Acervo Pinacoteca APLUB

Porto Alegre, RS

Tio Inácio Weingártner, 1913
óleo sobre tela

21 x 14 cm
Como quase todos os pintores, Pedro Weingártner foi também retratista. Tal como o 
retoque das fotografias a que se dedicavam para dar-lhes um cunho de pintura, pintar 
retratos, inclusive com base em fotografias, era um meio seguro de se sustentar. Como 
pintor de retratos, Weingártner deixou várias obras pequenas em que fixou a imagem de 
figuras de sua família, como seu tio e seu irmão. Com uma pincelada miúda, conseguiu 
transmitir o caráter e a personalidade desses familiares em suas telas. Também pintou a mãe, 
por três vezes, e nestes quadros, de grande qualidade técnica e força expressiva, sentimos 
todo o sofrimento pelo qual ela deve ter passado, na dura vida que precisou enfrentar para 
criar os filhos. A touca preta emoldura um rosto enrugado, mas bondoso. No quadro que 
está no APLUB, D. Angélica, mãe do pintor (1894), o mais realista e impressionante de 
todos, a mão que segura o xale, deformada pelo muito trabalho, é simplesmente tocante. 
Pode-se dizer com segurança que essas pinturas não foram feitas a partir de fotografias, 
que inevitavelmente deixam escapar, na imagem congelada pela câmera, a vida interior do 
retratado, que molda sua personalidade e se expressa em seus pequenos gestos ou no seu 
olhar, e que a sensibilidade do artista é capaz de condensar na tela.

Acervo Pinacoteca APLUB
Porto Alegre, RS

Ainda de outras maneiras a fotografia estava próxima da experiência cotidiana do pintor. Em 
Roma, Weingártner costumava passear pela cidade com o Cônsul e íntimo amigo Carlos 
Magalhães de Azeredo levando seu pequeno caderno de anotações e, por uma carta de 
Magalhães, que lhe pede que traga a máquina fotográfica para tirar alguns retratos, temos 
a confirmação do seu uso pelo artista. Também em Porto Alegre Weingártner saía a passeio 
em companhia do fotógrafo Lunara14 e juntos percorriam as margens do arroio Dilúvio e os 
morros ao redor de Porto Alegre.

Ultimamente foram descobertas fotos de seu ateliê em Roma1-. Em uma delas está a modelo 
nua, sentada em um sofá, e ao seu lado aparece a caixa de borboletas que o artista colocou no 
quadro Ai borboletas {1910), e na outra estão duas jovens nuas ladeando um modelo masculino, 
que são representados em uma primeira versão de Flauta de Pã, vendo-se do lado direito da 
foto o próprio artista. A fotografia chega até mesmo a ser tomada como tema na pintura de 
Weingártner, como se vê numa tela já mencionada, O retrato dos noivos, na qual, em meio 
a uma bela festa de casamento na praça defronte a uma hospedaria de Anticoli Corrado, o 
fotógrafo que registra a cena tem um lugar de destaque, no centro do quadro.

11 Idern, ibidem, p. 42.
12 Idem, ibidem.
13 Cf. Ângelo Guido, op. cit.
14 Pseudônimo de Luiz Nascimento Ramos 

(1894-1937).
15 De propriedade do Sr. Percy Becker, seu 

sobrinho-neto.

Dessa mesma sensibilidade Weingártner dá provas ao retratar em Roma, em 1903, seu amigo 
diplomata Carlos Magalhães de Azeredo, tal como antes retratara, em 1899, também sua esposa. 155154



D. Angélica, mãe do pintor, 1894 
óleo sobre madeira 

60 x 44 cm 
Acervo Pinacoteca APLUB 

Porto Alegre, RS

Retrato de Elisabeth Schmidt, 
esposa do artista, 1918 (Roma) 

óleo sobre tela 
41,8 x 28,5 cm 

Acervo Museu Nacional de Belas Artes / 
IBRAM/MinC 

Rio de Janeiro, RJ

Retrato de jovem, sem data
lápis, aquarela e guache sobre papel

50 x 37 cm
Coleção Jorge Yunes. São Paulo, SP 157156



sua maciez, a ponto de quase se sentir que é possível tocá-la. Neste quadro, seguramente o 
artista conseguiu transmitir o caráter de sua esposa. O mesmo acontece com o auto-retrato 
de 1905, que o artista envia a Joaquim Nabuco a pedido deste, e onde ele próprio comenta 
que a aparência austera que ali ostenta talvez seja mesmo própria ao seu caráter.

Os belos retratos não têm a fixidez do olhar e a rigidez da postura daquelas telas feitas com 
base em fotografia. O que faz a diferença não é só o ambiente familiar em que são retratados 
- ele, em seu escritório, onde livros, tinteiro e uma pena são vistos sobre a mesa; ela, sentada 
em um canapé e vestida com riquíssimo traje de festa, tendo ao fundo uma estante com 
bibelôs. Há também a pose mais natural, os traços mais suaves, o olhar vivo, que fazem 
sentir a presença do retratado como se respirasse na tela. E também da mesma natureza uma 
tela sem assinatura e provavelmente inacabada encontrada na coleção da família do artista, 
Retrato de jovem-, sem data, e que talvez tivesse por modelo uma moça criada por sua esposa, 
sobrinha desta e filha de sua irmã, que viveu com a família do pintor, inclusive na Itália.

Jovem, 1892 
óleo sobre madeira 

18,5 cm diâmetro 
Coleção particular. Porto Alegre, RS

Foto de modelo 
Coleção Weingartner

A moça, sem data 
óleo sobre tela 

29 x 29 cm
Coleção particular. Porto Alegre, RS Entretanto, o pintor também retratou figuras distantes do seu convívio cotidiano e 

certamente, nesses casos, com base em fotografias. Sob encomenda do governo, Weingartner 
pintou em Roma, em 1905, um quadro de grandes dimensões retratando o primeiro 
Presidente Constituinte do Rio Grande do Sul, Julio de Castilho, obra esta que se encontra 
hoje na sala da Assembléia Legislativa do Estado. Neste quadro imponente, mais que as 
características físicas ou de personalidade do retratado, o artista conseguiu transmitir na tela 
toda a importância do personagem, acentuada pela figura simbólica da Constituição que 
ele segura na mão.

Outro dos belos retratos de Weingartner é o da graciosa figura da Sra. Bruno Toledo, 
executado em Roma em 1899, tal como o de seu marido. Sentada em uma banqueta, ela 
tem ao lado uma harpa, e seu lindo vestido branco compõe uma mancha clara que ilumina 
o ambiente cheio de vasos de plantas e tapetes. Conforme anteriormente assinalado, esta 
pintura quase poderia ser tomada por uma cena de gênero, dado o ambiente em que a 
jovem senhora é retratada e, sobretudo, o cuidado que o artista demonstra ao pintar com 
sua habitual paciência e requinte de detalhes seu belo traje e sua mantilha transparente e 
bordada.

O artista também executou em 1911o retrato a óleo de Prudente de Morais e de outras 
figuras de destaque, mas em desenho ou gravura em água forte. Na pintura ,Weingartner 
produziu em Roma, por encomenda, inúmeros retratos de brasileiros com base em fotos que 
deles recebia, como é, por exemplo, o caso das duas telas em que retrata o casal Philipina e 
Pedro Jung (1889). Como para muitos outros pintores, este era um trabalho que o ajudava 
a se manter.Em Roma, Weingartner pintou também o retrato da esposa em 1918, juntando à própria 

assinatura uma dedicatória amorosa. Nesta tela, só o rosto é claro, destacando-se em seu 
contraste com as vestimentas sóbrias sobre o fundo iluminado apenas pelas florezinhas 
lilases de uma trepadeira que cai do alto, emoldurando a figura. O quadro nos mostra 
uma senhora, já não mais tão jovem e com expressão severa, que nos olha sem medo. 
Admiráveis são o grande chapéu da moda com enfeite de pluma e a gola de pele, onde a 
técnica refinada e a pincelada vaporosa dão relevo e leveza ao pelo, como que ressaltando a

É interessante notar nesses retratos que, sendo feitos por encomenda de pessoas de 
certa idade, elas sempre são representadas usando trajes pretos, penteados sérios, com 
pouquíssimos enfeites e sem muita expressão, devido ao fato de o artista não conhecer quem 
estava pintando, o que ele próprio já observara, por exemplo, em uma carta ao Imperador, 
ao mencionar a possibilidade de enganar-se quanto à real cor da pele do retratado. No 159158



interior do Rio Grande do Sul podemos encontrar muitas destas telas, colocadas em 
molduras ovais, confirmando o comentário de Paulo Gomes acerca do grande sucesso 
do pintor como retratista da aristocracia nacional e principalmente local17. Em uma tela 
pequena (1892), retrata um notário escrevendo e, atrás dele, mostra uma estante com 
livros, criando mais uma pequena jóia em que descreve com detalhes o ambiente no qual 
se encontra o retratado. O mesmo se pode dizer quando o artista nos mostra o músico 
Alberto Nepomuceno (1890), em um pequeno estudo a óleo.

Por fim, cabe mencionar, com relação ao convívio da representação artística e da imagem 
fotográfica do retrato na obra de Weingártner, algumas obras significativas, já que justapõem 
estas duas formas de representação no interior de um mesmo quadro. Como exemplo, 
há uma tela sem data intitulada Estátua de D. Pedro II, em que presta uma homenagem 
ao Imperador retratando-o em um trono erguido sobre degraus como um monumento 
baixo em praça pública. O retrato fotográfico que serve de base à pintura é representado 
como uma inventada escultura dentro do quadro. O mesmo ocorre em outra tela do artista, 
Homenagem a Julio de Castilhos. Nela, um retrato fotográfico do herói revolucionário, 
emoldurado como um quadro, aparece junto a um pedestal de três degraus, sobre o qual 
se assenta a figura da República com seu tradicional barrete frígio. Diante do líder, um 
típico gaúcho envolto em seu pala deposita uma coroa de flores para juntar-se às outras 
que já emolduram o retrato. Eis como, na obra de Weingártner, este convívio entre arte e 
fotografia questiona os limites da representação, entre a reprodução e a recriação do “real”, 
inclusive ultrapassando as fronteiras entre diferentes gêneros artísticos.

17 Paulo César Ribeiro Gomes. Alguns comentários 
sobre Pedro Weingártner. In: 19 & 20 - A revista 
eletrônica de DezenoveVinte. Vol. 3, n. 3, julho de 
2008. Disponível em: http://www.dczcnovcvinte. 
net/19c20/

Pousada de carreteiros, sem data (detalhe) 
Acervo Pinacoteca APLUB. Porto Alegre, RSogâo gaúcho no Campo da Redenção, sem data 

°leção Eneida Serrano. Porto Alegre, RS
Julio de Castilhos, Presidente Constituinte do RGS, 1905 (Roma) 

óleo sobre tela 
240 x 140 cm

Acervo Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS 161160
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O registro detalhista e a miniatura

Talvez os quadros pequenos de Weingártner, quase miniaturas, sejam os que mais nos 
encantam. As vezes é sua temática que nos chama a atenção, mas mais freqüentemente é o 
seu acabamento minucioso e delicadíssimo que torna tão agradáveis essas pinturas que não 
nos cansamos de olhar. Quanto mais as observamos, mais surpresas vamos descobrindo, em 
detalhes que passaram desapercebidos e que sempre acrescentam algo ao nosso conhecimento 
sobre os costumes, os valores e a vida de uma época, na Europa tanto quanto no Brasil.

Esses pequenos quadros estão presentes em toda a produção de Weingártner, sendo talvez uma 
característica própria de sua criação mais do que de outros artistas, embora possam ser encontrados 
exemplos semelhantes, mesmo que em menor número, entre as obras de Oscar Pereira da Silva, 
Benedito Calixto, Batista da Costa ou mesmo Paulo do Valle Júnior. Mesmo obras grandes do artista, 
sejam pinturas, desenhos ou gravuras, poucas vezes ultrapassam 100 x 60 cm. Raras são aquelas que 
chegam a 100 x 200 cm, ou maiores, que são realmente a exceção, como o retrato de Julio de Castilhos 
ou o grande tríptico de La faiseuse d’anges da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Trata-se, quase sem exceção, de cenas de gênero, e não é clara a razão do gosto do artista em tratá- 
las como miniaturas. Talvez se pudesse invocar a mercantilização da arte que avançava a grandes 
passos em fins do século XIX e início do século XX, e que poderia levar a uma diminuição dos 
pieços conforme o valor do trabalho para preencher a superfície de uma tela. Contudo, não é 
certo que esta fosse uma regra, uma vez que a execução detalhadíssima desses pequenos quadros 
poderia tender a aumentar o seu valor. No caso de Weingártner, uma razão econômica que 
justificaria as pequenas dimensões de suas pinturas seria o custo de transportá-las para o Brasil, 
onde eram vendidas, em sua maioria, nas exposições no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Outra razão que poderia ser lembrada seria o exemplo, freqüente desde o século XVII, da 
pintura na Holanda, onde as casas em que se exibiam os quadros, sem contar com os vastos 
salões dos palácios italianos ou franceses, levavam naturalmente os artistas a diminuir o 
tamanho das obras, o que, em compensação, lhes permitia demonstrar toda a sua habilidade 
técnica, no detalhismo verista de suas representações de paisagens ou cenas de gênero. Assim, 
talvez se possa dizer que o gosto miniaturista de Weingártner esteja mais próximo desse prazer 
de mostrar nas pequenas obras a refinada qualidade técnica que sua arte é capaz de exibir.

Exemplos não faltam na produção do artista para demonstrar essa qualidade associada 
aos pequenos quadros, tanto em sua produção européia quanto nas obras que retratam o 
Brasil, e isto ao longo de toda a sua carreira. Um deles é a pintura em que retrata, ainda 
na Alemanha, em 1884, uma figura masculina com cachimbo (19 x 25 cm), enquanto em 
1889, já pintando cenas de Anticoli Corrado, compõe outro pequeno quadro que seria 
característico também de sua produção posterior, Secagem de trigo (14 x 20 cm).

Cenas e paisagens do sul do Brasil também são representadas em quadros de pequenas dimensões, 
como Passarinheiro (33 x 24 cm), que registra em 1893 uma cena em Desterro, enquanto a lida do 
gado nos pampas surge em Charqueda (13,5 x 23 cm). Quer se trate de um retrato, de uma cena de 
gênero na cidade européia ou de uma paisagem de Nova Veneza, a miniatura está presente em quadros 
de 1895 e 1896 como o retrato de Inácio Weingártner Jr. (34 x 23 cm), seu irmão; na tela em que 
figuram as três bailarinas que descansam em um elegante salão após o fim do espetáculo (23 x 36 cm); 
ou no registro do ambiente rural em que um vendedor de queijo oferece seus produtos aos moradores 
do que ainda era então pouco mais que um vilarejo em Santa Catarina (18 x 43 cm).

Jantar a bordo do
Regina Margherita, 1896 (detalhe) 163
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Também em 1898 encontramos na obra do artista pequenos quadros que tanto 
representam o mundo italiano de Anticoli Corrado quanto o dos colonos de Rio Grande, 
a exemplo de Mulher costurando (23 x 13 cm) ou Menina com galinhas (17 x 28 cm). 
Mesmo o detalhadíssimo quadro de 1899 que representa uma Procissão interrompida 

praça central do vilarejo italiano é de pequenas dimensões (20 x 39 cm). Outras 
pequenas telas do artista podem ser encontradas nos anos seguintes: Nu sentado 
borboletas (24 x 17 cm), retratando uma típica paisagem de Anticoli Corrado, apesar 
de o tema fingir reportar-se à Antiguidade Clássica; o registro de uma cena urbana dos 
arrufos entre uma bailarina e o admirador que a corteja em Casal(11,5 x 22 cm), ambas 
as telas de 1901, além de No penhor, estudo de 1907 que é parte do tríptico As fases da 
vida (28 x 19,5 cm).

São quadros que podem ser olhados com lente, e é o que os colecionadores fazem, entregando 
orgulhosamente uma lupa ao visitante para que possa apreciar cada detalhe. Esta qualidade de

Procissão interrompida, 1899 (detalhe) Primavera, 1912 (detalhe)

miniaturista Weingártner manterá quase sempre, e é incógnita saber com que pincel teráuma
sido executada a obra, se ele era míope ou se usou lupa para conseguir esta minúcia nos detalhes. 
Sabemos que ele demorava a terminar um quadro, pois, além de fazer desenhos preparatórios,na
pintava pequenas telas partes dos quadros a serem executados, como se viu no caso dacom com
estante do Chegou tarde, da vegetação do Têmpora mutantur, ou ainda do armário que figura no
tríptico de La faiseuse dãnges.

Sua técnica pictórica exigia que a execução de cada obra se fizesse etapas, pintando váriasem
camadas, que devia deixar secar para poder continuar o trabalho. A pincelada quase sempre invisível 
dá à pintura um acabamento liso. Outras vezes, ela tem massa pictórica mais grossa, e então se vê 
o sentido do trabalho do pincel nas mãos deste artista que raras vezes usa a espátula. Quanto àsEm 1913, são quadros brasileiros que mostram de maneira exemplar a habilidade do artista na

retrato do Tio Inácio Weingártner (21 x 14 
como Fundo de quintal com menina (16

miniaturização de suas figuras, quer se trate de um 
cm) ou de registros de cenas de Bento Gonçalves, 
x 25 cm) e O Fidalgo (27 x 16 cm), ou ainda, em 1914, a pintura de Parreiras de Bento 
Gonçalves (14 x 23 cm) ou de uma cena de Barra do Ribeiro (15 x 23 cm). Mesmo em torno 
da época em que retorna ao Brasil, já como homem maduro e artista consagrado, ainda 
continua a executar suas pequenas telas, a exemplo do Retrato da Sra. Bruno Toledo (21x15 
cm), de 1917, ou a cena de um encontro furtivo em O importuno (26 x 20 cm), de 1919.

cores, não inventava nada, procurando ser fiel ao que via, disso dando exemplo sua pinturanos
quase fotográfica do Prado de Porto Alegre, de 1922, um valioso documento da história urbanística 
local, que mostra em detalhes o casario do bairro e os cavalos que correm na raia. O mesmo ocorre 
com a briga de galos, tema usualmente ambientado na Antiguidade Clássica, mas que o verismo 
da pintura de Weingártner o faz representar também em Porto Alegre, quando já de volta ao Brasil, 
ou que ainda se vê nas inúmeras cenas de fundo de quintal, com suas galinhas sempre presentes, e
paisagens à beira-rio, que retratou ao longo de toda a sua carreira. 165164



Por fim, cabe notar que, tal como o fenômeno do “retrato dentro do retrato” que observamos 
na relação da pintura de Weingártner com a fotografia, o pintor miniaturista e o detalhismo 
extremado de sua arte provocam em nós a vertigem de encontrar um “quadro dentro do 
quadro”, questionando os limites do real e sua representação. O exemplo já mencionado 
da tela em homenagem a Julio de Castilhos repete-se no caso das borboletas de Anticoli 
Corrado, espetadas sobre o fundo de um quadro protegido por uma pequena cortina 
entreaberta, que figura como parte da tela onde jovens bailarinas cuidam do seu penteado 
antes de uma apresentação.

Fios emaranhados, 1892 (detalhe) enorme buquê de flores, a abertura da clarabóia do teto por onde entra a maior parte 
da luz de todo o quadro. Dispostas numa fruteira de louça de elaborada pintura, uvas, 
laranjas, pêssegos e peras compõem uma natureza-morta integrada ao próprio tema do 
quadro - mostrando, tal como a pintura de flores, a excelência do artista nesses gêneros 
aos quais não se dedicou, mas que sabia pintar, e bem, quando quisesse. Até mesmo na 
fina casca das uvas reflete-se o brilho da luz que vem do teto...

Notdrio, 1892 (detalhe)

De modo exemplar, esta capacidade da pintura de Weingártner de dissolver, na magia 
da pintura, as fronteiras entre o dentro e fora, a coisa real e sua representação, encontra 
talvez sua expressão mais extraordinária na tela Fios emaranhados (1892). Ali, todos os 
detalhes são importantes para nos mostrar como era a vida no interior gaúcho, no final do 
século XIX. Todos eles nos encantam, desde o pala do homem com a pistola no seu coldre 
e facão na cintura - afinal, ele viaja sozinho - até a cadeira ao lado da jovem, com seus 
apetrechos de costura. Em cima da bancada, o pintor colocou uma cesta de vime, que se 
repetirá inúmeras vezes em diversos quadros. No fundo, observando as prateleiras de um 
grande armário envidraçado, sabemos o que se vendia na loja: cortes de tecido, gravatas, 
roupas, tesourinhas, caixas de botões e outras miudezas. Empilhados no alto da estante, 
terrinas e pratos de louça, moringas de barro, lampiões. Potes de vidro transparente com 
balas estão no fim da bancada. E se olharmos com mais cuidado, descobriremos, quase 
escondida, brilhando, uma balança de cobre com seus pesos.

Mas, sobretudo, há que ressaltar os pedaços de paisagens ou ambientes que se redobram 
nos reflexos de vidros e espelhos, tão abundantes nas telas do artista. Isto é o que se 
vê no quadro Jantar a bordo do Regina Margherita, onde grandes espelhos, na frente, 
no fundo e no centro da sala, ampliam o seu espaço ao infinito, ao mesmo tempo em 
que redobram os lustres do ambiente. Também nas janelas espelhadas se refletem os 
lustres e mesmo os copos de cristal que pendem de um suporte suspenso ao teto. Os 
espelhos de uma grande divisória central que separa os dois ambientes da sala refletem 
outros detalhes da arquitetura, enquanto as peças de vidro e de metal dispostas sobre 
as mesas - jarros, copos, galheteiros e molheiras - refletem, com extraordinária riqueza 
de detalhes, as cores e formas de tudo o mais que ali se encontra: a xícara de café e a 
laranja já descascada e partida no prato, a garrafa de vinho tombada, o vaso com seu

Lavadeiras, 1921 (detalhe)
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Também em várias outras partes do quadro se escondem detalhes surpreendentes, 
uma sela jogada em cima de um banco, junto com outros apetrechos de montaria, perto 
da janela mais próxima, do lado direito da tela. Mas é na porta de vidro do grande armário 
fechado da venda representada na tela, e nas janelas que se multiplicam de modo inesperado 

diversos ambientes, mal reconhecíveis à primeira vista, que o mundo perde a fixidez de
último plano ampliam o espaço representado, dando 

peitada à pintura, e em seus vidros se refletem, sob diversos ângulos, 
e a própria arquitetura do ambiente. Refletindo-se mutuamente,

diálogo alucinante. A luz filtrada pelas 
ambiente interno e

comoA visita dos avós, 1905 (detalhe)

em
seus limites. As janelas na lateral e em 
uma profundidade insus 
o mobiliário, os objetos
as coisas que povoam o quadro mantêm entre si um 
janelas se reflete nos vidros do armário, replicando ainda uma vez o 
refletindo, sobreposta a ele, a paisagem do exterior. Esta capacidade de sempre nos reservar 
surpresas no detalhismo de sua pintura será talvez uma 
o encanto dos pequenos quadros deste grande artista.

das razões que explicam o fascínio e

Feira de cerâmica em Anticoli, 1908 (detalhe)168



A guisa de epílogo

como presente ao Presidente da Argentina, e mais tarde encaminhadas por este a damas 
da sociedade local: Julgamento de Páris, Safo (1900) e Rapsodo (1898), obras de que havia 
também outras versões, algumas expostas no Salon em Paris e outras (ou talvez as mesmas) 
que se encontram no Brasil.

A escolha de uma “arte de tradição” e não de uma “arte de pesquisa” não é algo aleatório 
na obra do artista Pedro Weingãrtner. Ainda que a ascensão e posterior consagração 
de artistas reconhecidos como representantes do novo espírito da “modernidade” 
possam ter desvalorizado os gêneros de pintura a que o artista se dedicou, eles jamais 
deixaram de encontrar apreciadores entre seus contemporâneos. É uma forma de ilusão 
retrospectiva projetar sobre o passado uma idéia do presente como medida do seu valor. 
Artistas como Weingãrtner não são “acadêmicos” que se aferram a dogmas consagrados 
do passado em reação a uma arte “moderna” que luta por se impor. Até porque, se 
é verdade que sua época testemunhou essa luta, não é menos verdade que então os 
contentores não tinham ainda os perfis claramente definidos que a modernidade 
triunfante posteriormente lhes atribuiu.

A época em que o artista viveu, esses caminhos não se configuravam como opostos 
irreconciliáveis, mas apenas como vias distintas de expressão do talento artístico, convivendo 
lado a lado, juntamente com outras correntes como o naturalismo que inspirava os pintores 
do detalhe da realidade local, num contexto de extraordinária inquietação e efervescência 
no campo da arte e da criação, como nos assegura Pierre Cabanne18. Weingãrtner deve ter 
cruzado todos estes caminhos, sem que isso o impedisse de, serenamente, longe das modas, 
fazer suas próprias escolhas. E o fez ensaiando encontrar a expressão de sua capacidade 
criadora nos vários gêneros de pintura que então eram correntes, com maior ou menor 
êxito, como vimos, em diferentes casos. Em nenhum deles, porém, deixou de imprimir a 
marca de uma personalidade própria, sem abandonar suas tradições de origem.

O interesse em recordar esses detalhes da biografia do artista não está em legitimar 
obra afirmando a importância dos altos círculos sociais em que era capaz de transitar. 
Pelo contrário, lembrar a condição social dos visitantes que acorriam ao seu ateliê é tomar 
tais personagens como representantes significativos de um gosto próprio de uma época e 
a apreciação que dispensavam à sua obra como reconhecimento de seu talento próprio. 
E interessante assinalar também que, no testemunho desses diferentes visitantes 
constou registro de que no ateliê do artista se encontrassem discípulos, evidenciando 
desinteresse em continuara na obra de outros sua própria criação.

sua

, nunca
seu

Eis o que nos mostra Pedro Weingãrtner como um grande pintor no qual se refletem 
a mentalidade e os valores de uma época, mas filtrados pela sensibilidade que o faz 
eleger no seu interior as figuras de um imaginário próprio e de grande vigor, como 
documentarista dos tempos e das terras que lhe foi dado conhecer e viver. Assim, repondo 
em seu contexto o artista e sua obra, talvez pudéssemos dizer que, se precisássemos 
buscar no Brasil uma prova da importância da revisão que hoje a história da arte faz 
dos pintores chamados de petits maitres, nós a encontraríamos com certeza na obra de 
Pedro Weingãrtner. Ele é um grande mestre da pintura que nos faz compreender que, 
em se tratando de arte, todo juízo de valor tem a marca do tempo de uma história, que 
a própria historia poderá reverter.O gosto por essa arte a que se dedicou Weingãrtner não é corroborado apenas pela 

apreciação que Nabuco lhe devotava. Ao contrário, é um gosto compartilhado por sua 
época, dentro e em função do qual são apreciados os talentos individuais. Pessoas influentes 
da aristocracia romana, homens de negócio e até mesmo o papa Leão XIII foram visitar 
o artista em seu ateliê. Mas igualmente diplomatas brasileiros e outros estrangeiros que 
vinham em missão ao Brasil acabavam, no retorno à Itália, por ir visitá-lo no ateliê da 
Villa Strohl-fern e depois da Via Margutta, como mostra a amistosa correspondência de 
Nabuco com o artista, em que alguns desses personagens, como Barros Moreira e Carlos 
Magalhães de Azeredo, são mencionados.

Já bem antes, no início de sua estada européia, Weingárter pudera contar com esse tipo de 
reconhecimento. Em 1 887, Carlos von Kosseritz, gaúcho com raízes na nobreza européia, 
publicou no Rio Grande do Sul o livro Impressões d'Italia, reunindo suas crônicas 
que enviava semanalmente para a imprensa de Porto Alegre. Até então desconhecido 
em sua terra natal, Weingárter é mencionado no livro pela importância de sua obra, 
como comprovado pelas inúmeras visitas de pessoas ilustres que recebia em Strohl-fern, 
justificando assim sua permanência na Europa19. Também no ateliê de Via Margutta, 
era freqüente encontrar pessoas importantes que ali posavam para um retrato ou iam 
encontrá-lo quando em viagem pela Europa, nisso seguindo uma tradição, corrente no 
período, de ir visitar os pintores brasileiros que estudavam no exterior como pensionistas 
do Estado. Foi o que ocorreu no caso do Presidente Campos Salles, eleito em 1898, que 
em visita ao seu ateliê interessou-se em comprar seu quadro Têmpora mutantur, sem que, 
porém, Weingãrtner aceitasse vendê-lo, por destiná-lo ao Rio Grande do Sul. No entanto, 
o Presidente pode comprar do artista três telas de tema greco-romano, que depois ofereceu

18 Cf. Pierre Cabanne.
19 Ângelo Guido, op. cit., p. 37.170 171



Duas obras de Pedro Weingârtner

Vivian Paulitsch

Na carreira de um artista, algumas obras tornam-se tão conhecidas que acabam por se 
transformar em ícones distintivos de toda a sua produção, quer por sua excepcional qualidade 
técnica, quer por seu tema polêmico, suscitando debates, controvérsias ou às vezes mesmo 
o escândalo. No caso de Pedro Weingârtner, uma obra pode reivindicar esta condição, e por 
ambos os motivos, simultaneamente. Trata-se de um grande tríptico de sentido à primeira 
vista enigmático que, por ocasião de sua exibição, causou vivos debates por abordar um tema 
candente e quase tabu na sociedade da época, o aborto. Outro tríptico do artista, de menores 
dimensões, aborda de um ângulo distinto um tema semelhante, a prostituição, igualmente 
capaz de suscitar polêmica, e que, de certo modo, aprofunda e esclarece o sentido do tríptico 
maior. Em ambos os casos, o que está em jogo é a condição feminina, tal como era vista 
pela sociedade e vivida pelas mulheres entre finais do século XIX e as primeiras décadas do 
século XX. Ao aprofundar a análise destas duas obras, abordando-as em conjunto e de uma 
perspectiva comparada, é possível compreender alguns aspectos do complexo processo de 
criação de Pedro Weingârtner c mais uma vez perceber o quanto a sua obra constitui um 
documento da mentalidade e do imaginário de uma época.

Impasses da feminilidade e da maternidade no tríptico 
La faiseuse cfanges

Em dezembro de 1910, Pedro Weingârtner retornou ao Brasil e, em São Paulo, expôs 46 
obras de sua autoria no Palacete Martinico Prado, entre as quais Chez la faiseuse d’anges, 
pintado em Roma em 1908. A obra foi adquirida pelo Governo do Estado de São Paulo por 
uma soma bastante elevada e passou a integrar o acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo 
a partir de 1911, acrescentando-se a um patrimônio que, graças a regulamentação jurídica 
própria e à figura de José de Freitas Valle, havia incorporado 33 pinturas entre 1905 e 1911 
quase sempre por iniciativa do Estado.

Chez lafaiseused’anges foi objeto de diversos artigos na imprensa, como a reportagem “Exposição 
Weingârtner - O grande tríptico”, publicada no Correio Paulistano em dezembro de 1910 ou, 
na mesma data, um artigo de autor desconhecido publicado na sessão de Artes do jornal O 
Estado de S.Paulo. Os três painéis, que ainda hoje podem ser vistos na Pinacoteca de São Paulo, 
permitem estabelecer conexões por meio das quais se observa uma obra de fundo moral que põe 
em discussão a maternidade, expressando sua recusa do aborto e, mais além, do infanticídio.

A primeira parte da obra sugere um momento de sedução, une ajfaire que a jovem personagem 
vive, ao conhecer um homem em um baile à fantasia. Depois, observa-se o momento do chagrin, 
da tristeza no semblante de uma jovem mãe que segura no colo, com aparente indiferença e 
desdém, um recém-nascido, em situação de uma possível entrega a uma mulher que se ocuparia 
da nutrição e educação dessa criança bastarda. Note-se que não se vê a jovem mãe em ato deAcervo Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP 173
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enrrega do filho, o que está tão somente sugerido. Por fim, uma mulher de cabelos grisalhos, 
madura, conta as moedas que estão sobre uma mesa, quando é surpreendida, em um ambiente 
que parece uma cela de prisão, por uma nuvem de anjos que sai pela Fumaça de um forno, talvez 
simbolizando um possível crime, ou vários, de eliminação de infantes indefesos, ou até mesmo 
o crime de seu abandono, e que reaparecería agora, sob a figura dos anjos, para atormentar a 
consciência dessa velha mulher. A culpa e a vergonha ditadas pela moral e os “bons costumes” 
viriam, recidivamente, a aparecer como uma forma de punição.
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f -Em uma seqüência de fatos, o tríptico cria uma narrativa: na primeira parte, à esquerda, o 
artista aborda o que poderiamos chamar, na falta de palavra melhor e fazendo referência ao 
Fausto de Goethe, a fase da sedução; na parte central, revela-se uma transcendente melancolia 
da mãe, no momento de uma possível entrega do filho; e, por último, na terceira parte 
do quadro, à direita, revelam-se características simbolicamente representadas do ato do 
infanticídio - a nuvem de querubins saindo do forno e o dinheiro recebido.
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As relações com o tema e a iconografia do Fausto de Goethe são uma das partes mais 
interessantes do quadro. A própria origem e a intimidade com a língua podem ter sido a razão 
pela qual o artista teve contato com a obra, que se torna fascinante porque sua aproximação 
com a literatura a faz dialogar diretamente com a sociedade da época. Ao se contemplar o 
tríptico, é possível perceber uma inquietude, tal como a que provoca a obra de Goethe: 
ambos quiseram mostrar o mundo “moderno”, o homem e a mulher de seu tempo.

a-*j ^
Trecho de carta de 

Weingártner a Joaquim Nabuco (15/12/1908) 
Acervo da Fundação Joaquim Nabuco - PE

x
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A princípio, o tríptico levaria a pensar que se tratasse de um encomenda, mas a escolha deste 
tema partiu do próprio pintor, que sabia ter criado um quadro polêmico, com um assunto 
“moderno”, de Paris. Isto era o que talvez o levasse a pensar que poderia vir a interessar possíveis 
compradores no Brasil. No entanto, Joaquim Nabuco não o incentivou nesse sentido, pois 
entendia que não era um assunto palatabld ao público brasileiro e que o quadro talvez não 
fosse atender às expectativas da cultura nacional de seu meio.

Eis uma questão fundamental: o que busca dizer esse quadro de grandes dimensões e em 
formato de tríptico, ao tratar de assunto tão difícil - um tabu -, presente na consciência 
social e tão ausente em termos de análise e discussão crítica, por sua dimensão relacionada à 
morbidez, ao boicote à vida, ao campo do nocivo, ao referir-se à morte de recém-nascidos?

\
Responde-se com as palavras de Weingártner, em carta que enviou a Joaquim Nabuco em 
dezembro de 1908: “Fiz um quadro grande; um tríptico (chez la faiseuse dánges) o qual mede 
4.20 x 2.20 m, reproduzindo uma cena que se deu há dois annos em Paris. Trata-se de uma mulher 
que queimou 150 creaturas. O assunto épouco simpático, mas devo marchar com o progresso ”'.

Braalilnn vsrbj umy,
VftoMngton, R.<J.

Junhi i, 1903.
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iwUaWeingártner afirma, portanto, que se inspirou em um fait divers noticiado em 1906 em Paris, 
possivelmente acerca do caso de Jeanne Weber, uma mulher acusada de infanticídio. lendo 
em mãos um tema presente nos periódicos acessíveis aos artistas e às pessoas em geral, pode ter 
partido deste caso e baseou-se na literatura do Fausto de Goethe para, assim, desenvolver uma 
visão iconográfica de um fait divers, sem distanciar-se da mentalidade da época.

O artista acrescentaria ainda em sua missiva os seguintes detalhes: “Não é quadro 
'patriótico', por isso, talvez encontrarei qualquer obstáculo, mas as galerias de arte da 
Europa não se importarão e não fazem questão que seja quadro patriótico. Basta que seja 
um trabalho d’arte’>2. Ou seja, parece que a obra foi baseada no gosto e no mercado 
de arte europeu da época, mesmo sabendo que poderia encontrar empecilhos para sua 
venda no Brasil, pois os quadros com temas históricos tinham uma aceitação mais fácil 
no mercado nacional.
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1 Carta de 15/12/1908, enviada por Pedro 
Weingártner a Joaquim Nabuco. Acervo da 
Fundação Joaquim Nabuco.

2 Trecho da carta de 15/12/1908, enviada por 
Pedro Weingártner a Joaquim Nabuco. Acervo 
da Fundação Joaquim Nabuco.
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Entende-se, assim, que a simbologia e a sugestão foram sua primeira opção de linguagem. 
Depois, apoiou-se na obra literária Fausto, de Goethe, que permeia as três partes do tríptico. 
Também vale ressaltar que Weingártner estruturou a narrativa sugerindo sua leitura da 
esquerda para a direita, sob o eixo de uma relação mãe-filho. A “incomparável” figura da mãe, 
tão elogiada pelos jornais da época, se vê, na verdade, carregada do peso de ter pecado e se 
encontrar nesta situação e, pior ainda, de recusar a maternidade. Ao apoiar-se no princípio 
de que a cultura visual recobre grande variedade de representações, Weingártner chamou a 
atenção para um fato crítico, presente no cotidiano, na imprensa, nos tribunais, nos hospitais - 
nas alcovas clandestinas? - relacionado à mentalidade e às normas da sociedade de seu tempo. 
Diante delas, a mulher, despreparada para a vida e evidentemente desorientada a ponto de 
portar o desejo de morte (do próprio filho), muitas vezes se via encurralada.

Jean Geoffroy
La Goutte de Lait de Belleville;

Consultation du Docteur Variot, 1906
óleo sobre tela

La pesée, 253 x 130 cm;
Outro tríptico, de autoria do pintor belga Léon Fréderic (1856-1940), é uma obra de vertente 
social denominada Les âges de 1’ouvrier, que pode ser comparada à de Weingártner. O pintor, 
neste caso, não hesita em recorrer à forma antiga do tríptico para representar a dolorosa poesia 
do mundo operário, a miséria, a resignação e a força de resistência, a cumplicidade silenciosa

La consultation, 256 x 303 cm;
Im distribution de lait, 256 x 129 cm

Acervo Musée de 1’Assistance
Publique de Paris, França

e o dever cumprido, em atos escondidos de heroísmo cotidiano da família operária,no
envolvendo também as mulheres e os filhos dos trabalhadores. Eis o que está presenteLéon Fréderic (1856-1940), nesta

Les âges de 1'ouvrier (As idades do operário) obra que se encontra no Museu d’Orsay, em Paris.
óleo sobre tela (tríptico)

laterais, 162 x 95 cm cada e
painel central 162 x 185 cm

Acervo Museu d’Orsay. Paris, França

La faiseuse d’anges, Roma, 1908 
(módulo central - detalhe)

Na obra de contemporâneos de Weingártner, como é o caso do pintor francês Jean Geoffroy 
(1853-1924), podemos encontrar a mesma forma de representação em tríptico, mas com 
um tema oposto. Esta obra — que inclui O peso, A consulta e A distribuição de leite — está 
localizada no Musée de lAssistance Publique de Paris e trata do aleitamento dos recém-nascidos, 
relacionado à grande taxa de mortalidade infantil em Paris no começo do século XX. O 
trabalho foi encomendado para o Hospital Laborisière, em 1908. Geoffroy criou o tríptico 
homenageando o dispensário da Gota de Leite, fundado em Belleville pelo Dr. Gaston Variot 
para ensinar às mulheres de camadas populares os métodos modernos de higiene dos recém- 
nascidos. Estes métodos põem em prática os valores de uma representação democrática, 
igualitária, progressista e científica da sociedade, que o artista incorpora à sua obra, além de 
representar uma valorização da maternidade.176 177



Portanto, é possível inserir a obra de Weingártner Chez la faiseuse d’anges, tal como as 
anteriores, no quadro de um debate não somente moralista, mas também científico dessa 
época, vendo-se que nele o artista conciliou o engajamento artístico com uma noção de 
decadência social. A primeira ligação entre as três obras é a forma física de representação, o 
tríptico, mas, de modo ainda mais pertinente, também o fato de trazerem todas elas uma 
narrativa com um fundo social.

I

La faiseuse d’anges, 1908 La faiseuse danges, 1908 
(primeiro módulo)(primeiro módulo - detalhe)

Lafaiseuse d auges, 1908 Na obra de Weingártner, o primeiro painel representaria a chegada em um baile à fantasia,
(primeiro módulo - detalhe) onde se observam duas mulheres que descem de uma carruagem e se encaminham em direção 

à festa. Em um segundo plano, à direita, apresenta-se um cavalheiro, em posição de saudar 
a primeira mulher que desceu dessa carruagem. Mais abaixo dele, um homem fantasiado de 
vermelho observa a cena. Mais ao fundo, tem-se, além de toda a ambientação arquitetural 
desta festa de rua, personagens diversos fantasiados, que levam a pensar em um baile de 
máscara. O primeiro painel é a retomada do encontro entre Fausto e Margarida. Aqui se 
representa a tentação e a sedução acrescidas de um caráter moralizador, onde as festas e os 
bailes à fantasia são apresentados como caminhos da tentação.

4 [...] Fausto, Margarida passando pela rua / 
FAUSTO: Formosa dama, 
ia/ Oferecer meu braço e companhia? 
MARGARIDA: Nem dama, nem formosa

ousar-vos-

Ao relacionar a obra de Weingártner com uma litografia de 1827 de Eugène Delacroix 
(1798-1863), intitulada Fausto tentando seduzir Margarida, nota-se, nela, que Mefistófeles 
está ausente neste curto encontro de Fausto e Margarida - ele está chegando da igreja, onde 
acabou de escutar a confissão de Margarida. Fausto diz: “Por Deus, essa menina é lindai / 
Igual não tenho visto ainda / Tanta virtude egraça tem”4. O desenho de Delacroix parece estar 
demonstrando este momento da cena.

sou/ Fosso ir para casa a sós, eu vou/
(Desprende-se e sai)/ FAUSTO: Por Deus, 
essa menina é linda! Igual não tenho visto 
ainda. Cf Johann Wolfgang von Goethe. 
Fausto: uma tragédia. Primeira parte. Tradução 
Jenny Klabin Segall. São Paulo,
Ed. 34,2006, p. 271.178 179



Weingàrtner, assim como Delacroix, quis representar o episódio mais conhecido do Fausto, 
o de sua paixão por Margarida, quando, tocado, diz: ‘Formosa dama, ousar-vos-ia / 
Oferecer meu braço e companhia?”Observe-se que Weingàrtner cria implicitamente 
um contraste entre os espaços da sua cena de rua e outras representações como a de 
Delacroix, preferindo, assim, uma cena de rua aberta, mas com uma festa carnavalesca 
ao fundo, em torno da figura de Margarida. Por sua vez, Delacroix segue o que Goethe 
havia criado, ou seja, enquanto Fausto está vindo da “cozinha da Bruxa”, a moça acaba 
de deixar a igreja.

La faiseuse d’anges, 1908 
(módulo central)

La faiseuse d’auges, 1908 
(primeiro módulo)

Eugène Delacroix 
Fausto tenta seduzir Margarida, 1827 

litografia, 26,5 cm x 21,3 cm 
Acervo Biblioteca Nacional da França. 

Departartamento de Estampas

Georges de La Tour 
La Madeleine a veilleuse, 1640-45 

óleo sobre tela, 128 x 94 cm 
Acervo Musée du Louvre, Paris

5 Idem, p. 27 \.
6 “Sonho, visáo, ilusão, pesadelo, ausência, 

desânimo, todas estas palavras estão próximas, 
próximas sem ser sinônimos, vêm na
boca daqueles que entram nas imagens da 
melancolia.” M. Préaud. Mélancolies. Langres, 
Klincksieck, 2005. p. 17.

7 Desde o século XIX, a melancolia é 
ligada à memória e, de fato, torna-se uma 
espécie de nostalgia. A melancolia não
é uma lembrança que se ignora; assim 
que se pronuncia ou escreve esta palavra, 
apresenta-se imediatamente na mente uma 
imagem cujos traços estão entre os mais 
comuns de todas as imagens produzidas no 
nosso mundo. Cf. H. Prigent. Mélancolie. 
Les métamorphoses de la dépression. Paris, 
Gallimard, 2005. p. 111-2.

Já com relação ao painel central, o que caracterizaria esta expressão, melancólica6 e fechada em 
si, da jovem mãe nas referências artísticas? Buscaram-se referências iconográficas primárias que se 
repetem em diversos quadros que tratam do tema da Melancolia7: as mãos apoiando a cabeça.

Joseph Marie Vien (1716-1809) 
La douce mélancolie, 1758 

óleo sobre tela, 73 x 63,5 cm 
Acervo Musée des Augustins, 

Toulouse, FrançaCompare-se então a pintura de Weingàrtner com outras obras em que outras jovens têm algo 
em suas mãos, mas que direcionam o olhar, como em La Madeleine à veilleuse, de Georges 
de La Tour (1593-1652), e La douce mélancolie, de Joseph-Marie Vien (1716-1809). Nas 
obras destes artistas, ambas as mulheres estão com as duas mãos ocupadas. Uma delas é o 
apoio de um rosto melancólico e a outra segura um símbolo de melancolia, uma caveira e 
uma pomba; mas, no caso de Weingàrtner, ela segura o bebê! É uma sutileza na composição 
perfeitamente concebida, enriquecendo as conexões de fundo moral da obra com o primeiro 
painel do tríptico.

Pedro Weingàrtner representou esta mãe como uma mulher jovem, magra e pálida: ela está 
sentada em uma cadeira, dando as costas para a porta, o dia, o mundo; percebe-se ao seu 
lado, em uma banqueta, a carteira e um lenço; sua cabeça está apoiada em uma das mãos e, 
com a outra, ela sustenta o bebê, ao qual não dá atenção; seus olhos estão “fixados”, voltados 
para o lado, ou seja, para o baile à fantasia.180 181



Vê-se assim que o artista optou por usar menções da iconografia para criar este painel como 
uma simbólica mise en nourrice (deixar o filho na casa de uma ama para criá-lo), em um 
universo estritamente feminino.

La faiseuse d’anges, Roma, 1908 
(módulo central - detalhes)

A leitura é uma continuação do acontecimento do momento da sedução retratado na festa 
à fantasia do primeiro painel. A simbologia que permite a aproximação com a Margarida de 
Goethe permeia também esta parte da obra com a imagem da mamadeira. Mas a supressão de 
uma imagem clássica de uma mulher que cria crianças pode ter sido uma forma mascarada, 
encontrada pelo artista, com o intuito de abordar o que havia referido em sua carta, ao dizer 
que se trataria de um tema baseado em um fait divers. Esta parte intermediária do tríptico 
seria uma preparação e uma justificativa para o terceiro painel, onde se teria a representação 
simbólica do crime e do remorso.

La faiseuse d'anges, 1908 
(terceiro módulo)

Prosseguindo o sentido proposto de leitura, chega-se a este último painel do tríptico, onde mais 
uma vez serão utilizadas pelo pintor tanto referências das artes quanto a evocação do Fausto, 
de Goethe. Nele, há mais uma vez uma composição em um ambiente interno, caracterizado 
como um porão ou uma espécie de cozinha. Em primeiro plano, vêem-se plantas secas no 
chão composto por pedras irregulares. Em segundo plano, uma mulher de cabelos grisalhos 
apoiada em uma mesa cheia de moedas, com o corpo contorcido em direção a um forno a 
lenha pegando fogo, que está no fundo, à esquerda. À direita, ao fundo, uma pequena janela 
com grades de ferro e um banco encostado na parede.182 183



A mulher grisalha provavelmente virou-se ao se espantar com uma nuvem de anjos que saem 
do forno. Além de uma paleta mais clara, o artista utiliza linhas diagonais que acentuam o raio 
de luz que entra da pequena janela. O espaço é mais celular/escondido/reservado e diferente 
daquele do primeiro painel (ambiente externo) e do central (ambiente interno). E como se 
adentrássemos nesses espaços através desta sucessiva leitura dos painéis.

A diferença está em que, já no primeiro plano, tem-se à esquerda uma mulher sentada, de costas, 
conversando com outras três mulheres e uma criança, que se encontram sentadas ao fundo, em 
bancos próximos à janela. À direita, em segundo plano, está uma mulher de perfil, debruçada 
sobre uma grande espátula ou pá de madeira com que mexe num forno, e outra mulher ao seu 
lado, ocupando-se de uns tecidos. Os trajes destas mulheres reunidas, fazendo pães em uma 
cozinha, podem nos remeter a trajes típicos italianos ou portugueses8.

O tema de quadros em pequeno formato de mulheres em um labor coletivo também foi retratado 
pelo alemão Max Liebermann (1847-1935). Em As descascadoras de legumes, ele representou 
mulheres de diferentes idades, com gestos precisos, reunidas em um hangar, preparando legumes 
que serão postos em conserva. Tanto no quadro de Weingártner como no de Liebermann, as 
mulheres estão unidas neste processo de trabalho rotineiro.

La faiseuse d’anges, 1908 
(terceiro módulo - detalhes)

Esta composição seria uma forma proposital, por parte do pintor, de chegar ao tema que remete 
à Margarida na prisão. Comparando-se com outra obra do pintor, Interior com figuras, feita 
um ano antes do término do tríptico, vê-se claramente uma semelhança em alguns elementos 
de composição, onde se tem: um mesmo espaço caracterizado como uma espécie de cozinha 
ou um porão habitável (ambiente urbano) com um piso em pedras irregulares; as mesmas 
paredes espessas, descascadas por ação da umidade, e uma janela por onde entra um feixe de 
luz contrastante; e galhos secos empilhados no lado direito, em primeiro plano.

Max Liebermann (1847-1935) 
Les éplucheuses de legumes 

(As descascadoras de legumes), 1879 
óleo sobre madeira, 49 x 65,3 cm 

Acervo Museum der Bildenden Künste.
Leipzig, Alemanha

No terceiro painel do tríptico de Weingártner, apesar da semelhança no ambiente, não se 
observa um trabalho coletivo, mas sim uma mulher solitária e um forno fechado, onde as 
chamas foram acentuadas com uma paleta mais clara. A luz contrastante que entra pela 
janela parece uma luz divina, celeste, o que indica seu caráter simbólico, apontando para 
algum sinal de remorso.

Pedro Weingártner (1853-1929) 
Interior com figuras, 1907 

óleo sobre tela, 49 x 99 cm 
Acervo Reitoria da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, RS

8 Weingártner nessa época acabara de chegar 
de uma longa viagem à região do Minho, em 
Portugal, onde salientou em suas cartas que foi 
niuito bem acolhido pela população local.

Quem teria matado aquelas crianças? Quem seria, então, essa mulher criminosa, de cabelos 
grisalhos, soltos e desarrumados, surpreendida por essa nuvem de almas puras que sobem ao 
céu, certamente para a redenção? Quem seriam essas crianças mortas? As roupas e a iconografia184 185



Retorne-se agora uma vez mais à obra Fausto, de Goethe, pois por meio dela se pode relacionar este 
terceiro painel com os outros que o antecederam. Margarida está na prisão, louca e à espera de sua 
punição para, assim, encontrar um possível perdão divino. E nessa parte que Gretchen assume o 
matricídio e o infanticídio10: “Ah !J’ai tué ma mère /Et mon enfantje Vai noyé” (“Ah! matei minha 
mãe/ E meu filho, eu o afoguei”). Ela está na prisão e se nega a fugir com Fausto.

Margarida foi representada em sua prisão num cartão postal alemão datado de 1900, em 
primeiro plano. A palha onde repousa seu corpo evocaria um trecho da obra de Goethe, 
em que ela diz: “Ma couronne en lambeaux [..] chaque flenr dispersée” (“Minha coroa em 
frangalhos [...] cada flor dispersada”)11, numa referência à coroa de mirta usada pelas donzelas, 
mas proibida às mulheres casadas que já não eram mais virgens, e que lhes era arrancada caso 
a usassem como adorno. Isto é o que permite aproximar a palha e a mirta seca, denotando 
uma metáfora da virgindade perdida.

10J. W Goethe. FaiistIet II, traduction par Jean 
Malaplate. Paris, Flammarion, 1984, p. 210.

11 „ Ma couronne en lambeaux - Cest la 
couronne de myrte interdite aux mariées qui 
netaient plus vierges, et quon leur arracliait, et 
cest aussi une métaphore traditionnelle de la 
virginité perdue ». J. W. Goethe. FaiistI et II, 
op. cit., p. 207.La faiseuse d’anges, 1908 

(módulo central - detalhe) 
(terceiro módulo - detalhe)

dessa mulher mais velha são muito semelhantes às da nourrice ou ama-de-leite do painel central. 
A diferença é que, aqui, o lenço está sobre a mesa cheia de moedas, que ela estava contando. 
Tais sinais levariam, portanto, a evocar, mais uma vez, a carta do pintor afirmando tratar-se da 
representação de um fait divers.

Analise-se então a obra do ponto de vista do fait divers mencionado na carta a Nabuco. Nessa 
época, o crime9 mais conhecido e retratado nos jornais - e que pode ter sido a inspiração da 
obra - era o caso de Jeanne Weber, acusada como infanticida por ter estrangulado sete crianças e 
seus três filhos, quando ficavam aos seus cuidados. O crime teve grande repercussão na sociedade 
e na imprensa em 1906. Weber foi nomeada pela imprensa como “Vogresse de la Goutte-d’Or” 
(“a ogra da Gota de Ouro”).

9 O crime não é tema incomum; ao contrário, 
é valorizado no mercado de trabalho de 
jornalistas e escritores. Cf. D. Kalifa. Lencre 

. et le sang. Récits de crimes et société à la Belle 
F.poque. Paris, Librairie Arthème Fayard, 
1995, p. 29.

Cartão postal datado de 1900 
em Goethe temps Portal, setembro 2007

La faiseuse d’anges, Roma, 1908 
(terceiro módulo - detalhe)

Também no terceiro painel da obra de Weingártner podem ser vistos galhos secos, plátanos 
europeus, plantas secas, que tornariam possível uma dupla interpretação. De fato, diz ainda o 
Fausto: «Ils livrerontsa couronne au ventpour quil Vemporte.l Et nous, nous semerons de lapaille à 
saporte » (« Eles entregarão sua coroa ao vento, para que a leve embora/ E nós esparramaremos 
palha diante de sua porta »)12. A palha colocada em frente à porta era uma manifestação pública 
tradicional de reprovação das relações sexuais antes do casamento. Assim, tal como a palha, os 
galhos secos na obra de Weingártner permitiríam fazer referência tanto ao sexo fora do casamento 
quanto ao seu uso para fazer fogo, no caso, o fogo que esconde um crime.

La faiseuse d'anges, 1908 
(terceiro módulo - detalhe)

Cartão postal com a imagem da 
‘Ogra’ Jeanne Weber 

no Palácio de Justiça de Saint-Mihiel
12 Cf- J- W. Goethe. Faust. I et II, 

P- 517, comentário, p. 166 .
op. cit.,
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a jovem pode ter entregado o filho recém-nascido para que fosse morto. Para A. Guido, o 
terceiro painel representaria uma mulher a quem “na tristeza do seu abandono vem a torturá-la 
a visão do filhinho cuja vida extinguiu com suas próprias mãos’™, Ela seria, portanto, a mesma 
mulher jovem do primeiro painel e do central, porém envelhecida, em quem, segundo ele, 
“o egoísmo sufocou o instinto materno ”19. Contudo, ainda segundo Guido, o painel é capaz de 
“evocar um sentimento suave de piedade por uma pobre pecadora que, envelhecida e amargurada, 
sonha com afigura aérea de seu bebê”10, ou seja, uma figura com um sentimento de culpa que 
a atormenta por toda a vida e ela carregou durante todo esse tempo.•V

Com relação ao faitdivers envolvendo Jeanne Weber no ano de 1906, que pode ter servido de 
referência ao pintor no tríptico La faiseuse d’anges, a opinião pública, excitada pela imprensa 
“sangrenta” e sensacionalista da belle époque, se “apaixonara” pelo caso dessa mulher acusada de 
repetidos infanticídios e absolvida por duas vezes, em meio a verdadeiras batalhas de legistas 
sobre a autópsia de suas vítimas, até ser finalmente presa e condenada, após um terceiro 
processo. De fato, não apenas neste em particular» mas em todos os julgamentos desse tipo, 
o lugar e o posicionamento da Medicina Legal na condenação tinham um valor eminente 
nas conclusões decisórias dos julgamentos.

Weingãrtner faz desse tríptico um drama, acrescenta-lhe elementos inquietantes, pinta um interior 
doméstico que aparece representado na obra, mas que é motivo de escândalo e tabu, parecendo não 
existir como parte da vida da mulher do seu tempo. O artista percebe a mulher como o centro da 
sociedade um pilar - e o lugar capital do casamento em sua vida, como fator de reconhecimento. 
A injunção desse status quo está nos detalhes dos objetos e da cena de carnaval e dos interiores que 
Weingãrtner propositalmente colocou em sua composição, ao reproduzir essa realidade cotidiana, 
característica da pintura de gênero do século XIX em toda a Europa.

Assim, pode-se afirmar que esta obra implica a metáfora de que a maternidade é tão sacralizada 
a ponto de fazer entender também que o massacre de um inocente jamais passaria despercebido 

devida punição. Pedro Weingãrtner criou um tríptico sob um clima político que 
incentivava fortemente a proteção em relação ao nascimento. O fundo moral dessa obra diz 
respeito não somente à opção pela maternidade mas também à “normalização” da conduta 
das mulheres, por meio do discurso médico, dos juristas e da Igreja. Pedro Weingãrtner, 
como se observou, resolveu sugerir o abandono e o colocou em posição igualitária ao crime 
de infanticídio. O abandono, prática aceita pela sociedade, desde que fosse nas rodas ou na 
Assistência Pública - simbologia da redenção dos anjos do terceiro painel - seria também 
algo considerado errado, passível de punição.

Esta é outra evocação presente na imagem do cartão postal. “íls disent à présent que je 
Vaurais tuéxò. C’en estfaitpour toujours, toujours de magaité! On ma mise en chansons. Les 
gens sontpleins de haine"'A (“Agora dizem que eu o teria matado [o bebê]. Acabou para 
sempre a minha alegria, para sempre. Fizeram canções a meu respeito. As pessoas estão 
cheias de ódio”) - eis outra frase dita por Margarida, ao referir-se a um tipo de canção 
popular, a complainte, feita em forma de um doce lamento comumente usado para narrar 
os fatos associados a histórias de crimes. E o crime, aqui, se associa à loucura: “Ma mère la 
prostituée” (“Minha mãe, a prostituta”)15 canta Margarida, que, assim como a Ofélia de 
Hamlet, em um estado de loucura, repete uma canção com palavras grosseiras.

La faiseuse d’anges, 1908 
(terceiro módulo - detalhe)

sem aÉ a este contexto da prisão que se associa a imagem da litografia. Atrás de Margarida, mais 
ao fundo, está uma janela com grades, e o raio de luz que incide nessa peça escura e fria. 
Todo de pedras irregulares, tanto no cartão postal como no desenho sem data de uma Cena 
em uma prisão, de François Marius Granet (1775-1849), ou em Clarisse em sua prisão, água 
forte de 1751 de Jean Pasquier (?- 1785), o cárcere possui elementos de composição bem 
próximos aos usados no terceiro painel de Weingãrtner.13 Refere-se ao próprio bebê. J. W.Goethe, op. 

cit., p. 207.
14 /dem, ibidem.
15 A canção se refere à história de uma madrasta 

que mata uma criança e a cozinha para que o 
pai dela o coma; a meia irmã recolhe os ossos 
e os enterra embaixo de uma árvore de onde 
sai um belo pássaro. Em diversas versões, este 
larga uma pedra que mata a madrasta ou 
então canta toda a história. Margarida então 
se identifica por vezes com a vítima e com
o pássaro. Cf J. W. Goethe, op. cit., p. 523 
(comentário), p. 208 (verso).

l6Trata-se de uma obra de Samuel Richardson 
(1689-1781), Clarissa Harlowe. Londres, 
British Novelists, Barbaulds Edition,
1820. [1*. ed, 1747-8]. Romance inglês 
em circulação no Brasil no século XIX, 
conforme ensina a Prof.a Dr.a Sandra 
Guardini T. Vasconcelos.

17 Este verso íàz menção à lei civil que previa 
a penitência pública na Igreja para as jovens 
que se deixassem seduzir e tivessem relações 
antes do casamento, e que, frente a essa terrível 
e humilhante situação, os contemporâneos
da época citam como principal motivo dos 
infanticídios. Os Estados de Saxe-Weimar e o 
Conselho do Estado debateram longamente a 
questão até a abolição dessa regra, que advém 
em 1786, com a ajuda de Goethe, mas contra 
a opinião de seu amigo, Johan Gottffied von 
Herder, um dos mais renomados pcnsad 
do seu tempo. Cf. J.W. Goethe, op. cit., p. 
516-7 (comentário), p. 166 (verso).

18 Diário de Noticias, Porto Alegre, 25/10/1931, 
p.9.

19 Idem, p. 9.
20 Idem, p. 9.

Por sua vez, somente homens e guardas estão representados na tela de Granet nessa cela, enquanto 
na prisão em que se encontra Clarisse, cujo tema é baseado na literatura inglesa do século XVIII16, 
o personagem Belford é conduzido pelo arqueiro e sua mulher até a jovem que estava detida na casa 
deles e é encontrada ajoelhada em frente à janela, lendo a Bíblia. Ambos os cárceres assemelham-se 
à composição de Weingãrtner no aspecto de um ambiente com um espaço mínimo, constituído 
por pedras irregulares e uma janela pequena por onde entra um foco de luz.

As três fases da vida
Outro tríptico com fundo moral na obra de Pedro Weingãrtner

O tríptico As três fases da vida, datado de Roma, 1919, deve ter sido parte de uma das últimas obras 
que Pedro Weingãrtner executou no seu ateliê da Via Margutta, pois em 1920 ele se translada 
definitivamente ao Rio Grande do Sul. 'Feria sido este tríptico mais uma obra baseada em um 
fato cotidiano? Seria a mulher que é o tema da obra uma italiana ou estaria relacionada a algum 
fato que ele tenha ficado sabendo em uma de suas viagens ao Rio Grande do Sul? Poderia fazer 
alguma referência a uma obra literária?

Assim se torna possível, frente a essas referências, tentar identificar quem é a mulher que 
se encontra no último painel do tríptico de Weingãrtner. Esta terceira mulher mais velha 
poderia ser tanto a jovem mãe, nitidamente envelhecida e com remorso - tal como aparece 
a referência a Margarida, no Fausto: “en chemin, à 1’église, avoir sa pénitence” (“a caminho, 
para a igreja, receber sua penitência”)17 - como também poderia ser a ama-de-leite a quem

ores
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possa tê-la inspirado, mas as imagens por si mesmas, onde o pintor mascara ou desvenda seu tema e 
a intenção de sua narrativa. A ilustração da Bíblia por Gustave Doré (1832-1883) para o episódio de 
Suzana no banho, narrado no Antigo Testamento (Livro de Daniel, 13)23, nos aproxima da iconografia 
desta primeira parte. Assim como Weingartner pode ter feito alusão ao tema, que envolve as ambíguas 
relações de sedução entre a velhice e a juventude, outros pintores simbolistas da mesma época, 
como Gustave Moreau (1826-1898), fizeram obras sobre esta temática, a exemplo de Galatée. Tal 
é também o caso do quadro Suzanne au bain, de Antoine van Dyck (1599-1641), que pertenceu à 
antiga Pinacoteca de Munique, e onde o pintor brasileiro pode ter tido contato com a obra.

O velho que está por trás da menina mendigando se parece muito com um dos velhos que, no 
quadro de Van Dyck, acusaram Suzanne, mas que, na verdade, a desejavam, e que tentam forçá-la 
a relacionar-se com eles. O homem maduro que corrompe a menina, fazendo-a perder sua pureza

Pedro Weingartner O contexto que nos permite compreender o que está representado na tela nos remete à 
As^Xoíobí^ell91!?x75'cm imagem da “mulher fatal”, uma figura feminina dotada de umasuper-sexualidade, perigosa, 
Coleção particular. Porto Alegre, RS má, bela, sedutora e ameaçadora para a civilização. No imaginário do pintor, esta “mulher

fatal” torna-se uma figura relevante, ocupando um
tríptico. No entanto, não é a arte apenas que se ocupa da “mulher fatal”. Ela é parte de 
imaginário social mais amplo que tenta dar conta da condição social da mulher. Estudando 
o período, afirma Margareth Rago:

A literatura, por sua vez,
lado, os escritores naturalistas podem ter criado de certa forma um código discriminatório das 
mulheres prostitutas, mulatas, lascivas, assim como daquelas melancólicas e decaídas. Desde 
os romances que registram o perfil da mulher casada insatisfeita com a mesmice do casamento 
e da vida doméstica, a exemplo de Júlia em A mulher de trinta anos, de Balzac, ou de Emma 
Bovary, de Flaubert, até os romances que abordam a vida cortesã, com seus prazeres, vícios e 
decepções, a exemplo dos Esplendores e misérias das cortesãs, de Balzac, A dama das camélias, de 
Dumas, Os mistérios de Paris, de Eugène Sue, os inúmeros contos de Guy de Maupassant, dos 
irmãos Goncourt, de Zola, para citarmos somente os autores franceses, a sexualidade feminina 
se torna um objeto de preocupação neste período que, paralelamente, investe num campo da 
Medicina destinado à saúde e ao corpo da mulher: a ginecologia21.

No entanto, o quadro de Weingartner é de uma relevância ímpar. O pintor, aos 66 anos, utiliza 
pela segunda vez o formato de tríptico, criando agora uma narrativa que evoca as fases da vida 
de uma mulher. A questão do tamanho da obra, menor do que seu outro tríptico famoso, nos 
remete possivelmente ao interesse do pintor
devido às suas dimensões. Na seqüência dos painéis, o pintor oscila entre a representação de 
um ambiente externo (público, no primeiro e no terceiro painel) e interno (privado, no painel 
central). São imagens que também evidenciam a mentalidade de seu tempo: “Provenientes 
de antigas mitologias, de terras longínquas ou fantásticas, revelam as fantasias de uma época 
que fez do sexo a chave da explicação dos atos e comportamentos humanos, como ensina 
Foucault, e que associou de maneira indissolúvel sexualidade e subjetividade.”22

Na primeira parte da obra de Weingartner, temos em primeiro plano uma menina de perfil, 
mendigando. Atrás dela vemos um
vitrine, aparentemente de uma joalheria. O mais importante nesta obra não é sua origem ou que

lugar destacado na parte central do
um

também se volta para o estudo da condição feminina. Por outro

As três fases da vida. 1919 
(primeiro módulo)

e sua honra, e assim entrar no mundo da prostituição, mostram a degenerescência, provinda de um 
temor do “fim dos tempos”. Na parte central do tríptico, temos um ambiente interno, provavelmente 
o quarto, onde vemos uma mulher com um vestido luxuoso, sentada de costas e se olhando no 
espelho do toucador, em um gesto de estar colocando um colar parecido com o da vitrine representada 
na primeira parte; à direita um homem em pé elegantemente vestido a observa. Na pintura de 
Weingartner esta parte central poderia ser aproximada à obra Nana, de Émile Zola. Nana se ama, 
e em vários momentos vemo-la contemplar-se diante do espelho, a admirar seu corpo: “Um dos 
prazeres de Nana era despir-se em frente ao armário de espelho, onde podia ver seu corpo inteiro. 
(...) Era uma paixão do corpo, um arrebatamento pelo cetim de sua pele e pelas linhas delicadas 
do seu busto, que a deixava séria, atenta, absorta num amor de si própria” 14.

em vendê-la para um colecionador particular,

23 Ver, sobre A casta Susana, Bíblia on-line 
http://www.insecula.com/comact/A009589.

html ou http://www.oficinadeemocoes. 
<)rgbr/texto.asp?cod_testamento= 1 &cod_ 
livro=34&capitulo= 13 

24Émile Zola. Nana. São Paulo, Ed.
Hemus,1982.

25 Assietteau Beutre, n» 30 - 26 octobre 1901 
Por Kees Van Dongen .Ver em http://
assietteaubeurre.org/vdg/vdg_fl  .htm

Na terceira parte, temos uma mulher idosa, provavelmente a mesma, vestida de preto. Ela espera 
pacientemente por um homem no segundo plano, que examina a jóia entregue por ela. Trata-se 
da última parte desta narrativa, que representaria simbolicamente o fim da vida, a velhice e a 
degeneração do corpo. Nas gravuras do jornal anarquista francês Assiettean Beurre25, em um número

21 Margaredi Rago. Amores ilícitos na Paris de 
Émile Zola. Revista de História e Perspectiva, 
Uberlândia, n“ 1, julho-dezembro, 1988, p. 15.

22 Margareth Rago, op. cit., p. 14.
idoso segurando um chapéu e, ao fundo da composição, uma WWW.
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especial, Laprostitution, ilustrado por um artista de vanguarda, Kees Van Dongen (1877-1968), 
ligado aos fauves e ao Expressionismo alemão, vemos a mesma seqüência de representações das 
etapas da vida das prostitutas. Em algumas pinturas do século XIX, principalmente de bordéis, 
além das pessoas representadas, o espaço arquitetural ocupa no espaço da tela uma posição de 
destaque. O desenho nos serve como uma informação acerca destes espaços de diferentes maisons 
closes e de tipologias de construções que são lugares eminentemente modernos e contemporâneos, 
lojas, estações, lugares públicos, dos grands magazins, das gares e das arquiteturas coletivas.

diferentes. Apesar da obra de Liebl não ser parte de um tríptico, como é o caso de Weingartner, a 
ligação mais sólida entre ambas se dá pela tríade de mulheres. Na obra do austríaco Gustav Klimt 
(1862-1918) denominada Les trois âges de la femme, de 1905, as representações são sintéticas e 
de um decorativismo geométrico. O tema é uma revisitação, numa chave simbólica, das três fases 
da vida feminina: infância, maternidade e a inevitável velhice. No entanto, temos nos nus uma 
evocação impressionante da secura esquelética dos corpos das mulheres. A idéia diretriz da Idade 
Média, Media vita in morte sumas, é prudentemente representada nesta obra com a evocação desta

As três fases da vida, 1919 
(módulo central)

As três fases da vida, 1919 
(terceiro módulo)

A representação de mulheres em ambientes privados mostra como o espaço feminino é recorrente 
em outros pintores. Em Trois femmes (1909-10), de Umberto Boccioni (1882-1916), são 
representadas a mãe e a irmã do pintor e ao centro uma mulher com a qual ele tinha vivido uma 
relação tumultuada. As três mulheres estão representadas com uma luminosidade descendente 
e as formas são compostas como em raios oblíquos. Os olhares não se cruzam e cada uma 
tem uma expressão distinta. A obra testemunha uma assimilação, por parte deste pintor, da 
técnica do divisionismo, com zonas monocromáticas e tratadas com dégradés. No caso da 
obra de Weingartner, as mulheres não estão no mesmo plano e temos uma luminosidade mais 
saliente na figura feminina da parte central, que seria a representação da femme au mirroir. E 
possivelmente a fase mais próspera da vida dela. O pintor não aderiu nem ao Impressionismo 
e nem ao divisionismo e manteve neste quadro um jogo delicado de pequenas pinceladas sutis 
e vibrantes para sugerir uma impressão mais realista.

A fortuna crítica da obra Três mulheres na igreja da vila, de Wilhelm Leibl (1844-1900)"6, 
comparou-a, em relação aos detalhes, à obra de Émile Zola. Nesta pintura, temos representadas 
três figuras femininas na igreja, em primeiro plano - uma jovem, uma mulher madura e outra mais 
idosa. Assim como na obra de Weingartner, é a representação simbólica do tempo que passa e das 
fases da vida. As três mulheres têm expressões do rosto, vestimentas e posições de oração distintas. 
No caso do tríptico, temos a mesma mulher representada também em posições, idade e expressões

natureza efêmera. Em Weingartner, a semelhança com Klimt, fora o título da obra, encontra-se no 
mesmo tema revisto, ou seja, infância, vida adulta e velhice. Porém, a distinção está na maternidade 
não evocada. A supressão da maternidade dá-se pelo fato de a narrativa referir-se possivelmente 
às três fases da vida de uma prostituta.

Assim, ao considerarmos em conjunto os dois trípticos pintados por Pedro Weingartner, 
percebemos como ambos têm uma profunda ligação entre si, ao abordarem sob diferentes aspectos 
a condição da mulher no seu tempo. Sob o rigorismo de uma moral burguesa, só aparentemente os 
temas dessas duas obras se distanciam, pois ambas se referem à mulher prisioneira de um universo 
estrito de regras, que devem determinar sua conduta e lhe reservam pesadas sansões morais em caso 
de transgressão. A prostituta pode ser vista em continuidade com a jovem ingênua ou a mulher 
casada que se deixa seduzir pela vida mundana e que depois deve recorrer a práticas criminosas para 
livrar-se do fruto indesejado de sua conduta ilícita, ou então enfrentar, ao fim da vida, a solidão e 
a pobreza. Diante dessas obras, o olhar do espectador embarca em uma aventura extraordinária, 
onde é conduzido pelo pintor que, por meio da citação dos mestres que o precederam e do diálogo 
com a arte e a cultura de seu tempo, transforma em descoberta fascinante de valores e costumes 
temas mórbidos ou controversos do mundo em que vivia. Ao revelar a forte carga moral e o 
peso social dessas questões, Weingartner nos instiga a uma profunda consciência do sentido de 
decadência, tão forte na sensibilidade daquele começo do século XX.

26 A evolução da pintura de gênero em Munique 
se deu principalmente graças à atividade 
de Wilhelm Leibl. O circulo de artistas 
reunido em torno de Leibl incorporava 
tendências realistas que emanavam da França 
e foram especialmente conhecidas graças à 
contribuição de Millet, Courbet e Manet.
O grupo se afastou de Leibl nos anos 1880, 
mas influenciou a arte em Munique sobretudo 
na década seguinte. O Naturalismo emerge, 
na Alemanha, ligado à crescente admiração 
pela pintura impressionista dos anos de 
1880. Sabe-se que Weingartner continuará 
a manter contato com a Alemanha e estará 
tematicamente muito próximo deste 
grupo de Leibl. 193192



A carreira e a obra de Pedro Weingârtner

Paulo Gomes 
Alfredo Nicolaiewsky (colaborador)

A carreira

Observar a carreira de Pedro Weingârtner é acompanhar um constante e crescente empenho 
em ascender e legitimar-se enquanto artista. A culminação dessa trajetória está na sua 
consagração no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso seria natural se sua formação tivesse sido 
feita na Academia Imperial de Belas Artes, centro produtor e emissor das principais idéias e 
artistas do período, o que não ocorreu.

Rafael Cardoso coloca a interrogação “Quem era esse Weingârtner?”, no início de seu ensaio1. Isso dá 
a dimensão da carreira do artista que, conforme o mesmo autor, é “um dos primeiros a evidenciar a 
possibilidade de se construir uma carreira artística sólida e bem-sucedida fora do pólo centralizador 
que [...] foi a Academia e, em seguida, a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro”. E 
continua mais adiante, afirmando que “a trajetória de Weingârtner independeu praticamente 
das benesses oficiais e dos conluios institucionais que costumam dominar a vida brasileira”.

Weingârtner pauta sua trajetória por uma determinação admirável, desde a sua decisão no 
mínimo estranha de, em 1878, partir para a Alemanha. Se pensarmos no seu incipiente 
aprendizado local, basicamente junto ao pai e irmão, e com passagem pelo ateliê do pintor 
Delfim da Câmara, revela-se notável a ousadia de partir para a Europa para tentar uma 
formação. Consideremos que o seu domínio do alemão, língua dos seus pais, já era um dado a 
favor, mas isso é pouco. Imaginemos igualmente que, devido ao seu convívio em Porto Alegre, 
ele dominasse também o italiano e, é claro, ainda o francês, língua culta por excelência no 
período. Mesmo assim, a decisão ficaria, em parte, dificultada devido a sua avançada idade 
para ser estudante e, mais importante, um estudante sem recomendações e sem a cobiçada 
legitimação oficial de um prêmio de viagem ou de uma bolsa de estudos. Weingârtner parte 
para a Europa aos vinte e cinco anos, literalmente com a cara e a coragem.

A análise de sua trajetória na Alemanha é marcada por uma atividade excepcional: sua matrícula, 
certificada por documento datado de vinte e um de abril de 1878, dá início a uma série de 
deslocamentos entre cidades e instituições. Em abril, está matriculado na Escola de Artes e 
Ofícios {Kunstgewerbeschulé), em Hamburgo, na qual permanece até outubro do mesmo ano. 
Ainda naquele ano, em agosto, envia seus primeiros trabalhos para Porto Alegre.

Em outubro, muda-se para Karlsruhe, matriculando-se na Escola de Artes Grã-Ducal de 
Baden (Grossherzohlich Badisch Kunst-Schule), dirigida por Ferdinand Keller, onde ingressa na 
classe do professor Theodor Poeckh, na qual, provavelmente, também trabalhou, orientado 
por Ernest Hildebrand. Não sabemos o que o levou a essa mudança, tão pouco tempo após 
ter chegado ao seu destino. Insatisfação com a formação oferecida? Dificuldades financeiras? 
Não temos como saber. Sabemos, entretanto, que ele permanece em Karlsruhe até 1880, 
quando então, a doze de outubro, matricula-se na Real Academia de Belas Artes, em Berlim, 
seguindo Ernest Hildebrand. Essa é outra decisão sobre a qual nada sabemos.

1 Rafael Cardoso. A arte brasileira
25 quadros [1790-1930]. Rio de Janeiro, 
Record, 2008. p. 142.
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Conforme Ângelo Guido, aquele é um período marcado por dificuldades, o que o leva, em 
uma decisão efetivamente radical, a abandonar os estudos, emprégando-se em um estúdio 
de fotografias2. O que ocorre entre 1880 e 1882 não é conhecido.

E de abril de 1882 a sua matrícula em Paris, na dispendiosa AcadémieJulian. A célebre escola, 
criada em 1867 e dirigida por Rudolf Julian (1839-1907), caracterizava-se também por aceitar 
alunas mulheres (impedidas de freqüentar a École des Beaux-Arts) e, mais notável ainda, por 
fornecer uma espécie de curso preparatório para o ingresso na cobiçada e dificílima École.

um currículo rígido e sistemático, que compreendia
ansiados ateliês de pintura. Na Académie 

Julian, conforme o esclarecedor ensaio de Ana Paula Cavalcanti Simioni3, “as etapas não eram 
tão rígidas, e alunos e alunas praticavam concomitantemente os diversos tipos de desenho”4. 
A academia também se caracterizava pelo alto custo de seus ateliês. Conforme Simioni, 
aluno despendia de vinte e cinco a cinqüenta francos respectivamente, por jornada parcial ou 
integral durante um mês. Para a anuidade, o curso se elevava à astronômica soma que oscilava 
entre duzentos e quatrocentos francos. Isso pode parecer pouco hoje, mas se considerarmos a 
bolsa de trezentos francos mensais, que Weingártner posteriormente irá receber do Imperador, 
significa que só com as aulas (não considerando manutenção e material) ele gastava um sexto 
de seus rendimentos.

durações. Legitimando e justificando a concessão da bolsa, já em agosto de 1884, Weingártner 
está participando do Salão da Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro.

Em 1885, ele encontra-se em Munique, capital da Baviera e do mundo artístico da Alemanha, 
estudando na academia, na qual recebe influência do realismo detalhista de Carlos von 
Piloty. Aos 32 anos, o artista ainda está em formação, e é daquele período o início da 
execução de Direitos documentados, obra que recebe menção elogiosa nos periódicos Buch 
jur Alie e na revista BLatt der Familien, ambos de Munique, conforme Guido10. Essa obra, 
agora devidamente legitimada, é então oferecida ao Imperador Dom Pedro II, através de 
carta datada de quatro de abril de 1886. Parece-nos que a uma estratégia cuidadosamente 
elaborada pelo artista, para chegar ao ponto da sua carreira no qual se encontrava, associa-se 
aqui um toque de sorte excepcional: a tela não chega ao seu destinatário, o que terá depois 
desdobramentos surpreendentes, como se verá a seguir.

A Ecole caracterizava-se por 
período de formação em desenho até chegar aos

longoum

um

Data do ano de 1886 uma grande série de viagens: Florença em março, Roma em abril, maio 
e junho em Pompéia, julho e agosto em Capri. Naquele ano, recebe em Paris, da Legação 
Imperial do Brasil, permissão para aperfeiçoar-se na Itália, o que ele faz imediatamente em 
setembro, instalando-se em Roma, na Villa Strohl-fern. Aos 34 anos, o artista goza de uma 
posição finalmente confortável: usufrui de uma bolsa de estudos e está na admirada Itália, terra 
que é uma espécie de Éden para os alemães e que, para um artista até então conscientemente 
à margem das vanguardas da época, era um bom lugar.

Aqui cabe um breve comentário: Weingártner teve na Alemanha professores célebres, mesmo 
que nenhum deles tenha se caracterizado como um artista de primeiríssima linha11. Eram 
artistas atentos às inovações, mas permaneceram, entretanto, nas bordas do caldeirão da 
modernidade, evitando colocar em risco suas sólidas carreiras e mantendo-se, quando muito, 
enamorados do emergente Simbolismo.

Em Paris, Weingártner, evidentemente, está a par da efervescente vida artística do período, 
mas aqui fica clara não só uma inclinação artística (que a crítica de Guido chamaria de 
“temperamento”), mas também uma visão estratégica. Quanto à Itália, como centro de 
formação, não estava mais na primeira linha (mesmo o célebre prêmio de Roma, concedido 
pela Academia Francesa, não era mais tão disputado), não aderira ao Impressionismo, pelo 
menos em termos absolutos, e tampouco esteve próxima do temperamento sombrio dos 
alemães que a inclinariam ao modo simbolista de atuar. A Itália era, evidentemente, um lugar 
confortável - legítimo enquanto centro artístico - e, ao mesmo tempo, seguro como base 
de atuação. A leitura de Weisz12 é profundamente esclarecedora ao afirmar que “a opção por 
Roma, ao invés de Paris, como era de praxe entre os estudantes brasileiros, é em parte explicada 
pelas anotações acima [carta de Rodolpho Bernardelli na qual ele afirma sua decepção com a 
escola Moderna]” e, de maneira mais precisa, ao afirmar que “a Itália, ao mesmo tempo em 
que oferecia a oportunidade de estudar obras clássicas, fontes do Renascimento florentino, 
[...] proporcionaria o contato com o verismo, corrente naturalista e detalhista

Data de 1887 o pedido de licença remunerada de seis meses de Weingártner, causa advogada 
pelo influente Conde von Koseritz. Em agosto daquele ano, o artista viaja para o Brasil, após 
nove anos fora do Estado. Nove anos! Um período considerável durante o qual o artista 
estuda junto a grandes mestres e acompanha muito de perto o mundo das artes plásticas 
européias. Em setembro ou outubro (as datas conflitam nos relatos), Weingártner faz sua 
primeira exposição em Porto Alegre. Financeiramente, ela resulta em fracasso; mas, naquele

Estudo. 1878 
bico-de-pena, 60 x 39 cm 
Acervo Pinacoteca Barão de Santo Ângelo 
Instituto das Artes - UFRGS, Porto Alegre, RS

10 Ângelo Guido, op. cit., p. 38.
11 Guido escreve precisamente, na página 

28 de sua monografia: “Pequenos 
mestres como ele [Ernest Hildebrand] 
existiram diversos na Alemanha da sua 
época, pequenos mestres carinhosamente 
acatados pelo público, pela crítica e pelos 
meios oficiais, pois a sua pintura estava 
identificada com o gosto acadêmico em 
voga nas exposições internacionais e 
encontrava, além disso, certa ressonância 
num pendor romântico que continuava 
a imperar nos ambientes abastados da 
burguesia alemã, não obstante as tendências 
da nova pintura que lutava para se impor”. 
Sobre as influências artísticas e os possíveis 
modelos de Pedro Weingártner, ver
Neiva Maria Fonseca Bohns. Realidades 
simultâneas: contextualizaçáo histórica da 
obra de Pedro Weingártner. In: 19&20 — A 
revista eletrônica de DezenoveVinte. Volume 
3, n° 2, abril de 2008. Disponível 
http://www.dezenovevinte.net/19e20. Ver 
também Vivian S. Paulitsch. As influências 
na obra de Pedro Weingártner (1853- 
1929). In: 19Ó20 — A revista eletrônica 
de DezenoveVinte.Volume 3, n° 3, julho 
de 2008. Disponível em: http://www. 
dezenovevinte.net/19e20.

12 Suely de Godoy Weisz. Rodolpho 
Bernardelli, um perfil do homem e do artista 
segundo a visão de seus contemporâneos.
In: 180 Anos de Escola de Belas Artes. Anais 
do Seminário EBA 180. Rio de Janeiro, 
UFRJ, 1998,2a. impressão, p. 243-258. A 
referência se encontra à p. 256.

No entanto, o alto valor compensava, não necessariamente pela excelência do ensino, mas pela 
influência e importância de seus professores. Simioni afirma que “ao contratar mestres distintos, 
que além do valor artístico ocupavam cargos de prestígio nos salões, atuando como júri tanto de 
seleção como de premiação, o diretor da escola assegurava as chances de sucesso para muitos de 
seus alunos . Assim, ingressar na célebre Académie garantia o contato próximo com celebridades 
do porte dejules Lefèvre,Tony Robert-Fleury, William Bouguereau, Gabriel Ferrier, Jean-Paul 
Lauiens, entre outros. Naquele estabelecimento, ele recebe orientação do todo-poderoso Tony 
Robert-Fleury e, após, de William-Adolphe Bouguereau. Datam daquele período, conforme 
Athos Damasceno5, as primeiras experiências na gravura.

Sua manutenção na 
financeiro dos amigos e mecenas 
(que ja o haviam socorrido na Alemanha, conforme Guido6 e Damasceno7). Evidentemente 
o investimento compensa, pois, já em quatro de abril de 1883, Weingártner é contemplado 

carta testemunho do célebre e influente William-Adolphe Bouguereau, certificando 
o seu bom desempenho. O documento é enviado, como parecer favorável, à Legação Imperial 
do Brasil8. Considerando a total ausência de suporte oficial à carreira do artista, a única 
explicação para essa carta ser dirigida a essa espécie de embaixada brasileira era, evidentemente, 
a intenção do artista de tornar-se um bolsista do Imperador. Isso é confirmado pela carta, 
datada de treze de abril, destinada ao Imperador Pedro II, com a solicitação de auxílio para 
continuar seus estudos na Europa.

Aquele final de ano é o seu período mais dramático em termos de sobrevivência. Em 1884, 
aos 31, exatamente a onze de janeiro, lhe é concedida por Dom Pedro II uma bolsa de estudos 
de trezentos francos mensais. A concessão é informada a ele somente em sete de maio e, de 
posse da bolsa, o artista retorna então à Alemanha, instalando-se em Mayerhofer (Tirol). Sua 
relativamente curta permanência na academia não é um fato isolado. Simioni esclarece que, 
entre 1882 e 1922, contabilizou-se [...] a passagem de setenta e cinco homens e quatorze 
mulheres brasileiras na instituição 9, e que essas passagens são caracterizadas por suas curtas

Estudo, 1878
carvão sobre papel, 62 x 43 cm
Acervo Pinacoteca Barão de Santo Ângelo
Instituto das Artes - UFRGS, Porto Alegre, RS

2 Ângelo Guido. Pedro Weingártner. Porto 
Alegre, Divisão de Cultura - Diretoria 
de Artes da Secretaria de Educação e 
Cultura do Rio Grande do Sul, 1956, p. 
25. Sobre as relações entre Weingártner 
e a fotografia, ver Susana de Araújo 
Gastai. Pedro Weingártner: sob o olhar 
fotográfico. In: 19&20 - A revista 
eletrônica de DezenoveVinte.Volume 3, n° 
3, julho de 2008.

3 Ana Paula Cavalcanti Sminioni. A viagem 
a Paris de artistas brasileiros no final do 
século XIX. In: Tempo Social, vol. 17. São 
Paulo, Jun. 2005.

4 Sobre o desenho de Pedro Weingártner, 
remetemos o leitor para o texto de 
Alfredo Nicolaiewsky, que trata do 
tema neste livro, e ain da o seu texto 
“Os desenhos de Pedro Weingártner” 
publicado em 19&20 - A revista 
eletrônica de DezenoveVinte. Vol. 3, n. 3, 
julho de 2008. Disponível em: http:// 
www.dezenovevinte.net/19e20

5 Athos Damasceno Ferreira. Artes Plásticas 
no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 
Editora Globo, 1971.

6 Ângelo Guido, op. cit., p. 25.
7 Athos Damasceno Ferreira, op.cit., p. 199.
8 Ângelo Guido, op. cit, p. 34.
9 Ana Paula Cavalcanti Simioni, op. cit.

Cidade Luz é precária, e ele precisa novamente recorrer ao auxílio 
Martim Bromberg, Jacob Koch e Bartolomeu Gesiani
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mesmo período, é publicada em Porto Alegre Impressões dltália, de Carlos von Koseritz13, 
obra na qual o autor narra a visita que fez a Pedro Weingártner no seu ateliê romano, na 
Villa Strohl-fern. O texto, de sabor marcadamente intimista e pessoal, refere a excelência 
do artista de maneira nada discreta, e afirma que os gaúchos e brasileiros estão frente 
artista maduro e digno de toda a atenção. O texto de Koseritz é evidentemente destinado a 
legitimar o artista e a justificar sua

Logo em seguida, em novembro, Weingártner embarca para o Rio de Janeiro. Sua carreira exige 
estágio na capital do Império, e nela vivência sua primeira consagração nacional. Esta vem 

através da sua primeira exposição individual no ateliê fotográfico de Insley Pacheco & Cia., 
Rua do Ouvidor. Guido informa que a exposição ocorreu em fevereiro, mas somos levados 

a aceitar como correto o mês de setembro daquele ano, pois, além de conflitar com a data da 
viagem, informada como ocorrida em novembro pelo mesmo autor, datam daquele mês as críticas 
jornalísticas. A exposição de dez trabalhos deu origem a uma excepcionalmente elogiosa crítica de 
Oscar Guanabarino, publicada em O Paiz, a quatro de setembro de 1888, e a menos elogiosa e 
mais reticente crítica de Gonzaga Duque, no Diário de Notícias, em nove do mesmo mês. Existe 
ainda referência à recepção crítica feita por França Júnior, que destaca a tela O espólio.

Em sua crítica, Guanabarino14 promove uma entusiástica recepção ao novato Weingártner, 
saudando-o já no início de seu texto com a frase em caixa alta: “O PRIMEIRO PINTOR 
BRAZILEIRO”. Guanabarino avança destemidamente, afirmando o “[...] Sr. Weingártner 

talento de primeira ordem e um artista de merecimento invejável”. A aclamação 
segue em termos comparativos, ao escrever que “ainda nenhum compatriota nosso chegou, 

pincel, a tanta perfeição no desenho, tanta fineza no acabado e tanta observação 
estudo . E de espantar a afirmação, considerando que Weingártner é praticamente um 

desconhecido na Corte, centro de excelência na produção e no ensino das artes plásticas e 
local no qual estão estabelecidas sumidades como George Grimm, Rodolfo Amoedo, Antonio 
Parreiras, Rodolpho Bernardelli, Victor Meirelles, isso apenas para ficar nos mais visíveis 
naquele momento. As dez obras expostas são recebidas por Guanabarino como “admiráveis”, 
afirmando ainda o crítico a excelência na concepção e no domínio da técnica.

Já o crítico Gonzaga Duque, em matéria publicada em nove de setembro, apenas cinco dias 
depois da de Guanabarino, é bastante reticente. Escreve ele q

restrição por parte de Duque. O que podemos perceber é uma visível mudança de ares no 
que diz respeito à recepção crítica da produção daquele momento. De um lado, os valores 
tradicionais defendidos por Guanabarino e, de outro, os valores modernos de Duque. Ambos 
atuando no mesmo contexto e em um tempo marcado pelo avanço inevitável do pensamento 
artístico, na direção de um discurso menos literário e mais plástico.

Naquele momento, ocorre o célebre imbróglio de Direitos documentados, minuciosamente 
relatado por Ângelo Guido16. A tela, enviada da Alemanha como um presente para o Imperador, 
não chega ao seu destinatário. Conforme Guido, o Imperador estava impossibilitado de ir à 
exposição, e o artista resolve então visitá-lo no Palácio de São Cristóvão, para mostrar trabalhos 
e fotografias, entre as quais estava o quadro presenteado. A história conta que o Imperador 
agradou-se muito dos Direitos documentados, ao que o artista teria dito: “E a fotografia do 
quadro que tive a honra de oferecer a Vossa Majestade”. Ao que o Imperador respondeu que 
nunca o havia visto e muito menos recebido. Estabelecida a constrangedora situação, a obra 
é procurada em vão por todo o palácio. Acabrunhado com o fato, Weingártner teria rastreado 
a tela na Alfândega e descoberto que ela, por não ter sido procurada no tempo hábil, havia 
sido vendida em leilão a um comerciante português que, por sua vez, a havia revendido a 
uma dama da sociedade. A história tem ainda alguns desdobramentos dignos do melhor 
romance de folhetim, avidamente explorado pela imprensa, com direito a pedido de indulto 
de um português preso, oferta de um resgate pelo Imperador e, finalmente, a devolução da 
tela pela dama da sociedade, sem ônus para qualquer uma das partes. Com o Imperador de 
posse da famigerada tela, o caso tem um final feliz, principalmente pela enorme repercussão 
do acontecido, o que beneficia sobremaneira o artista.

a um

longa permanência em formação na Europa.

um
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Nomeação para o cargo de professor da 
Escola Nacional de Belas Artes 
In: Guilherme Auler. Pedro Weingártner - 
Os bolsistas do imperador.
Tribuna de Petrópolis. Petrópolis, 1956
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Assim é que a primeira mostra de Weingártner na capital do Império pode ser caracterizada 
como um evento midiático de enorme sucesso e de grande repercussão no futuro de sua 
carreira. Sua trajetória vai se consolidando através da sua participação, em 1891, no Salão 
da Societé des Artistes Français, em Paris, marcada por elogios (mas também por críticas)17 na 
imprensa francesa, o que repercute muito bem junto ao público brasileiro. A permanência 
de Weingártner junto às esferas mais altas da sociedade brasileira da época é notável, 
principalmente se observarmos sua nomeação, em dezesseis de maio de 1891, pelo presidente 
Marechal Deodoro da Fonseca, para o cargo de professor de Desenho Figurado da Escola 
Nacional de Belas Artes (cargo que ele assume em vinte e oito de maio do mesmo ano e que 
exerce, aparentemente de modo irregular, até 1893).

ue:

Vendo os quadros do Sr Pedro Weingártner lembro-me do trabalho daquele obscuro 
naval. Todos esses alfarrábios, panos, escrínios, leques, rosários, carteiras de colecionador, todas 
essas recordações de viagens, de tempos, de história, de artes, de arqueologia, e essas cabeleiras 
empoadas, esses rostos, esses corpos, do Espólio, custaram ao artista um trabalho fatigante, 
ano de existência dispendido (sic) em alguns meses de paciência, de observação e de cuidados. 
E tudo isso reunido, dificilmente dá uma impressão intensal5.

construtor

Com a proclamação da República, em 1889, o sistema de concessão de bolsas de estudo 
e pensões artísticas sofre alguns reveses. Muitos dos artistas contemplados ficam, do 
dia para a noite, sem o apoio institucional do Imperador e, ainda mais grave, tornam- 
se desconfortavelmente mal vistos pelo novo regime político. E o que ocorreu, com 
conseqüências trágicas, com o compositor e maestro Carlos Gomes. Não sabemos se 
Weingártner continuou recebendo a sua pensão após os quatro anos de concessão, entre 
os anos de 1884 e 1887, declarados por Ana Maria Tavares Cavalcanti18. Independente de 
méritos, e Weingártner os tinha em grande quantidade, é curioso que esta sua nomeação 
não tenha contemplado um artista local ou, ao menos, que tivesse alguma vinculação com 
a instituição. Desconhecemos os trâmites e as referências que o levam ao cargo, mas é 
importante assinalar que essa nomeação contraria as regras da Academia Imperial de Belas 
Artes, que tradicionalmente recebia em seus quadros os acadêmicos premiados com viagens 
e bolsas para o exterior. Conforme podemos ler em Cavalcanti19, entre 1845 e 1886, dos 
vinte e dois pensionistas, onze assumiram cargos na Academia.

16 Ângelo Guido, op. cit., p. 42-43.
17 Idem, ibidem, p. 46, 52 e 53.
18 Ana Maria Tavares Cavalcanti Simioni.

Os Prêmios de Viagem da Academia 
pintura. In: 185 anos de Escola de Belas 
Artes. Rio de Janeiro, UFRJ, 2001/2002, 
la. impressão, p. 69-92. Dazzi informa 
t|ue o artista foi bolsista do Imperador 
por seis anos, não informando o início 
nem o final da concessão. Ver Camila 
Dazzi. As relações Brasil-Itália no segundo 
oitocentos: a recepção da crítica de arte 
carioca à obra dos pintores brasileiros 
Itália (1880-1890). In: 19&20-A revista 
eletrônica de Dezenove Vinte. VoI u me 1, n° 
2, agosto de 2006, p. 14. Disponível 
!'ttp://www.dezenovevinte.net/19e20

19 Idem, ibidem, p. 72-73.

um
13 A obra foi editada pelo Estabelecimento 

Typographico de Gundlach & Cia, e a 
referência a Weingártner se encontra nas 
p. 358 a 362.

14 Apad Fabiana de Araújo Guerra Grangeia. 
A crítica de artes em Oscar Guanabarino: 
artes plásticas no século XIX. Dissertação de 
mestrado em História da Arte - IFCH da 
Unicamp, setembro de 2005 (inédita), p. 
141-144.

15 Reproduzido em Gonzaga Duque. 
Impressões de um amador: textos esparsos 
de critica (1882-1909). Belo Horizonte, 
Editora da UFMG, Fundação Casa de Rui 
Barbosa, 2001.

em

Mais adiante, no mesmo texto, ele se explica melhor, afirmando

[...] não quero dizer com isso que os quadros do Sr. Pedro Weingártner sejam defeituosos. 
As suas telas têm incontestável valor, tomadas como reunião de acessórios escrupulosamente 
concluídos, e, sobretudo muito recomendáveis são o Almoço 
outras, posto que o desenho nem 
apresentam-se à curiosidade do amador que se tornam dignas de estima [...].

Na verdade, tudo o que foi objeto de desmesurada admiração de Guanabarino foi objeto de

naem Capri e a Passagem. Em 
sempre corresponda à verdade anatômica de um corpo, cousas

em:
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Correio Paulistano23, com detalhadas descrições e incontáveis elogios, dão apublicadas no
dimensão do prestígio do artista naquela cidade. Conforme Guido, são expostas dez obras, 
incluída aqui o Rapsodo (ou Rapsódia) e, ainda, conforme seu biógrafo oficial, a exposição 

telas adquiridas pelo Presidente Campos Salles que, posteriormente, irá oferecê-las ao

Mas o prestígio de Weingártner permanece incólume, pois, a dezessete de novembro de 1892, 
juntamente com Rodolfo Amoedo e Henrique Bernardelli, ele faz parte da comissão qUe 
deverá julgar os candidatos no concurso ao benefício de pensionista do Estado na Europa.

teve
presidente Julio Rocca, da Argentina.Sua trajetória é marcada, a partir daquele momento, pelo trânsito intenso entre a Europa e o 

Brasil e ainda caracterizada por uma volumosa produção. É naquele período que ele expõe o 
primeiro conjunto de trabalhos tratando temas gaúchos, entre os quais estão duas de suas obras 
primas, Fios emaranhados e Kerb (expostas pela primeira vez em 1892). Há um empenho notável 
no sentido de associar qualidade e um discurso pessoal a uma recepção sempre elogiosa, pelo 
menos no que diz respeito ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Antes de afastar-se da Escola Nacional 
de Belas Artes, retornando a Roma, onde permanecerá até 1902 no seu ateliê na Via Mar 
ele participará,

Seu crescente prestígio leva-o a participar, provavelmente a convite, da Seção de Arte da 
Exposição Comerciale Industrial, em Porto Alegre. Naquela mostra ele é premiado, junto com 
outros artistas, pelo júri composto por A. Hebert, A. Pinto da Rocha e pelo Dr. Olinto de 
Oliveira. Após a premiação, provavelmente pressionado pelos não premiados, o júri decide 
retirá-la, considerando o prestígio e a posição do artista, decisão revertida em seguida com 
a concessão definitiva do prêmio24.

Data de 1909 a maior rejeição sofrida pelo artista no 
intitulada Rodeio, tela encomendada pelo Dr. Carlos Barbosa Gonçalves, presidente do Estado do 
Rio Grande do Sul. A obra não é bem aceita pela crítica e pelo público devido a supostos erros 
na representação dos hábitos dos gaúchos, conforme narrativa de Guido2’. O efeito da rejeição 
deve ter tocado profundamente o artista e, provavelmente por efeito dessa situação, ele aceita a 
sugestão de seu amigo, o embaixador Joaquim Nabuco, e vai passar algum tempo em Portugal 
onde, às margens do Lima, em Viana do Castelo, pinta uma grande série de paisagens 
de gênero, quadros que ele, ainda conforme Guido26, vai chamar de impressionistas .

gutta,
1893, juntamente com Modesto Broccos, Henrique Bernardelli, Almeida 

Júnior e Insley Pacheco, da representação brasileira comissionada por Rodolpho Bernardelli 
para a World’s Columbian Exposition, mostra comemorativa do IV Centenário da Descoberta da

em

Rio Grande do Sul. Trata-se da pintura
América, realizada nos Estados Unidos da América. No livro de William Walton que documenta 
o evento“°, são reproduzidas duas obras suas: By Oblique Eyes (Fios Emaranhados) e A Country 
Bali (Kerb), ambas muito bem recebidas por Walton. A vinte e dois de junho de 1896, ele recebe 
o convite do Conselho Superior de Belas Artes para expor no Salão daquele ano. É crescente 
o seu prestígio, principalmente no Rio de Janeiro. Em 1897, novamente em Porto Alegre, 
Weingártner expõe no Bazar Ao Preço Fixo, e os resultados das vendas são constrangedores, 
tanto que, a cinco de julho, é feito um sorteio das telas

e cenas

remanescentes.

Seu retorno ao Brasil é em São Paulo, onde expõe quarenta e seis quadros27, entre os quais 
está o tríptico Lafaiseuse dânges. O sucesso da mostra é tal que ele tem a tela adquirida para 
a coleção da Pinacoteca do Estado de São Paulo. A exposição caracteriza-se por ser um fato

imprensa da época e, desde sua abertura, parecia destinada a ser 
Rafael Cardoso, no início de seu estudo sobre o citado tríptico, informa que a

no dia dez de dezembro:

No entanto, curiosamente, a carreira exitosa do artista segue sendo material de notícia, 
as que chegavam da Europa naquele momento, que falavam de obras expostas com sucesso 
em Roma e em Paris, conforme nos relata Damasceno21. Isto atesta, se não o desinteresse, 
ao menos o despreparo da aristocracia e da intelectualidade gaúcha para as artes plásticas 
naquele momento. Mas, se as pinturas não tinham saída, os retratos, entretanto, eram fontes 
inesgotáveis de renda e de prestígio para o artista, conforme podemos constatar em Guido 
e Damasceno, que nos informam que, somente entre 1895 e 1900, ele pinta, pel 
quatorze retratos, entre os quais o magnífico de Júlio de Castilhos.

como

de imensa repercussão naSem título, sem data
aquarela um sucesso.

exposição inaugurada no Palacete Martinico abriu22x13 cm
Coleção Paulo do Couto e Silva.
Porto Alegre, RSo menos,

[...] na presença do presidente do Estado, a mostra recebeu uma cobertura inicial do Estadão 
que durou cinco dias consecutivos, com direito a reproduções fotográficas de várias obras e 

contagem regressiva do número de quadros vendidos. Cerca de duas semanas depois, ao
com mais cinco inserções, incluindo

Em 1898, o artista está com quarenta e cinco anos, vinte a mais do que no momento no qual 
deixou a provinciana Porto Alegre em direção à Europa. Seus admiradores e os freqüentadores de 
seu ateliê romano estão entre as maiores celebridades e autoridades brasileiras do período. Em 1898, 
o presidente Campos Salles visita seu ateliê e demonstra interesse em comprar Têmpora mutantur, 
fato relatado por Cuido". O artista nega-se a vender o quadro porque estava destinado ao Rio 
Grande do Sul. Isso ocorre em julho, quando a obra é enviada de Roma e exposta na Litografia 
Weingártner. Por meio de uma cuidadosa campanha, a pintura, com temática nitidamente 
“gaúcha”, será finalmente adquirida por Borges de Medeiros para o Palácio do Governo.

uma
se aproximar o final da mostra, o jornal voltou à carga

artigo crítico estimulando a compra pelo governo do tríptico1*.um

A exposição, como se sabe, é um imenso sucesso de crítica, de público e de vendas. Cardoso2’ 
informa que ela abre com quarenta e uma obras, ao invés das quarenta e seis listadas no 
catálogo, faltando, entre outras obras, o célebre tríptico, anunciado apenas em vinte e oito

um forte aparato crítico e dos devidosde dezembro na imprensa, mas já acompanhado de 
elogios. Cardoso se pergunta:23 Fdição dos dias 11 a 16 e depois nos dias

19, 23 e 27 de Setembro.
Por volta de 1900, as atividades estão em 24 Ângelo Guido, op.cit., p. 104-105.

24 Idetn, ibidem, p. 113.
26 Ide/n, ibidem, p. 116.
27 Ângelo Guido, op. cit, p. 118-119- Ver

ritmo intenso e, ainda naquele ano, Weingártner 
expõe em Porto Alegre, novamente no Bazar Ao Preço Fixo (não temos dados dos resultados 
comerciais da exposição, mas sabemos que, naquele período, o artista instala ateliê na Litografia 

qual pinta pelo menos cinco retratos). Naquele mesmo ano, no Rio de 
Janeiro, participa de exposição na Galeria Cambiasso e, na mesma época, da prestigiada 
Exposition Décenalle des Beaux-Arts, no Grand Palais, em Paris, com a pintura Les flütes de 
Pan (As flautas de Pã). Dessa exposição, na mesma Section Internationale, participam ainda 
Pedro Américo, com Honneur et Patrie, e Eliseu Visconti, com Les oréades e Mélancolie. Em

Por que razão o pintor teria aguardado até o último momento para tomar público um trabalho 
que levara um ano para produzir e que transportara por alto custo de Roma até São Paulo? Seria 
apenas algum atraso logístico? Alguma demora na alfândega? Ou, talvez, [...] um golpe publicitário 
para fechar a exposição com chave de ouro? Ou, talvez ainda, fosse por temer o impacto que uma 
obra como essa pudesse causar sobre a opinião pública relativamente conservadora da cidadef30.

Independente de qualquer prurido conservador ou de qualquer impedimento dessa ordem, a 
obra é finalmente adquirida para integrar o acervo da Pinacoteca do Estado. Mas essa não era

Weingártner, na também Mirian Silva Rossi. Circulação e 
mediação da obra de arte na Belle Époque 
paulistana. In: Anais do Museu Paulista,

20 William Walton. Art andArchitecture. 
Philadelphia, G. Barrie, 1893. lhe Art. 
Volume II, p. 93-96. Disponível em 
http://columbos.iit.edu/artarch/aa 1 toc. 
html

21 Athos Damasceno Ferreira, op.cit., p. 206.
22 Ângelo Guido, op. cit., p. 11 e 90.

ano 1998/1999, vol. 6/7, número 7, São 
Paulo, Brasil, editado em 2003, p. 113.

28 Rafael Cardoso, op. cit., p. 141-142.
29 Idem, ibidem, p. 148.
30 Idem, ibidem, p. 148-149. 201200 agosto, segue para São Paulo, onde realiza exposição grande repercussão. As matériascom
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a primeira obra do artista a ingressar na referida coleção, pois, por ocasião da sua instalação 
1905, fazem parte do núcleo inicial de vinte e seis pinturas da referida instituição, duas 

telas de Weingãrtner31: a Paisagem (Rio Grande do Sul), datada de 1900, e Ceifa (Anticoli), 
ambas transferidas ao Museu Paulista.

que sua consagração ocorre antes no Rio de Janeiro e em São Paulo do que no Rio Grande do 
Sul, e que essa trajetória teve como mote principal uma forte determinação em estabelecer-se 
como artista e alcançar o sucesso. Efetivamente foi isso o que ocorreu e, apesar do relativo 
descaso que sua obra teve da crítica, esse foi antes um fato geral do que individual.

em

Um aspecto pouco trabalhado pela crítica é a questão da carreira financeira dos artistas. O 
conhecimento da trajetória de Weingãrtner é marcado por uma sucessiva alternância de êxitos no 
centro do país e de relativos fracassos no Sul32. Sua carreira começa com a marca da dificuldade, 
mas isso não o impede de atirar-se em direção à Europa, numa viagem de custos elevados 
uma permanência ainda mais onerosa. Não desconhecemos as naturais dificuldades financeiras

Um aspecto que deve ser destacado é que essa trajetória foi feita, sim, em contato muito 
próximo com os centros do poder. Aqui contrariamos parcialmente a afirmativa de Cardoso 
de que “a trajetória de Weingãrtner independeu praticamente das benesses oficiais e dos 
conluios institucionais que costumam dominar a vida brasileira”34. Na verdade, ele esteve 
muito próximo do poder, da aristocracia intelectual, econômica e política do país. Se ele 
não foi aluno da Academia foi, entretanto, um dos pensionistas do Imperador e, com a 
queda deste, obteve o reconhecido posto de professor na então nova Escola Nacional de 
Belas Artes. Sua obra teve grande aceitação pública e foi um sucesso comercial, pelo menos 
no Rio de Janeiro e em São Paulo, e um índice inquestionável desse reconhecimento é 
o fato de que suas obras foram adquiridas por instituições oficiais para integrarem as 
coleções públicas, como ocorreu com o Museu Nacional de Belas Artes (1891), o Museu 
Paulista (1905), a Pinacoteca do Estado de São Paulo (1910) e também com o governo 
do Rio Grande do Sul (1899), além da encomenda do Rodeio, quando o artista estava no 
zênite de sua celebridade. Mas devemos reconhecer que, quando tudo parecia contrário 
a uma carreira nacional, ou seja, a idade avançada para assumir o papel de estudante e 
a situação periférica em que vivia, Weingãrtner foi admirável pela sua determinação e 
pelo seu empenho, alcançando uma posição elevada e inquestionável na história das artes 
plásticas brasileiras.

e em

na Alemanha, inclusive com a necessidade de abandonar os estudos e procurar um emprego (a 
despeito do relatado auxílio dado pelos amigos Bromberg, Koch e Gersiani, ambos confirmados

seguida, em Paris, para onde vai em busca de uma solução 
netária para sua vida, o que efetivamente realiza ao receber a bolsa concedida pelo Imperador 

Dom Pedro II. Após esses transtornos iniciais, não mais se ouve falar em falta de recursos 
ao contrário, inicia-se uma fase de sucesso de vendas como poucas vezes se teve notícia.

Weingãrtnerpor Damasceno e por Guido) e, em
mo li

w ívM A' K '■ 'materiais;
Capa do livro Pedro Weingãrtner 
dc Angeio Guido, 1956 (sem numeração)

Convite para exposição MARGS 2008 
Design de Mário Rõhnelt

Normalmente, a idéia que se faz da vida de um artista do século XIX é a de uma vida de 
boêmio, como aquela dos marginais do romance de Henri Murger, eternizados em música por 
Giacomo Puccini na sua La Bohème: artistas esfaimados, em constantes dificuldades financeiras 
e vivendo de expedientes. A mística do artista desprezado e falido se imiscuiu de tal maneira na 
mentalidade do público, que filiar em êxito é quase uma heresia. A ausência de estudos sobre 
a questão, repetimos, dificulta em muito a compreensão da vida artística brasileira no século 
XIX e início do XX, mas um autor, o recorrente Gonzaga Duque, nos deixou um testemunho 
valioso e esclarecedor sobre a questão. Vale a pena reproduzi-lo aqui:

A obra
Nego a legenda da miséria a que se acolhem os nossos pintores. Demonstro que todos têm., 
relativamente ao nosso meio, ganho mais que muitas sumidades européias. Não há pintor que 
deixe de fazer seis contos de réis por ano. O Manoel diz-nos que o seu cunhado Pedro Américo, 

espaço de dez anos e trabalhando muito pouco, ganhou cento e sessenta contos. Arthur Lucas, 
também, demonstra que durante um ano e meio ganhou quatorze, Roberto relata que ouviu do 
Medeiros que ele nunca fazia menos de um conto de réis mensais com lições. Fazemos as contas 
do preço dos quadros que o Aurélio, a partir de 1889, tem vendido: a Redenção do Amazonas 
deu-lhe 25:000$, o Suplício de Tiradentes, 15:000$, as pinturas no palácio do Governo da 
república 20:000$, o prêmio do concurso de pintura para a Descoberta do Brasil - 10:000$. 
Só de encomendas oficiais! O Parreiras, numa

Antes de darmos continuidade a uma nova etapa deste texto, devemos manter clara a atitude de 
reconhecimento do valor e da admirável carreira de Pedro Weingãrtner. Sua posição de destaque 
dentro da história das artes plásticas no Brasil, principalmente no período compreendido entre 
o último quarto do século XIX e o primeiro do século XX, deve-se à plena inserção dentro do 
sistema produtivo local, com todas as suas contradições de país em formação, de um público 
pouco educado artisticamente, do sistema de artes incipiente, mas, contraditoriamente, 
fortalecido no setor oficial através dos prêmios e das encomendas oficiais e, finalmente, pela 
tendência generalizada, por parte do público, dos artistas, dos colecionadores e da crítica, de 
seguir as correntes estilísticas européias com um relativo atraso.

O Rio Grande do Sul era, no período de formação de Pedro Weingãrtner, uma região com pouco 
desenvolvimento artístico. Damasceno enumera, quase que exaustivamente, os diversos artistas 
aqui estabelecidos ou de passagem, na sua grande maioria dedicados à produção de retratos, 
decorações teatrais e festivas, além dos santeiros e encarnadores necessários para o suprimento 
de imagens para as igrejas. Sem escolas de arte, sem locais adequados à exibição de obras de 
arte, sem um público consumidor, a capital da província do sul estava realmente à margem do 
processo artístico que se configurava no Rio de Janeiro e mesmo em Salvador35. Naturalmente, o 
caminho mais fácil para um candidato à carreira artística era dirigir-se à corte, o que efetivamente 
fez Manuel Araújo Porto Alegre, alguns anos antes de Weingãrtner ter nascido.

Uma alternativa à escassa vida artística local eram os jornais ilustrados, e Pedro Weingãrtner 
estava muito próximo dessa realidade devido ao gosto de seu pai pelo lápis e ao talento de seu

em
um

31 In: 100 anos da Pinacoteca: A formação 
de um acervo. São Paulo, Centro Cultural 
Fiesp, 2005, p. 18 e 52.

32 Relativo, pois, conforme Damasceno, a 
exposição realizada em Porto Alegre, em 
dezembro de 1898, além de ter sido muito 
bem recebida pela imprensa (mormente
o artigo de Olinto de Oliveira publicada 
no Correio do Povo), teve resultados 
expressivos. Ainda de acordo com 
Damasceno, os quadros foram “vendidos, 
aliás, por bom preço”, a algumas 
importantes figuras da sociedade local.
Cf. Athos Damasceno Ferreira, op. cit., p. 
206-208.

33 Diário do crítico. Gonzaga Duque. Meu 
jornal (1900-1904). In: Vera Uns. Gonzaga 
Duque: a estratégia do franco-atirador. Rio 
de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1991, p. 
150-151 (negritos de Gonzaga Duque ou 
de Vera Lins).

exposição em S. Paulo, ganhou 90:000$ como é 
público e notório e ele mesmo o diz, estando atualmente encarregado de dirigir as decorações do 
novo edifeio da Caixa Econômica à razão de 27:000$por ano! e tendo vendido ao governo, há 
uns três anos, as Sertanejas por 10:000$. Brocos, os irmãos Bernardelli, Weingãrtner, Amoedo, 
enfm, todos esses artistas ganham largamente. A legenda da miséria para os pintores, escultores 
e músicos é uma mentira, aceita pelos imbecis e mantida pelos espertalhões.
Há quem na (sic) sofra, mas em condições cuja responsabilidade depende unicamente do próprio 
artista. Almeida Reis viveu quase na miséria, eu o conheci muito intimamente 
conhecido os felizes. Inácio Porto Alegre é outra vítima e Hilarião, se não vive sem recursos de 
subsistência, não se pode julgar um modesto aquinhoado da Fortuna. Mas esses são casos raros. 
Eis o que é a legenda33.

como tenho
34 Rafael Cardoso, op. cit., p. 142.
35 Um preciso e apreciável panorama da vida 

cultural porto-alegrense, no século XIX, 
pode ser lido no ensaio de Susana Gastai. 
Ane no século XIX. In: Paulo Gomes.
Artes Plásticas no Rio Grande do Sul:No início deste texto, convidamos os leitores a observar a carreira de Pedro Weingãrtner, 

acompanhando seu crescimento, seu empenho e, finalmente, a sua legitimação. Observamos
uma

panorâmica. Porto Alegre, Lahtu Sensu, 
2007.202 203



irmão mais velho, Inácio Weingartner Júnior, que, de acordo com Athos Damasceno36, “tornar- 
se-á um dos mais hábeis litógrafos da Província, o mesmo acontecendo com seus irmãos Jacob e 
Miguel”. Damasceno e Guido são unânimes em afirmar que a formação de Pedro deu-se 
inicialmente em casa, com o pai e com seus irmãos. Guido e Damasceno afirmam ainda 
que o aprendizado do “emprego das tintas” ele o teve com o “talentoso e retraído” pintor 
fluminense Delfim Joaquim Maria Martins da Câmara (1834-192[2]),
Rio Grande do Sul entre 1864 e 1874. Mas as primeiras experiências de Weingartner se 
deram, certamente, no universo do desenho de imprensa 
seus irmãos e às oficinas litográficas da cidade na época.

Quanto ao conhecimento artístico de Pedro Weingartner naquele período, não temos 
nenhuma condição de inferir quais eram naquela remota capital de província. Mal 
podemos imaginar o que ele sentiu no final de 1877, ou início de 1878, ao chegar ao 
Rio de Janeiro, para embarcar com destino à Europa. Na corte, vivia-se a glorificação do 
Império, principalmente através das obras de artistas como Antônio Parreiras e Victor 
Meirelles, mestres nas pinturas de história, o topo dos gêneros pictóricos.

Vivemos um tempo de resgate e de reavaliação de nossa produção oitocentista. É 
momento em que as reavaliações e as edições de monografias permitem um novo olhar 
sobre a produção daquele período, isenta de preconceitos e de tomadas prévias de posição. 
A observação da produção de Pedro Weingartner ainda está relativamente determinada 
pela escassez do conhecimento de sua

catálogo, se não sistemático, pelo menos abrangente da obra pictórica do artista, a 
par do trabalho já realizado com suas gravuras37 e seus desenhos, vem iluminando a sua 
numerosa e dispersa produção38.

que esteve no

das ilustrações, junto aosou

Ceifa (Anticoli), 1903 
óleo sobre tela 

50 x 100 cm
Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP

2. o segmento dos trabalhadores brasileiros, também verista ou realista, iniciado com a série que 
retrata o universo dos colonos europeus, como em Kerb e Fios emaranhados, Chegou tarde!e, mais 
tardiamente, conforme Ângelo Guido, os trabalhadores do campo sul-rio-grandense, os gaúchos 
da Pousada de carreteiros, Gaúchos chimaneando, Têmpora mutantur etc.;

um

obra, principalmente a pictórica. A preparação de 3. a terceira via desse segmento são as pinturas de temática antiga, ou clássica, ou neo-grega, 
ou ainda pompier, de acordo com as várias classificações possíveis. E um segmento que, 
se bem observado, permite, além do conhecimento dos gostos da elite consumidora do 
período, verificar duas bases de origem: a primeira, conforme assinalou Francisco Marshall 
em sua palestra no seminário Pedro Weingartner: Vida e Obrd'\ deve-se ao imaginário neo- 
pagão, inspirado localmente pelo movimento do Partenon Literário, assim como por um

um

41 Editado pelo Studio Clio, Porco Alegre, 
2006.A tentativa de analisar essa produção encaminha ainda para uma série de imagens 

gerais, nas quais os temas, as filiações estilísticas e os gêneros praticados pelo artista 
estão imersos na obscuridade. E muito fácil emitir opiniões generalistas e equivocadas 
sobre sua produção. Quando olhamos as escassas telas que, periodicamente, deixam as 
coleções particulares migrando para leilões e galerias, a inquietação 
aumenta, pois isso deixa claro que nossas opiniões são fundadas, principalmente, 
exibições de suas obras em

com a ignorância 
nas raras

coleções públicas ou, eventualmente, em mostras históricas36 Athos Damasceno Ferreira, op. cit., p. 196.
37 Exposição Obra Gravada de Pedro 

Weingartner, Núcleo de Gravura de Porto 
Alegre e MARGS, 2006.

38 Problema minimizado com a atual 
retrospectiva da obra de Pedro 
Weingartner.

39 Uma lei cura bastante cuidadosa de 
Têmpora mutantur, à luz da obra de 
Millet, foi realizada por Flávio Krawczyk. 
Indagações sobre Pedro: olhares oblíquos 
sobre três pinturas de Weingartner. Revista 
Porto e Vírgula, n. 50 - Jul/Ago/Set 2003, 
Porto Alegre.

40 Camila Dazzi. A recepção do meio artístico 
carioca à exposição de Flenrique Bernardelli 
de 1886 — a apreciação da imprensa. In: 
Revisão historiográfica: o estado da questão: 
atas do 5o. Encontro de História da Arte do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
da Universidade Estadual de Campinas,
5., 2004, Campinas, SP Campinas, SP: 
UNICAMP/IFCH, 2005, vol. 1, 118-126.

coletivas. A cronologia de Weingartner aponta para 
maior parte de sua

uma concomitância de gêneros na 
carreira e podemos confirmar, com relativa segurança, o início da 

temática sul-rio-grandense e o período da temática histórica. O que podemos elaborar, 
com relativa certeza, são os gêneros praticados por Pedro Weingartner.

Os retratos merecem atenção especial pela recorrência e pelo grande número de obras de 
aspectos diferentes, entre os quais estão aqueles de parentes e amigos e os de encomenda, 
gênero marcado pela determinação de agradar ao cliente.

As numerosas cenas de gênero podem ser divididas em várias sub-categorias:

1. as que retratam os camponeses europeus, principalmente os de Anticoli Corrado, provável 
decorrência do seu contato com a produção realista em voga na Europa, 
influenciada pelo realismo de François Millet e pelo verismo italiano contemporâneo de 
Weingartner39. Essa é uma temática verificável também na obra de 
companheiro de estada italiana, o pintor Rodolpho Bernardelli, conforme Dazzi40;

aquela Kerb, 1892 
óleo sobre tela 
75 x 100 
Coleção Sérgio e Hecilda Fadei. 
Rl° de Janeiro, RJ

mormente
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que, recentemente, foi objeto de uma leitura talvez polêmica, mas nem por isso menos esclarecedora 
e digna de atenção, realizada por Rafael Cardoso44. Considerando a quase certa origem de fontes 
literárias nas pinturas de temática neo-grega, podemos também aventar que, conforme escrevemos 
em Comentários sobre Pedro Weingártner'5, “La faiseuse d'unges é obra evidentemente inspirada por 
fonte literária46, talvez menos pelo episódio de Margarida, no primeiro Fausto, de Goethe, mas mais 
provavelmente no romance de folhetim. Lembremos aqui aquele intitulado La faiseuse dánges, de 
Mie cfAghonne, cuja frase resumo, “O corolário da humilhação da mãe solteira é a impunidade 
da parteira”, nos é informado por Marlyse Meyer, em seu livro intitulado Folhetim, uma história. 
Escreve a mesma autora que, dentro do desenvolvimento da temática da sedução e do abandono, 
“o aborto pode ser a única solução encontrada tanto pela seduzida - principalmente se for casada - 
como pelo sedutor que deseja, antes de casar-se burguesamente, apagar os resquícios de uma vida 
dissoluta”47. Comentando a obra, Guido conclui que “[...] Tudo isso poderá parecer mais assunto de 
literatura que de pintura, mas o certo é que por meio de elementos plásticos o artista nos faz sentir 
o que através da sua composição quis comunicar [...]”48.

O primeiro registro que possuímos de uma paisagem na obra de Weingártner é de uma 
pintura datada de 1879, pertencente à coleção da Pinacoteca da APLUB49. A valorização 
da paisagem enquanto um gênero nobre na arte brasileira só vai ocorrer tardiamente, ainda 
que o mesmo tenha seus cultores desde meados do século XIX, desde a chegada da Missão 
Artística Francesa. Conforme Pedro Xexéo,

44 In: A arte brasileira em 25 quadros [1790- 
1930], op. cit.

45 Paulo Gomes. Alguns Comentários sobre 
Pedro Weingártner. In: 19&20 - A revista 
eletrônica de DezenoveVinte. Volume
III, n. 3, julho de 2008. Disponível em: 
http://www.dezenovcvinte.net/19e20.

46 Guido comenta que Weingártner 
criou uma “linda fantasia evocadora da 
romântica Margarida de Goethe, [quej 
desce do carro para entrar num palácio 
em festa” (cf. op. cit, p. 121). Na mesma 
página, um pouco mais adiante, ele 
explica-se, afirmando que a figura pintada 
estava “fantasiada assim de Margarida”. 
Como podemos ver, a obra é inspirada 
pelo Fausto e náo uma ilustração da obra 
de Goethe. Em outra passagem do mesmo 
texto (p. 123), Guido escreve informando 
sobre “alguns esboços num caderno de 
desenho de 1881 - projeto de um quadro 
em torno da Margarida do Fausto”.

47 Marlyse Meyer. Folhetim, uma história.
São Paulo, Companhia das Letras, 1996.

48 Ângelo Guido, op. cit., p. 122.
49 Sobre a paisagem na obra de Weingártner 

ver Ana Maria Albani de Carvalho. A 
Paisagem em Pedro Weingártner (1853- 
1929): algumas hipóteses de trabalho
In: 19&20 — A revista eletrônica de 
DezenoveVinte. Volume 3, n° 3, julho 
de 2008. Disponível em: http://www. 
dezenovevinte.net/19e20

50 Pedro Martins Caldas Xexéo. Aspectos da 
Paisagem Brasileira 1816-1916 (catálogo 
de exposição). Rio de Janeiro, Museu 
Nacional de Belas Artes, 1977.

51 Ana Maria Tavares Cavalcanti. Pintura 
de paisagem, modernidade e o meio 
artístico carioca no final do século XIX — 
reflexões sobre Antônio Parreiras (1860- 
1937), Batista da Costa (1865-1926) e 
Eliseu Visconti (1866-1944). Relatório 
final de renovação de Bolsa de Fixação 
de Pesquisador - FAPERJ, Janeiro 
2003. Apud Camila Dazzi. A recepção 
do meio artístico carioca à exposição 
de Henrique Bernardelli de 1886 - a 
apreciação da imprensa. In: Revisão 
historiogrãfl 
atas do 5a. Encontro de História da 
Arte, Campinas, SP, 2004. Campinas, 
Unicamp/IFCH, 2005, vol.l.

Gaúchos chimarreando, 1911 
óleo sobre tela 
101 x 200 cm

Acervo Pinacoteca Aldo Locatelli, Secretaria 
Municipal da Prefeitura de Porto Alegre, RS

pensamento de contestação clerical e afirmação do espírito de liberdade, inspirados pela 
Origem da tragédia (1871), do filósofo alemão Friedrich Nietzsche; a segunda deve-se ao 
caráter pseudo-historicista, fortemente influenciada pela literatura gerada pelas descobertas 
arqueológicas de Pompéia e adjacências, ocorridas na Itália no final do século XVIII. Tal 
literatura deu origem a uma grande voga “historicista”, verificável através da reconstituição 
literária da vida romana, que terá seu início no célebre romance Os últimos dias de Pompéia 
(1834), do inglês Lord Edward Bulwer Lytton , e que vai findar no não menos célebre Quo 
Vadis? (1896) de Henryk Sienkiewicz42. Na pintura, exemplos notáveis são a consagrada 
Romanos da decadência (1843), enorme tela (ou, para utilizar um termo caro ao vocabulário 
da época, uma machiné) de Thomas Couture e que culmina na fantasiosa obra do inglês 
Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Essa pintura, que hoje recuperou seu prestígio, além 
da atenção estudiosa e mesmo admiração, foi durante muito tempo sumariamente rejeitada, 
sob a apelação de pompier, expressão que, na definição de Etienne Souriau, “qualifica toda 
manifestação artística que, procurando prolongar a grandeza dos valores passados, nada faz 
senão cair na vaidade grandiloqüente tão vazia quanto pretensiosa”.43

Brasil somente alcançou status idêntico aos outros[,.]a priori podemos dizer que a paisagem, 
gêneros a partir da década de 80 do século passado (XIX). Considerada gênero menorpelos dogmas 
neoclássicos, acadêmicos, que tanto nortearam o catecismo estético dos nossos artistas da época, apenas 
esporadicamente surgia uma paisagem, às vezes disfarçada em estudo para cena histórica50.

no
42 Isso se ficarmos apenas dentro do 

universo dos romances populares e não 
considerarmos aqui obras literárias de 
elevada estirpe, como Les martyrs (1809), 
do não menos célebre François-René de 
Chateaubriand (1768-1848).

43 Étienne Souriau. Vocabulaire désthétique. 
Paris, Presses Universitaires de France, 
1999, p. 1158. 31. Sobre a pintura pompier 
no Brasil, enviamos os leitores para dois 
textos de Jorge Coli: 1. Pedro Américo, 
Victor Meirelles, entre o Passado e o 
Presente. In: Revisão historiogrãflca: o 
estado da questão: atas do Encontro de 
história da Arte, op.cit., vol. 2, p. 106-115; 
e 2. Como estudar a arte brasileira do século 
XIX. São Paulo, Senac, 2005.

Segundo Cavalcanti51, a ascensão da pintura de paisagem junto ao público e a crítica ocorrerá 
por volta de 1879, quando “esse gênero, que a doutrina neoclássica havia considerado ‘menor’ 
quando comparado à pintura histórica, passou a ser ideologicamente valorizado como um meio 
de opor-se à estética acadêmica”. Segundo ainda a mesma autora, “o pintor moderno passava a ser 
sinônimo de um artista livre, que pinta direto do natural, e que, rompendo com velhos padrões 
acadêmicos, era capaz de transmitir ‘o característico’ da natureza brasileira, sobretudo sua luz e 
suas cores”. Isso posto, podemos comentar brevemente que a paisagem na obra de Weingártner 
vai se consolidar somente por volta de 1888 com as pinturas intituladas Paisagem de Capri e 
Paisagem do Tirol. A paisagem passa então a ser objeto de cuidadosa atenção por parte do artista 
e, a partir do início do século XX, provavelmente acompanhando também a mudança de gosto 
do público, este será o gênero ao qual ele dedicará a maior parte de sua produção.

Outro segmento da pintura de gênero weingártiana são as cenas contemporâneas, dedicadas a 
mais das vezes de difícil compreensão ou sobejamente anedóticos. Entre essas obras, 

está a celebérrima La faiseuse dánges, tela de leitura complexa, conforme apontou Ângelo Guido e
assuntos no

Um aspecto de pouco desenvolvimento e pouco conhecido, mas de obras fundamentais na 
trajetória do artista, são as pinturas que podemos nomear de crônicas da história. Seria difícil 
classificá-las como pinturas de história, pois lhes falta a pompa necessária para isso. Pintadas 
por volta de 1893, quando o artista tinha 40 anos, elas são resultado de um afastamento 
temporário da Escola Nacional de Belas Artes e assinalam o início da fase sulina, através 
de viagem de dois meses pelo interior do RS, região da colônia e, após, a Santa Catarina 
(Nova Veneza). É na volta ao RS, pelo interior e a cavalo, pela zona da serra (com malas, 
tintas, estudos e quadros pintados), que o artista depara-se 
o acompanha até um

com um grupo federalista que 
local seguro. Esse contato proporciona alguns estudos que resultam 

nas pinturas intituladas Estudos para remorsos (pintado somente em 1902), Forças do governo 
de Santa Catarina, Piquete e Revolucionários. Não temos informações do que realmente

Banho em Pompéia, 1897 
óleo sobre tela 

35 x 59 cm
Coleção Pinacoteca APLUB, Porto Alegre, RS
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ocorreu naquele momento para estimular o artista a trabalhar sobre um tema tão alheio ao 
seu universo, mesmo que o tratamento dado à pintura seja bastante casual, quase como uma 
de suas inumeráveis cenas da vida sulina.

Um aspecto praticamente inédito da carreira e da obra de Pedro Weingártner é 
proximidade com a
Ramos (1864-1937), o Lunara, está evidente já

testamenteiro. Se as relações entre pintura e fotografia foram, pelo menos 
até muito recentemente, apenas objeto de especulação, tínhamos, baseados

fundadores de Ângelo Guido e de Athos Damasceno, a comprovação de que 
o artista não só conhecia a fotografia como também a utilizava para diversos fins 
e mesmo a praticava, como podemos ler no seguinte trecho: “sem recurso algum, 
passando privações de toda sorte, desesperado, resolvera empregar-se numa fotografia 
e abandonar os estudos”54.

a sua
fotografia. Sua amizade com o fotógrafo Luiz do Nascimento

no fato de ele ter sido escolhido
como seu

Essa tentativa de classificação não esgota a obra de Weingártner, pois temos ainda outras obras 
de difícil enquadramento, como a

nos
evidentemente pagã Rosa mística'1. Mas ainda algumas 

outras questões nos interessam nesse momento: como Weingártner pensava seus personagens? 
A base literária pode ser detectada em uma quantidade considerável de obras, mas grande parte 
de suas fontes permanece ignoradas. Outra questão diz respeito ao artista e às relações com 

público. Como pode Weingártner acomodar, dentro de um mesmo discurso, a grande 
variedade de personagens e de destinatários das suas obras? Como acomodar os burgueses dos 
retratos e das cenas de gênero, mesmo que elas fossem críticas como em La faiseuse danges, a 
aristocracia intelectual consumidora das cenas pseudo-históricas ou neo-gregas53 
moda entre esses fruidores cultos e, por fim, os proletários sem terras - os gaúchos - das suas 
paisagens e ainda os camponeses - também trabalhadores braçais - das suas inúmeras 
italianas, dentro de um

textos

seu

obra de Weingártner foi daA primeira abordagem da presença da fotografia 
pesquisadora Susana Gastai. Escreveu a autora que “nas visitas a Porto Alegre,

feitos na companhia do fotógrafo Lunara. Os dois

na
, como era

os passeios ao entorno eram 
costumavam sair para fotografar paisagens da periferia da cidade, mas novamente 
as pesquisas ainda não demonstraram se, nestas ocasiões, Weingártner também 
fotografava”55. No mesmo texto Gastai reproduz um cartão no qual se pode ler: 
“Meu caro Amigo, muito te agradecería se pudesses vir abraçar domingo, trazendo

retratos do nosso

cenas
discurso aparentemente inócuo ou infenso à política?

Isso nos leva a reconsiderar a carreira do artista, levando em conta que, em sua obra, ele 
manteve grande coerência entre seus meios e seus fins, produzindo uma pintura que esteve 
quase sempre a par das variações de humor do público. Weingártner fez uma carreira cuidadosa 
e bastante atenta ao universo

52 Coleção da Pinacoteca da APLUB.
53 Durante a Belle Époque brasileira, ocorreu 

um movimento literário denominado
de neo-grego que, conforme Macário, 
se caracteriza por ser uma “tendência 
literária que se define pela utilização da 
temática da Grécia antiga e do paganismo 
como campo de explanação de ideais pela 
liberalidade moral”. In: Paula Gomes 
Macário. Neo-gregos da Belle Époque 
brasileira. Dissertação de Mestrado, 
IFCH/Unicamp (inédita) Campinas, 
Unicamp, 2005, p. 5.

contigo a máchina fotográfica, para desenho que me tires uns 
camarada Micello. Teu de coração, Azevedo”. Outra informação sobre a familiaridade 
de Weingártner com a fotografia é da pesquisadora e fotógrafa Eneida Serrano, 
que no seu estudo sobre o fotógrafo Lunara escreveu, baseada em depoimento do 
filho do fotógrafo, que o Lunara “saía, muitas vezes com seu amigo, o pintor Pedro

nos ajudam a conhecer melhor aquela

de atuação, mantendo grande coerência 
tratamentos, fleitando com as tendências de vanguarda do período, como o Impressionismo 
nas suas telas portuguesas, o Simbolismo em pinturas como a citada Rosa mística, estimulando 
o gosto pelas antigüidades em suas

nos temas e nos

obras clássicas, a admiração pelas anedotas e a acuidade 
da observação dos hábitos e costumes de seus conterrâneos e, como não podia deixar de ser, 
produzindo paisagens curiosamente realistas, sem dar espaço para uma idealização da natureza,

que esteve naquele país estudando.

Weingártner, em busca das imagens que hoje 
Porto Alegre da virada do século”56.

como era costume na arte alemã do período em Em 2006, por ocasião da exposição A obra gravada de Pedro Weingártner (MARGS), a 
generosa disponibilidade de um parente do artista nos deu acesso a algumas fotografias 
do ateliê romano de Pedro Weingártner. Essas duas imagens foram apresentadas 
seminário Pedro Weingártner: Vida e Obra (2006) e novamente exibidas no I Colóquio 
Brasileiro de Arte do Século XIX-XX?7. Até esse momento as fotografias apresentadas não 
deixavam ver nada além de imagens de ateliê, curiosos registros de modelos posando 
entre obras inacabadas. Nesse mesmo encontro, no Rio de Janeiro, a pesquisadora Ana 
Maria Albani de Carvalho apresentou um documento no qual propunha a comparação 

pintura de Weingártner com duas fotografias de Lunara, ambas intituladas Fogão 
gaúcho no Campo da Redenção. A comparação é surpreendente e a mais simples análise 
dispensa maiores comentários.

Se as especulações sobre se Weingártner havia utilizado a fotografia, fosse para registrar 
sua obra ou como atividade autônoma, já era fato comprovado por Guido e Damasceno, 
não havia, entretanto, provas de quaisquer outros 
das imagens fotográficas e da corres 
da família, pudemos, com calma, analisar o material. Os resultados foram muito além 
das expectativas: as fotografias disponíveis haviam sido feitas, sim, no ateliê do artista, 

fotos de trabalho, isto é, imagens produzidas deliberadamente para 
utilizadas como modelos para suas composições. O resultado parcial dessa pesquisa, 
ainda em andamento, foi apresentado na 
outubro de 2008. A apresentação terminava com imagens, que não deixam dúvidas 
sobre o amplo uso que o artista fazia da fotografia.

no

entre a

Com o acesso à coleção completausos.
pondência passiva de Pedro Weingártner de posse54 Ângelo Guido, op. cit., p. 25-

55 Susana Gastai. Arte e fotografia no Rio 
Grande do Sul: o caso’ Pedro Weingártner. 
In: Luiz Eduardo R. Achutti (org.).
Ensaios (sobre o) Fotográfico. Porto Alegre, 
Unidade Editorial, 1998.

56 Eneida Serrano. Lunara amador 
1900. Porto Alegre, Eneida Serrano/ 
FUMPROARTE, 2002.

57 Realizado na Fundação Casa de Rui 
Barbosa, Rio de Janeiro, fevereiro de 2008.

seremmas eram

Escola de Comunicação e Arte da USP em
Ateliê Romano de Pedro Weingártner 

Fotógrafo desconhecido 
Coleção Percy Becker. Porto Alegre, RS208 209



Concluindo essa breve apresentação da carreira e obra de Pedro Weingártner, devemos 
ponderar que, face aos dados apresentados, seria difícil considerar nosso artista apenas 
um acadêmico ou um pintor da moda, dedicado às banalidades greco-romanas e às 
anedotas locais. E difícil mantermos um olhar ingênuo sobre uma carreira construída 
de maneira coerente e determinada. Difícil também conservarmos a imagem idealizada 
do pintor romântico, ao olharmos com atenção para sua pintura preocupada com a 
realidade do seu mundo. Não era, e isso é certo, um pintor dado aos experimentos 
vanguardistas, apesar de estar presente na Europa em momentos cruciais da arte do 
século XIX e início do XX, convivendo com o apogeu do Impressionismo, com a 
ascensão do Pós-Impressionismo, a reação dos simbolistas e, finalmente, no início do 
século XX, como contemporâneo das Vanguardas Históricas. Sua trajetória é muito 
próxima da maioria dos artistas brasileiros de sua época: atento, mas em guarda; 
instruído, mas cuidadoso; culto, mas pouco arrojado. Se ele não pode ser considerado 
um pintor político ou socialmente engajado, não podemos dizer tampouco que ele 
era um apolítico.

Pedro Weingártner pintando 
no campo de margaridas 
Sem data
Fotógrafo desconhecido
Coleção Fundação Vera Chaves Barcelos,
Viamáo, RS

Conforme Dolf Oehler78, o surgimento na arte e na literatura de uma imagem bem mais 
apropriada e realista do burguês, quase simultaneamente à difusão do clichê romântico, 
se impediu a “irrupção da realidade no espaço do culto à arte”, não impediu, entretanto, 
sua expansão nos gêneros “não auráticos”. Dentre eles, cabe mencionar sua presença 
na caricatura nos meios de comunicação de massa, nas fisiologias, no romance-folhetim, 
que, “a despeito de seu caráter adocicado, absorveu mais da realidade contemporânea 
do que a literatura romanesca oficial”, e também x\o jornalismo político ou de crítica 
social. Weingártner tinha consciência de que sua estratégia tinha que ser pensada em 
relação à classe burguesa, ao mesmo tempo objeto e destinatária da sua obra.

Devemos, da mesma maneira que Oehler, pensar, se não numa reabilitação ideológica 
desses artistas, ao menos no entendimento de suas idéias, de suas afinidades políticas 
e mesmo da sua estética, conforme viemos fazendo nestes últimos anos - através das 
mostras de gravura e desenho - e tentar compreendê-las não como fatos autônomos, 
mas plenamente integrados àqueles homens que viveram em uma época plena de 
acontecimentos e revoluções e, naturalmente, em conflito entre a novidade e os 
princípios segundo os quais foram gerados e criados.

Sem título, sem data 
Grafite, 12,5 x 22cm.
Assinado e data conto inf. dir. PW, 1917. 
Coleção Fundação Vera Chaves Barcelos. 
Viamão, RS

58 Dolf Oehler. Quadros parisienses: estética 
antiburguesa em Baudelaire, Daumier 
e Heine (1830-1848). São Paulo, 
Companhia das Letras, 1997, p. 14-16.

pi"tor no campo, 1925
água-tinta e água-forte, 12 x 23,5 cm.
Matriz sem assinatura e sem data.
Coleção Fernando RennerTorelly.
Porto Alegre, RS. Cópia assinada Pedro 
Weingártner, datada 1925, sem numeração 211210



A gravura na obra de Pedro Weingãrtner

Paulo Gomes

A obra gravada de Pedro Weingãrtner é, frente à sua obra pictórica e mesmo à gráfica, 
bastante reduzida, mas não é menos importante. Devemos considerar inicialmente que o 
artista foi um dos precursores da gravura artística em metal no Brasil. Quanto à gravura no 
Rio Grande, antes de Weingãrtner, temos registro das remotas xilogravuras missioneiras, 
apontamentos sobre as oficinas litográficas do século XIX - inclusive a dos irmãos 
Weingãrtner. Depois, a partir da década de 1930, um belo e raro álbum de litogravuras de 
Sotero Cosme, algumas imagens de João Fahrion já dos anos 1940 e uma única imagem 
gravada por Leopoldo Gotuzzo.

A obra gravada de Pedro Weingãrtner, mesmo sendo numericamente reduzida, frente a sua 
produção pictórica e mesmo gráfica é, entretanto, objeto de desacordo no que diz respeito 
a praticamente tudo: títulos, medidas, papéis, tiragens etc. Somados a isso, são poucos 
os dados técnicos e escassas as informações do artista enquanto gravador (aprendizado, 
intenções, destinação das gravuras).

O texto fundador dos estudos sobre a gravura no Rio Grande do Sul, de Carlos Scarinci, traz 
algumas informações precisas e muitas especulações sobre a obra gráfica de Weingãrtner. Por 
meio deste texto, ficamos informados sobre a oficina litográfica dos Irmãos Weingãrtner, 
local onde, cerramente, Pedro Weingãrtner aprendeu a fazer litografias. No que diz respeito 
à gravura em metal, é Athos Damasceno quem nos informa que, no período parisiense do 
artista, ele tentou “as primeiras experiências no campo da gravura E o mesmo autor
quem nos informa ainda que o artista, por ocasião da sua grande exposição na Casa Jamardo2, 
expõe “Cabana velha (Bento Gonçalves, água-forte)”. Mais, não sabemos.

Revendo a reduzida fortuna crítica de Pedro Weingãrtner, contamos ainda com dois textos 
de Gonzaga Duque (1863-1911) que, sob o pseudônimo de A. P. (Alfredo Palheta), publicou 
no Rio de Janeiro3 algumas páginas sobre a obra do artista, enfatizando o caráter dispersivo 
da sua pintura. E evidente que a obra de Weingãrtner não poderia interessar ao crítico pré- 
modernista, naquele momento envolvido com artistas voltados para uma pintura de gênero 
contemporânea, dedicada à crônica do cotidiano e com grande intensidade dramática4. 
Mas atentemos que Gonzaga Duque, ao destacar o miniaturista em Weingãrtner, está 
somente antecipando o que mais tarde será dito por Ângelo Guido. Pedro Weingãrtner, 
como um artista miniaturista, é extremamente preocupado com os detalhes. Essa evidência 
é certamente a responsável pelo caráter pesado e pouco espontâneo de algumas de suas 
pinturas. Mas esse detalhismo se revela, entretanto, coerente e mesmo justificável quando 
falamos de suas gravuras, peças que, a par da qualidade técnica superior, apresentam uma 
enorme riqueza de detalhes.

Com a ambição de estabelecer um catálogo sistemático da obra gravada de Pedro 
Weingãrtner5, saímos em busca das fontes primárias sobre sua vida e obra. A cinqüentenária 
monografia de Ângelo Guido6 ainda é o documento mais consistente (o texto de Athos

1 Achos Damasceno Ferreira. Artes Plásticas 
no Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
Edicora Globo, 1971, p. 199.

2 Athos Damasceno, op. cit., p. 215. A 
exposição realizou-se em 1925 na Casa 
Jamardo, em Porto Alegre, e seria a última 
em vida do artista. Contou com 53 peças, 
entre novas e antigas, e a gravura em 
questão está incluída entre os “quadros 
expostos anteriormente”, conforme 
Damasceno.

3 Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 9 
de setembro de 1888. Publicado em 
Impressões de um amador: textos esparsos 
de crítica (1882-1909). Belo Horizonte: 
Editora da UFMG, Fundação Casa de Rui 
Barbosa, 2001.

4 Como na celebérrima Arrufos, de Belmiro 
de Almeida, para a qual o crítico aparece 
como o marido indiferente.

5 Não temos, e não tivemos, em qualquer 
momento, a ambição de ir além de um 
levantamento sistemático e cuidadoso.
A ausência de expectativas e do rigoroso 
aparato científico, que caracteriza tal tipo 
de publicação, é o que nos impede de 
nomear este trabalho de catalogue raisonné.

6 Ângelo Guido. Pedro Weingãrtner. Porto 
Alegre, Divisão de Cultura - Diretoria de 
Artes da Secretaria de Educação e Cultura do 
Rio Grande do Sul, 1956.

Capa do catálogo
do Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul, 2006 213212



Damasceno é posterior). Quanto às gravuras, Guido lista, ao final, uma série de quinze 
águas-fortes e, afora isso, são poucas as referências à técnica:

[Weingãrtner] teria preferido ficar trabalhando tranqüiilamente em sen atelier, a desenhar, a 
pintar e a gravar as suas delicadas e minuciosas águas-fortes. Garças. Roma, 1917

água-forte, 30 x 44,5 cm
Matriz assinada PWe PWeingàrtner dip et inc,,
situada Roma, datada 1917

[...] Eram horas de silêncio e solidão que aproveitava para compor ou gravar alguma 
chapa para as suas interessantes águas-fortes ou para anotar, em rápidos traços, idéias de 
composição que ia fixando em seus pequenos cadernos de desenho. Coleções: - Pinacoteca Aldo lx>catelli da Prefeitura 

de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, n° 246 
Cópia assinada canto inf. dir. Pedro Weingãrtner, 
sem dara e sem numeração
- Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli, Porto Alegre, RS, n° 00082
Cópia assinada canto inf. dir., Pedro Weingãrtner, 
sem dara e sem numeração
- Pinacoteca APLUB, Porto Alegre, RS
Cópia sem assinatura, sem data e sem numeração
- Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, RS
Cópia sem assinatura, sem data e sem numeração.
- 2 exemplares em coleções particulares, Porto 
Alegre, RS
Cópias sem assinatura, sem data e sem numeração

[...] Em 1920 chega ao Sul, com seus quadros, inúmeros desenhos, águas-fortes, seus livros 
e todas aquelas coisas guardadas com tanto carinho que as não podería nunca abandonar, 
como os retratos e as cartas dos amigos, documentos das escolas frequentadas, diplomas, 
medalhas, recortes de jornais, os cadernos com estudos de paisagens, figuras e esboços de 
composição, as pequenas esculturas que ele fez e as recordações de uma vida nobre e clara, 
toda consagrada à arte7.

O uso de expressões como “delicadas e minuciosas águas-fortes”, “interessantes águas-fortes” 
dão o tom de generalidade e do pequeno destaque dado a esse segmento da obra do artista. 
Mas, em meio a tantas generalidades, duas informações nos são preciosas: na primeira delas, 
Ângelo Guido escreve que “[...] guardamos ainda a recordação de alguns dos trabalhos que 
Weingãrtner expôs em São Paulo. Entre as 55 telas apresentadas e 12 águas-fortes havia um 
bom número de obras com motivos do Rio Grande do Sul [,..]”8. O fato de Weingãrtner 
incluir suas gravuras na exposição9 nos dá uma pista sobre o valor que ele atribuía à sua obra 
gravada, pois expor gravuras (geralmente produzidas para ilustrar textos) não era, até onde 
sabemos, e pelo menos até os anos de 1950, comum no Brasil.

■ • *,Oi7 .vTl

- Os Lanceiros12, Revolucionários ou Farroupilhas foi, aparentemente, retirada da tela 
intitulada Revolucionários (pintada em Nova Veneza, Santa Catarina, 1893). Essa imagem 
nos mostra como o artista trabalhava com estas “apropriações”: o lanceiro de costas está 
na pintura colocado no grupo central, frente ao homem montado, e o outro grupo está à 
esquerda do espectador. Aparentemente, Weingãrtner “juntou” os dois grupos e eliminou a 
figura de costas do segundo, fazendo assim um único grupo.

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

- A terceira imagem tem sua origem em uma tela pertencente à coleção da Pinacoteca da 
APLUB. Nessa pintura, intitulada Pousada de carreteiros - Barra do Ribeiro13, podemos 
ver um grupo de gaúchos sentados debaixo de uma grande árvore, à volta de uma mesa 
improvisada, e próximos de uma carreta, juntamente com um cão. Um pouco mais à direita 
da composição, vemos uma fogueira e, mais adiante ainda, a estrada. Para essa gravura que 
intitulamos Pousada de carreteiros, Weingãrtner eliminou todo o lado direito da composição, 
deixando apenas a fogueira com a trempe com chaleira à direita, centralizando os gaúchos (e 
o cão) e eliminando as informações acessórias.

“[...] Deste quadro [As flautas de Pã\ o autor, como do fidgamento de Páris, fez duas 
versões. [...] Mais tarde, em 1916, foi feita uma água-forte do quadro, que não é, por 
sinal, das mais felizes entre as diversas gravuras que Weingãrtner produziu”10.7 Ângelo Guido, op. cit., respectivamente 

p. 4, 75 e 144.
8 Idem, ibidem, p. 145.
9 Que no mesmo texto, p. 144, Guido diz 

ter sido realizada em uma loja da Rua São 
Bento, 24-A, em 1923.

10 Na página 101, sobre uma gravura que ele 
não inclui na sua lista da página 162.

11 Ângelo Guido informa, na p. 100 da 
sua monografia, as datas de 1897 para a 
primeira versão e 1900 para a segunda. 
Logo após, na lista de obras, na página
159, a tela de mesmo nome aparece com 
data de 1906. O engano do texto pode ser 
comprovado ao analisarmos a referida obra 
na Galeria Bolsa de Arte (Porto Alegre) 
em junho de 2006, na qual a data de 1906 
é claramente visível, no canto inferior 
esquerdo, junto à assinatura do artista.

- A imagem gravada mais famosa de Weingãrtner, conhecida pelo título de Garças, também 
é resultado da apropriação da pintura do mesmo nome, que pertence à Pinacoteca Barão 
de Santo Ângelo do Instituto de Artes da UFRGS, só que, dessa feita, mesmo não tendo 
qualquer alteração consistente, a imagem, ao contrário das outras, foi gravada no mesmo 
sentido da pintura e, ao ser impressa, fica invertida.

12 Para os nomes das gravuras, ver 
observações gerais sobre identificação 
das obras do artista que constam na

nologia encontrada a seguir neste livro. 
Ver também notas 15 e 16.

13 Esta tela, datada de 1916, pertence à 
coleção da Pinacoteca APLUB. Existe uma 
outra versão, um pouco menor, da mesma 
tela, com pequenas alterações e datada
de 1914. A gravura segue mais de perto a 
versão de 1916.

14 Essa mesma imagem aparece ainda 
paleta pintada pelo artista, junto

com outros pintores, presenteada ao 
diplomata Bruno Gonçalves Chaves, peça 
reproduzida em matéria na Revista ZH, 27 
de junho de 1993, p. 6.

Essa informação importante nos permitiu atentar para um aspecto curioso da obra gravada do 
artista. Weingãrtner gravou imagens copiadas ou adaptadas de suas pinturas, procedimento 
bastante comum no Renascimento e no Barroco, que permitia uma ampla difusão das 
imagens pintadas pelos artistas. Seria essa a intenção de Weingãrtner? Acreditamos que 
dificilmente, pois o artista não só dispunha de meios mais razoáveis de reprodução de suas 
obras - como a fotografia, por exemplo - como também os utilizava.

cro

- Outra gravura, intitulada Remorsos, foi também apropriada, sem alterações importantes, 
da tela com o mesmo título, atualmente no acervo do MARGS14.

Até o presente momento, conseguimos identificar algumas das imagens originadas de 
pinturas, apropriadas pelo artista: em

- A imagem conhecida em pintura pelo título de (.Paisagem de Têmpora mutantur), tema de 
suas telas (coleção APLUB), além do cenário de pelo menos mais duas outras telas, Têmpora 
mutantur e Gaúchos chimarreando, das coleções do MARGS e da Pinacoteca Aldo Locatelli 
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, respectivamente.

uma

-Julgamento de Páris 11 ou Cena antiga tirada da versão de 1906 da tela com o mesmo título 
(gravura da coleção do MARGS, intitulada como Cena grega)-,214 215



Outra imagem com outro tratamento é a água-tinta intitulada (Pintor no campo), e 
localizamos um desenho idêntico e praticamente do mesmo tamanho e, mais recentemente, 
localizamos também a fotografia que deu origem tanto ao desenho quanto à gravura, 
fotografia esta que retrata o próprio Weingàrtner pintando no fondo do quintal de sua casa 
em Porto Alegre. A imagem de temática greco-romana intitulada (.Mulher com escultura) 
tem grande semelhança com a composição da pintura intitulada Cena pompeana, na qual 
uma mulher sentada (na gravura ela está deitada) admira uma pequena escultura masculina, 
e temos ainda vagas notícias de que a gravura intitulada Escombros ou Ruínas, também tem 
sua origem numa idêntica composição, infelizmente não localizada.

A análise do material disponível nos mostra que Weingàrtner trabalhou poucos temas nas suas 
gravuras15, assim divididos (também incluídas nesta lista as imagens atribuídas ao artista16):

- paisagens: (Paisagem com barco), Garças, Cabras, Quintal ou Fundo de quintal, (Paisagem 
com barco transportando vacas), Ruínas ou Escombros, (Paisagem ribeirinha), Cascata do Rio 
do Inferno, (Paisagem com grande árvore), (Paisagem com carreta) monotipia, (Paisagem de 
Têmpora mutantur);
- cenas de inspiração literária (greco-romana) ou figuras em paisagens idílicas: (Julgamento 
de Páris) ou (Cena antiga), Flauta de Pã, (Mulher com escultura)-,

S/jj

Jovem, 1917
água-forte, 20 x 15 cm
Matriz assinada PWeingàrtner, datada 1917
Coleção particular. Porto Alegre, RS. Cópia
assinada Pedro Weingàrtner, sem data e
numerada N.l

- retratos: Gustavo Schmidt, Auto-retrato;

BSliSàfe’'- figuras humanas em destaque: (Velho com barba I), (Velho com barba II), (Jovem)-,

- temática gaúcha: Lanceiros, Revolucionários ou Farroupilhas, Pousada de carreteiros, Gaúcho 
chimarreando ou Velho chimarreando e Remorsos-,

15 Os títulos entre parênteses são atribuídos 
(baseados na imagem).

16 A atribuição destas imagens não 
autografadas e/ou identificadas em 
documentos vem dos proprietários das 
imagens e matrizes a que tivemos acesso 
durante este trabalho. Estas questões estão 
explicitadas nos textos críticos junto às 
imagens no catálogo de sua exposição no 
Rio Grande do Sul, Pedro Weingàrtner: 
obra gráfica. Porto Alegre, 2008.

17 A segunda fonte mais antiga sobre a obra 
gravada de Pedro Weingàrtner é o catálogo 
da exposição inaugural do MARGS, em 
1957, que traz nove obras listadas, algumas 
com datas. Outras fontes disponíveis são 
as listagens de acervos de instituições como 
o MARGS, as Pinacotecas Municipais,
a APLUB, algumas mostras sem fins 
comerciais como a de 1996, no Escritório 
Alto da Bronze (apresentação de Flávio 
Krawczyk), a de 2004 no Palácio Piratini 
(curadoria de Blanca Brites), alguns 
catálogos de vendas públicas em leilões 
e ainda galerias comerciais nas quais 
constatamos a presença constante e regular 
de obras do artista. Além disso, temos 
ainda alguns artigos em jornais e revistas 
esparsas, isso sem incluir necessariamente 
aqui os catálogos de algumas mostras 
importantes sobre a arte brasileira do 
século XIX e início do XX, como a Mostra 
do Redescobrimento, nos quais é tratada 
apenas a obra pictórica.

- nus: (Nu sentado com livro), (Nu de pé)-,

- outras imagens fora dessas categorias: (Pintor no campo), (Convite).

Suas imagens são geralmente de pequeno formato, com exceção de três que fogem a esse 
padrão: Garças, Quintal ou Fundo de quintal e Remorsos. Conforme já informamos, não 
há registro de tiragens, mas algumas obras trazem numeração manuscrita pelo autor, e 
outras apresentam, gravadas na chapa, informações como o nome, local e data de execução. 
Pedro Weingàrtner não sistematizou (pelo menos até onde nos foi possível constatar) os 
procedimentos de identificação, e isso se reflete também nas assinaturas, que variam muito 
(observar a amostragem de assinaturas gravadas ou manuscritas)17.

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

Nu sentado com livro
água-forte, 20 x 15 cm, (cópia assinada) 

Matriz assinada P. Weingàrtner i, sem data 
Coleção particular. São Paulo, SP

A obra gravada de Pedro Weingàrtner, apesar dos esforços empreendidos para sua localização 
catalogação desde 2006, ou por causa deles, continua sendo objeto de novas descobertas. Parece- 
nos que estamos ainda distantes de uma visão totalizadora dessa parte da produção do artista. 217216



Sobre as gravuras de Pedro Weingãrtner
Alguns comentários técnicos

Anico Herskovitz

Pedro Weingãrtner é, reconhecidamente, o primeiro grande artista do Rio Grande do Sul e este 
texto se atém a alguns aspectos técnicos do que se conhece de sua obra gravada que, embora 
não seja muito extensa, é muito significativa.

Numa época em que não se promoviam exposições de gravura, em que as obras gráficas se 
restringiam aos ateliês ou eram utilizadas como ilustração em publicações, Pedro Weingãrtner 
fez questão de incluir gravuras em algumas mostras, bem como fez uma gravura para ser 
utilizada como convite de uma exposição, enfatizando a importância que a gravura tinha para 
o próprio artista.

A xilogravura e a gravura em metal, por muito tempo conhecidas e praticadas na Europa, 
aportaram desde cedo no Brasil. Entretanto, recaiu sobre elas a proibição de aplicação que 
não fosse rigorosamente oficial ou comercial. O perigo da difusão de idéias subversivas no 
tempo da Coroa Portuguesa confinou o uso da gravura a estampas de tecidos, documentos 
oficiais, mapas, propagandas e cartas de baralho. A litografia, no entanto, teve uma trajetória 
diversa. Quando de sua criação na Europa, em fins do século XVIII, quase imediatamente 
desembarcou no Brasil, desta feita com múltiplas funções.

Convite, 1919 
água-forte, 10,7 x 13 cm.
Matriz localizada, Sala de Arte de Porto
Alegre. Porto Alegre, RS
Assinada PW e datada 1919. Cobre, 10,7 x 13 cm.
Coleção Sala de Arte de Porto Alegre
Porto Alegre, RS. Cópia sem data,
sem assinatura e sem numeração

As oficinas gráficas rapidamente se espalharam pelo país, e a família Weingãrtner abriu 
uma das primeiras gráficas de Porto Alegre. Chamava-se Litografia Weingãrtner (1877) e 

dirigida por Inácio, o mais velho dos irmãos. Pedro, o mais jovem deles, que iniciou a 
sua formação artística em Porto Alegre, certamente freqüentava e possivelmente trabalhou 
na oficina dos irmãos, mas não temos conhecimento de litografias feitas por ele. Foi na 
Europa, aonde se dirigiu para aprimorar seus conhecimentos, que provavelmente teve 
contato com a gravura em metal.

era
Auto-retrato 

água-forte, 8,6 x 5,8 cm 
Matriz sem assinatura e sem data 

Coleção Liberato Vieira da Cunha 
Porto Alegre, RS. Cópia assinada,

P. Weingãrtner®, sem data e sem numeração 219218
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Este caminho também foi o percorrido por outros artistas brasileiros, cada um deles precursor 
no uso da gravura artística em sua região. O mais conhecido de todos é Carlos Oswald, que 
nasceu em Florença e veio em 1908 para o Rio de Janeiro, tendo fundado o primeiro curso 
de gravura em metal no Brasil, do qual Leopoldo Gotuzzo foi aluno no ano de 1914. No 
Ceará, Raimundo Cela e, no Paraná, Guido Viaro também começaram seus estudos no Brasil 
e conheceram e se encantaram com a gravura artística na Europa, todos, porém, já engajados 
em uma visualidade mais moderna.

Pedro Weingártner aprendeu e aprimorou a técnica da gravura em metal na Europa, onde 
executou e, acredito, imprimiu suas cópias. Todas as imagens do artista que possuem 
localização apontam Roma como o local onde elas teriam sido gravadas. Se chegou a imprimir 
alguma de suas chapas no Brasil, não há como saber, embora no Rio de Janeiro já houvesse 
condição para fazê-lo.

Pousada de carreteiros, 1917
água-forte, 8 x 13,3 cm
Matriz assinada PWeingàrtner e datada 1917
Coleçáo Sala de Arte de Porto Alegre. Porto
Alegre, RS. Cópia sem assinatura, sem data e
sem numeração

Pode-se aliar Weingártner à tradição dospeintre-graveurs, artistas que eram reconhecidos como 
pintores, mas, ao lado da pintura, trabalhavam a gravura como um fim em si mesmo. Dentro 
dessa tradição, há dois tipos de peintre-graveurs-. primeiramente, aqueles cujo interesse era 
meramente reproduzir a pintura de outros artistas, ou mesmo a sua. Exemplo desse último 
caso foi Rubens, que mantinha uma grande oficina ao seu serviço, mandando reproduções 
de seus quadros a sua clientela distante. Atitude diferente tomou Rembrandt, cujo interesse 
era explorar a qualidade gráfica, os claros e escuros, as diferentes possibilidades da linha, 
cujo resultado único é a sua obra gravada, independente e autônoma de sua pintura. Esse 
também é o caso de outro artista mais recente, do século XIX, James Whistler, que gravou 
belíssimas vistas de Veneza.

Quanto à sua temática, vale mencionar, em primeiro lugar, as alegorias greco-romanas cheias 
de símbolos e tão caras à Academia de fins do século XIX e início do século XX. Podemos 
exemplificar essa vertente com a gravura intitulada Julgamento de Páris ou Cena antiga, 
pertencente ao acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, imagem da 
qual existe uma versão em pintura.

Weingártner, em suas muitas vindas ao Brasil e principalmente ao Rio Grande do Sul, tomava 
apontamentos de paisagens e costumes, que também serviram de mote a suas gravuras. 
Exemplo disso é a gravura Pousada de carreteiros, da qual existem várias versões pintadas, 
e na qual podemos ver um grupo de gaúchos acampados. Essa obra faz referência a uma 
imagem célebre do fotógrafo Lunara, seu companheiro de excursões pela periferia da cidade 
de Porto Alegre.

Ainda que não representem o pampa descampado, muito belas e sensíveis são suas paisagens 
de margens de rios, de canoas solitárias ou densas florestas e de árvores que se debruçam 
sobre as águas. São imagens ricamente trabalhadas, criando climas silenciosos e deixando 
apenas entrever a presença humana em construções longínquas, podendo ser exemplificada 
com a gravura Paisagem com árvore grande. Também retratos, auto-retratos e imagens de 
figuras humanas que se inspiraram em desenhos acadêmicos ou em estudos, como por 
exemplo, a água-forte Jovem, de 1917 e o Nu feminino. Outra gravura curiosa é Pintor no 
campo, de 1925. Durante a pesquisa localizamos um desenho com as mesmas características 
e, só recentemente, veio a público uma fotografia com a mesma imagem do pintor num 
campo de flores, sobre a qual fomos informados que se tratava de um retrato do próprio 
artista. Isso nos leva a pensar de que maneira o artista elaborava suas imagens.

Weingártner trabalhou geralmente matrizes de pequeno tamanho, sendo considerados 
pequenos os formatos comumente usados nas gravuras em metal dessa época. Apenas 
a gravura Garças, sua imagem mais conhecida, Quintal ou Fundo de quintal, e Remorsos 
apresentam um tamanho maior. Com relação a Garças, é curioso notar que, de todas as imagens 
localizadas, é a única na qual a matriz é claramente posterior à pintura, já que a imagem das 
garças está invertida em relação à pintura a óleo, pertencente ao acervo da Pinacoteca Barão

Penso que Weingártner se insere na categoria de Rembrandt e Whistler, embora a 
maioria de suas estampas seja de cópias ou adaptações de pinturas. De qualquer forma, 
há experimentação gráfica, principalmente em suas paisagens. Suas gravuras repetem os 
temas de suas pinturas e desenhos, porém, devido a uma qualidade própria da gravura, 
que estabelece uma relação mais intimista com o espectador, talvez devido a seu formato 
reduzido, ela é menos grandiloqüente e, por isso mesmo, vem ao encontro do apreço que 
Pedro Weingártner demonstrava pelo detalhe, pela minúcia e pela delicada construção do 
claro e escuro nas linhas de água-forte.

Julgamento de Páris ou Cena antiga 
Roma, 1909 
água-forte, 12,5 x 25 
Matriz assinada PWeingàrtner, situada Roma, 
datada 1909
Coleção Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, n° 
02478, como Cena Antiga.
Cópia assinada canto inf. dir., P. Weingártner, 
sem data e sem numeração

cm
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de Santo Ângelo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também à maneira da 
época, Weingártner mantém uma borda entre a área efetivamente gravada e o fim da matriz, 
criando uma pequena moldura na própria chapa.

As técnicas que ele utilizou foram, principalmente, a água-forte e, com menor incidência, 
a água-tinta. Neste particular, cabe ressaltar algo bastante curioso: a maioria das estampas, 
principalmente as mais antigas, são quase totalmente executadas em água-forte. Porém, 
a imagem mais tardia de que temos notícia, a já citada Pintor no campo, ao contrário, 
é uma gravura em que o artista usou com muita eficiência quase que exclusivamente a 
água-tinta, num processo mais pictórico. Em várias gravuras, é possível verificar o uso 
de raspagem.

Em um dos exemplares localizado de Pousada de carreteiros foi usada a técnica do chine collé, 
que consiste na impressão da gravura sobre fino papel japonês (que poderá ser levemente 
aquarelado ou não), que adere ao papel de base, produzindo uma sutil diferença de cor entre 
o fundo impresso e o papel propriamente dito. Existe ainda outro exemplar localizado dessa 
mesma imagem sem chine collé. O interessante numa pesquisa desta ordem é justamente poder 
comparar várias impressões de uma mesma gravura, como no caso referido, e igualmente 
no da gravura Lanceiros, também denominada Revolucionários ou Farroupilhas, em que foi 
possível verificar uma modificação, uma pequena interferência por meio de raspagem, nas 
lanças e no céu da imagem.

Paisagem de Têmpora mutantur, sem data 
água-forte, 12 x 16,5 cm 
Matriz sem assinatura e sem data 
Coleções:
- Paulo Leonel Gomes Virgolino. São Paulo, 
SP. Cópia assinada. P Weingártner, sem data e 
sem numeração
- Particular, Porto Alegre, RS

Localizamos também uma paisagem de pequeno formato feita em monotipia. Existirão outras? Aqui cabe um comentário sobre as reimpressões: essa é uma prática comum na Europa, e 
encontramos à venda, em lojas de museus, gravuras de Rembrandt, Goya e outros, impressas 
a partir de matrizes originais aceradas (a aceração é um processo químico-físico que permite 
reedições bastante grandes de uma mesma chapa original, sem danos à mesma). Essas imagens, 
em geral, levam um carimbo da instituição à qual pertencem as matrizes e que autorizou sua 
reedição ou as reeditou, ou são autenticadas e reconhecidas por quem de direito.

Com relação à tinta empregada, constatamos que a maioria das imagens localizadas, que 
julgamos terem sido impressas por Pedro Weingártner ou sob sua supervisão, são de cor 
sépia, enquanto as imagens que pensamos serem reimpressões foram executadas com tinta 
preta. Mas a comprovação desta hipótese depende de análises químicas, ainda indisponíveis 
nas instâncias museais do Rio Grande do Sul.

A análise do papel e do espaço que a imagem ocupa, bem como o seu estado de 
conservação, são itens importantes. O espaço da gravura é uma escolha pessoal do 
artista, embora esta seja uma consideração mais atual. No caso de Weingártner, 
muitas das gravuras com as quais tivemos contato estavam emolduradas, sendo que 
em algumas o passe-partout cobria a borda da imagem. Muitas gravuras tiveram as 
suas bordas sangradas (bordas cortadas rente à imagem, eliminando-se o papel em 
torno delas) sendo coladas ao fundo, que serve como base ao quadro, usando-se a 
seguir outro papel como passe-partout. Desta maneira, a verificação da escolha que 
Weingártner fez para compor a impressão na folha tornou-se impossível. O gosto da 
época, a moda e os moldureiros que manusearam essas obras marcaram a trajetória 
de muitas das gravuras que chegaram até nós.

Quintal ou Fundo de quintal, 1918. Roma, 
água-forte, 31 x 52,5 cm 
Matriz localizada, Coleção Museu Histórico 
Visconde de São Leopoldo, RS. Assinada 
PWeingàrmer, situada Roma e datada 1918 
cobre, 40 x 55 cm
Coleções: - Museu Histórico de São Leopoldo, São 
Leopoldo, RS, cópia assinada Pedro Weingártner 
canto inf. dir., sem data, sem numeração
- Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli, Porto Alegre, RS. Cópia assinada 
Pedro Weingártner canto inf. dir., sem data e sem 
numeração
- Pinacoteca APLUB, Porto Alegre, RS. Cópia 
sem assinatura, sem data e sem numeração.
- Alfredo Nicolaiewsky, Porto Alegre, RS. Cópia 
sem assinatura, sem data e sem numeração
- Regina Fleck Corrêa Kanan, Porto Alegre, RS. 
Cópia assinada Pedro Weingártner, canto inf. dir., 
sem data e sem numeração
- Jones Bergamin, Rio de Janeiro, RJ. Cópia 
assinada Pedro Weingártner, data 19 fev. 1919 e 
situada Roma, com dedicatória, canto inf. dir.

O cuidado dado às obras é bastante variável. Há desde estampas em excelente estado, até 
algumas com sérios danos, tais como fungos, manchas irreversíveis e até mesmo furos no 
papel, causados por insetos, bem como cortes ou rasgões nas margens

Um capítulo à parte pode ser dedicado às assinaturas e numerações apostas às imagens. 
Lembremos que assinar, numerar e datar gravuras é uma prática recente. Aparece na metade 
do século XX, com o florescimento do mercado de arte e com a valorização da obra gravada 
de artistas que, por essa época, já tinham sua obra pictórica reconhecida.222 223



chimarreando, da coleção da Pinacoteca Aldo Locatelli da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre e a célebre Têmpora mutantur, que se encontra no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli.

fWcisàpoirMèe /3/Ç
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w. Roma-1917
Quando começamos a pesquisa, tínhamos notícia de 14 ou 15 estampas. Antes da 
exposição Obra gravada de Pedro Weingàrtner (MARGS, 2006), após um longo trabalho, 
contando com a ajuda de conhecidos, amigos, parentes e pessoas que nos foram indicadas 
por outras pessoas que sabiam de alguém que possuía obras do artista, conseguimos 
localizar e catalogar 28 imagens originais do autor e várias estampas de algumas delas, 
pertencentes, na sua maioria, a colecionadores particulares e galerias de arte. No livro 
Pedro Weingàrtner: obra gráfica (Porto Alegre, 2008) pudemos divulgar os resultados 
atualizados da pesquisa sobre o artista, catalogando 13 
artista, inclusive a bela Paisagem de Têmpora mutantur. E 
que só se tornou possível devido ao auxílio e a cumplicidade de todos que reconhecem 
a importância da pesquisa para preservar nossa memória artística. Esperamos ainda 
resgatar outros tantos trabalhos que, temos certeza, estão por serem descobertos, desse 
artista que, de certa maneira, foi o fundador da nossa identidade visual.

ngartn er cfytf ét
(D

(D(D novas imagens desse grande 
um trabalho de arqueologia

Com a importância crescente que a gravura recebe e a proliferação de ateliês pela Europa, 
com artistas dedicando-se exclusivamente à gravura, surgiu a necessidade de criar regras 
para as edições, numeração e assinatura das imagens. Isso se dá também a partir da 
prática do colecionismo de obras sobre papel e pelo maior acesso a esse mercado por uma 
emergente classe média. De qualquer forma, desde Dürer, que foi o primeiro artista a 
assinar suas matrizes, qualquer dado aposto às imagens é uma informação que nos auxilia 
a acompanhar o caminho percorrido pela obra, ou a intenção de seu autor.

Tipos de assinaturas utilizadas por 
Pedro Weingàrtner em suas obras.

Na obra de Pedro Weingàrtner, vamos identificar uma grande variedade de assinaturas, 
começando por aquelas apostas diretamente na matriz. Muitas delas informam o lugar e 
a data em que foram gravadas (por exemplo, “Roma, 1907”), em geral no canto inferior 
esquerdo. Às vezes, aparecem apenas as iniciais do nome (n° 1) ou um “P” seguido pelo 
sobrenome por extenso (n2 2, 3 e 4). Muitas cópias também trazem a assinatura a lápis no 
canto direito (n2 5 e 6). A assinatura, neste caso, pode significar uma deferência a quem 
foi presenteada (já que tivemos notícia de que muitas delas o foram, por parentesco ou 
amizade) ou a pedido do proprietário da gravura. Isso se torna mais complexo quando 
constatamos a presença de uma mesma imagem com cópias assinadas e outras não, bem 
como uma mesma edição com cópias numeradas e outras não.

!

Não é possível determinar que critério foi empregado por Pedro Weingàrtner na produção 
de suas edições, nem mesmo se foram produzidas de uma só vez ou se foram impressas 
ao longo do tempo, ou qual o número total de cada tiragem. Infelizmente, podemos 
fazer apenas suposições, pois não há documentação sobre essa produção de Weingàrtner, 
embora ela tenha sido importante para o próprio artista, haja vista a recorrência de temas 
de pinturas (como Remorsos ou Pousada de carreteiros), como um exercício de composição 
e estudo das figuras.

Lanceiros, Revolucionários ou Farroupilhas, 
1918
água-forte, 13,1 x 8 cm, matriz assinada duas 
vezes PWeingártner e datada 1918 
Coleções:
- Pinacoteca APLUB, Porto Alegre, RS.
Cópia assinada Pedro Weingàrtner canto inf. 
dir., sem data e numerada N 4
- Alberto Weingàrtner Neto, Porto Alegre,
RS. Cópia sem data, sem assinatura e sem 
numeração
- José Oswaldo Paula Santos, São Paulo, SP
- Vera Maria Friedrich, Porto Alegre, RS 
Cópia assinada Pedro Weingàrtner, canto inf. 
dir., sem data e numerada N15
- 2 exemplares em coleções particulares, Porto 
Alegre, RS. Cópias sem data, sem assinatura e 
sem numeração

Ao levantar estas questões, o leitor e o público poderão ter uma idéia dos desafios que 
a análise e sistematização da obra de Weingàrtner impõem pelo fato de ter estado até 
recentemente à margem de atenção criteriosa de estudiosos. A cada nova pesquisa e a cada 
nova exposição, certamente mais obras e mais informações surgirão. Exemplo está que, 
após o termino de nossa pesquisa, tivemos a alegria de localizar mais uma bela gravura: 
uma paisagem em água-forte, onde se vê uma floresta ao fundo e em primeiro plano, uma 
área sendo desmatada com sinais de fogo ao fundo. E a mesma paisagem, denominada 
(.Paisagem de Têmpora mutantur) , que aparece em outras pinturas do artista: a Paisagem 
para Têmpora mutantur, da coleção da Pinacoteca APLUB; na pintura intitulada Gaúchos

*
4
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O desenho na obra de Pedro Weingârtner

Alfredo Nicolaiewsky 
Paulo Gomes (colaborador)

O que é de lamentar profundamente é que o rico material de desenhos, pequenos estudos a 
óleo e aquarela que deixou, feitos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Roma, 
em Anticoli, em Nápoles, em Pompéia, em Herculano e Portugal, esteja atualmente tão 

disperso, que se tornará quase impossível reuni-lo de novo. 
(Ângelo Guido. Pedro Weingârtner, 1956, p. 76)

Este texto é parte de uma ampla pesquisa, em desenvolvimento nos últimos anos, sobre 
a obra de Pedro Weingârtner1. O desenho foi durante muito tempo o segmento menos 
estudado e menos visível da obra de Weingârtner. É 
esse estudo pretende apresentar,

pequena parte de sua produção gráfica. Mas entendemos que a partir desse material 
encontrado já é possível levantarmos algumas questões.

Uma das razões possíveis para a falta de interesse na produção gráfica de Weingârtner talvez esteja 
na tradição de valorizar a pintura em detrimento do desenho, visto como uma arte menor. Outra 
razão deve-se ao fato de que sua obra gráfica estava, até o presente, extremamente dispersa e não 
documentada, 
corrigida
localizado, uma reflexão bem mais consistente sobre os desenhos de Pedro Weingârtner.

Adotamos como ponto de partida certa liberdade conceituai, e denominaremos de desenho 
toda sua produção sobre papel, com exceção das gravuras. Ou seja, incluiremos na categoria 
de desenho não só os trabalhos feitos a grafite, creiom, carvão e nanquim, mas também 
aqueles à aquarela e a pastel.

A maior parte dessa produção gráfica não foi feita com o objetivo de ser exposta: são desenhos 
feitos como estudos de formação, para aprimoramento da técnica, para registros ou como 
projetos, e é exatamente esta característica que os torna hoje tão interessantes 
de estudo. Através desse levantamento, poderemos entender um pouco melhor o método de 
trabalho do artista e visualizar o seu desenho como parte do seu processo de criação.

Sobre os primeiros desenhos, feitos quando de sua chegada à Alemanha, na Real Academia 
de Berlim, escreve Ângelo Guido que

essa parcela da produção do artista que 
mesmo sabendo que localizamos, por enquanto, apenas

uma

como nos lembra o professor Guido. A falta de registro, que foi parcialmente 
na pesquisa apresentada no MARGS2, permitiu estabelecer, a partir do material

objetoscomo

[■■■] guarda-se um pequeno caderno de desenho onde talvez se encontrem as primeiras 
anotações de detalhes da figura e de objetos que ele fez na escola. São desenhos sem a maior 
importância do ponto de vista artístico, mas significativos como documentos da orientação 
para o traço claro, firme e sutil para a qual já se encaminhavam os estudos acadêmicos do 
nosso artista. Esses primeiros desenhos mostram que o aluno de (Theodor) Poeckh e de (Ernest) 
Hildebrand já tinha apreciável maestria de traço, bom golpe de vista e linha incisiva e limpa. 
Dois retratos a lápis, datados respectivamente de 1879 e 1880, demonstram que firmeza 
Weingârtner já tinha alcançado no desenho da figura.

1 Pesquisa que teve culminações nas 
exposições Obra gravada de Pedro 
Weingârtner (MARGS, 2006) e Obra gráfica 
de Pedro Weingârtner (MARGS, 2008).

2 Exposição acima referenciada, que foi 
acompanhada pela edição do livro Pedro 
Weingârtner: obra gráfica. Produção Marisa 
Veeck, Porto Alegre, 2008.

Sem título, sem data 
Carvão, 61,5 x 43 cm

Coleção Pinacoteca Barão de Santo Ângelo - Instituto de Artes, UFRGS 227226
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Mesmo imaginando a possibilidade de cometermos alguns enganos, pois pode ocorrer 
que, após classificarmos determinado trabalho como uma 
descobrir tratar-se de um estudo para uma 
parece mais organizada.

Vejamos, então, algumas características desses desenhos, começando pelos exercícios, 
que são em maior número. Dentre eles, iniciemos por alguns estudos, obedecendo à 
seqüência do aprendizado nas academias no século XIX, pois muitos desses trabalhos 
não são datados:

obra acabada, venhamos a
pintura, procederemos da maneira que nos

Sem título, 1879
grafite, 25,2 x 17,1 cm
Coleção particular. Porto Alegre, RS.

Sem título, 1880 
carvão, 22 x 14,5 cm
Sem ass., sit. dat. margem Karlsrhue, 1880 e 
autenticado por Ângelo Guido 
Coleção particular. Porto Alegre, RS Estudos

No currículo das antigas academias de Belas Artes, a seqüência do aprendizado do desenho 
começava pelas cópias de gesso e chegava ao desenho de modelos vivos. O currículo 
aplicado, por exemplo, na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, de 
acordo com o estudo de Patrícia Rita Cortelazzo6, incluía o Desenho de Figuras, Desenho 
de Moldagens, Geometria Elementar, Geometria Descritiva, Osteologia, Miologia e 
Fisiologia das Paixões e Desenho de Modelos, disciplinas que eram a base para a formação 
nas diversas áreas da Instituição.

Basicamente, era necessário que o aluno se empenhasse em realizar as cópias das réplicas 
de desenhos, estampas, pinturas e esculturas dos célebres artistas que tinham à disposição, 
realizando as academias, os estudos pormenorizados do corpo, as cópias dos grandes 

considerados segundo os ideais acadêmicos essenciais para o sucesso e futuro

Além de estudos de objetos e detalhes de figuras, caprichosamente feitos, nos diz dos 
progressos realizados por Weingàrtner um interessante desenho a lápis que ele fez da 
casa onde nasceu seu pai, na localidade de Pfajfenroth, em Baden. Era uma casa de 
madeira de um único piso, com escada externa de material, cercada de árvores, de 
aspecto pitoresco. Este trabalho talvez seja a mais antiga paisagem que de Weingàrtner 
se conservou. Já se vê com que cuidado, carinho mesmo, o talentoso filho de Inácio 
Weingàrtner desenhou com traço limpo e firme, a casa onde seu pai nasceu e talvez 
morou até vir para o BrasiP.

Até o presente momento, somente foram localizados desenhos produzidos a partir de 
sua chegada à Alemanha e, com base nesse material, já percebemos que:

- a quantidade de desenhos encontrados é, com certeza, uma pequena parte de sua 
produção;

mestres, 
artístico do aluno.

Para melhor compreensão de alguns dos desenhos localizados de Pedro Weingàrtner, 
seguiremos Cortelazzo, resumindo o conteúdo de algumas dessas disciplinas:

- Desenho de figuras - estudava as figuras humanas, em suas partes separadas e completas, 
através das cópias de quadros, estampas e gravuras;

- Desenho de moldagens - os alunos deveríam realizar desenhos partindo da observação das 
moldagens em gesso de obras greco-romanas e renascentistas que compunham outra fonte 
importante de estudos;

- durante grandes períodos nada foi localizado, dentre os desenhos datados, pois não há 
nenhum entre 1895 e 1904 (nove anos) e entre 1911 e 1917 (cinco anos). Isso indica 
que, provavelmente, devam surgir no futuro outros desenhos; 6 Patrícia Rita Cortelazzo. O ensino do desenho 

na Academia Imperial de Belas Artes do Rio 
de Janeiro e o acervo do Museu Dom João VI 
— (1826-1851). Dissertação de mestrado em 
Artes - Unicamp - Universidade Estadual 
de Campinas - Instituto de Artes, 2004, p. 
73-98.

- há falta de depoimentos escritos do artista sobre seu trabalho, pois, segundo nos informa 
Ângelo Guido, a maior parte de sua correspondência foi queimada pela viúva, “porque estas 
cartas continham referências a coisas íntimas e de família. Salvaram-se alguns postais, que 
não deixaram de servir para o nosso trabalho de pesquisa”4, informação contestada pelos 
netos do artista’, que alegam não terem conhecimento deste episódio;

. yf ' ---e

- e, considerando a ausência de um levantamento exaustivo de sua obra pictórica, 
apesar das atuais pesquisas serem as mais abrangentes até o momento, torna-se difícil 
saber com exatidão as intenções e objetivos dos desenhos de Weingàrtner. Alguns são 
indiscutíveis, tais como as academias, os desenhos anatômicos ou os retratos. Mas, 
sobre a maior parte, somente podemos tecer suposições: se são simples registros ou 
projetos para alguma pintura ou, ainda, exercícios de observação.

% W,,
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Escravo de Michelangelo, sem data 
Grafite, 61 x 39,5 cm
Coleção Pinacoteca Barão de Santo Ângelo - 
Instituto de Artes, UFRGS

3 Ângelo Guido. Pedro Weingàrtner. Porto 
Alegre, Divisão de Cultura - Diretoria de 
Artes da Secretaria de Educação e Cultura 
do Rio Grande do Sul, 1956, p. 21 e 22.

4 Ângelo Guido, op. cit., p. 154.
5 Percy e Amo Becker, em depoimento dado 

a Paulo Gomes em novembro de 2008.

Correndo o risco de cometermos equívocos, decidimos organizá-los não por técnicas, 
temas ou datas, mas pelo que entendemos terem sido suas destinações, ou seja, um grande 
grupo de exercícios e outro, bem menor, de obras finalizadas. O conjunto de exercícios 
comporta ainda também uma subdivisão: em estudos, academias e anotações.

Sem título, sem data 
Grafite, 17 x 10 cm
Coleção Mário Rõhnelt. Porto Alegre, RS 229
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- Osteologia - estudava as funções mecânicas dos ossos, partindo do conhecimento do 
esqueleto humano. Os alunos aprendiam a observar o esqueleto, marcado com letras e 
números indicativos, designando as partes do corpo, os nomes dos ossos e suas funções;

- Miologia e Fisiologia das paixões: estudo dos músculos, do movimento dos corpos, das 
proporções e equilíbrio, através de esculturas da mitologia;

- Modelo-vivo: para que a aula fosse acompanhada satisfatoriamente, o aluno deveria ter 
cursado as disciplinas anteriores 
com estrutura corpórea considerada artística, ou de atletas, também em condições de serem 
desenhados.

suas

e, assim, estar apto a se dedicar ao estudo de modelos Sem título, 1883
bico-de-pena e grafite, 10 x 17 cm
Ass., sit. e dat. canto inf. dir. P. Weingàrtner.
Coleção Mário Rõhnelt. Porto Alegre, RS.mm

Dentre os prováveis primeiros desenhos na Academia (já que não são datados) 
três estudos anatômicos: dois de osteologia, o desenho de um crânio, um com uma estrutura 
óssea, ambos com uma série de anotações em alemão com a nomenclatura das diversas partes, 
e ainda um terceiro que representa um modelo, provavelmente em gesso, da musculatura 
humana.

Para fechar esse grupo, temos mais dois desenhos: um estudo da cabeça de um velho, em um 
trabalho mais expressivo feito a grafite com aguada, e o outro que apresenta a cabeça de um 
Apoio, feito a creiom, com extremo requinte e elaboração, trabalhando o fundo em negro, 
como uma forma de enfatizar a luz e sombra da figura.

, encontramos
Sem título, sem data
grafite, 32 x 24 cm
ass. Canto sup. dir. Weingàrtner
Coleção Pinacoteca Barão de Santo Ângelo -
Instituto de Artes, UFRGS

Dentre os estudos, também encontramos alguns desenhos feitos provavelmente a partir de 
estátuas7.

Academias

Segundo Étienne Souriau, entre outros sentidos, o termo

[...] academia designa um quadro ou um desenho representando um nu, executado para 
adquirir, desenvolver ou manifestar um bom conhecimento plástico e anatômico do corpo 
humano, e o interesse se coloca sobre a maneira como são obtidas as formas dos corpos, 
mais do que sobre as aparências ou as qualidades de expressão. Por extensão, e um pouco 
pejorativamente, academia designa também um nu, em uma composição pictórica, que 
mais parece um trabalho de escola ou um pedaço de exibição técnica, do que uma obra 
inspirada8.

Já localizamos uma série de academias, algumas delas magníficos trabalhos, a demonstrarem 
seu domínio no desenho da figura humana. Dentre essas, podemos enumerar algumas 
características que nos chamam a atenção:

- Weingàrtner utiliza diversos materiais nesses trabalhos, como creiom, carvão, grafite e 
bico-de-pena;

- algumas dessas academias são extremamente elaboradas, inclusive com a utilização de 
elementos gráficos de fundo, como forma de valorizar a luz e sombra nos modelos;

apesar do requinte da elaboração de partes do desenho, encontram-se inacabadas;

- em mais de um trabalho, parte da figura é refeita, ou 
contento, ou por ter faltado espaço no 
deste recurso, em aulas de modelo-vivo, nas escolas de arte;

Dos trabalhos de Weingàrtner a partir de estátuas, temos um belíssimo desenho inacabado 
do Escravo, de Michelangelo, que tanto pode ter sido feito 
Louvre, ou em uma de suas cópias, na Alemanha.

base no original, que está nocom

Também há dois desenhos feitos a partir de uma mesma escultura clássica, cada um de 
ângulo diferente. Esses dois desenhos possibilitam exemplificar a importância de um 

levantamento exaustivo da obra de
um

um artista. Um deles é proveniente de uma coleção 
particular. E datado e localizado onde foi feito — Hamburg, 1878. O outro, pertencente ao 
acervo do Instituto de Artes da UFRGS, não é nem datado, nem assinado, e vinha sendo 
então atribuído a Weingàrtner, já que pertencia a um conjunto doado pela família 
instituição. A possibilidade de comparar

a esta
esses dois trabalhos, percebendo a semelhança 

do traço e do tratamento gráfico de ambos, ajuda a confirmar que o estudo pertencente 
do IA é realmente de Weingàrtner, e também de ter sua provável datação e 

localização onde foi executado esse
ao acervo

trabalho, do qual não tínhamos nenhuma informação
mais precisa.

Entre os outros desenhos desse grupo, há ainda dois, cujo modelo é uma mão apoiada sobre 
uma base, modelo esse, provavelmente, de gesso. Em um deles, além da mão de gesso, vê- 
se também uma cabeça de um homem jovem em escorço, visto de baixo para cima que, 
aparentemente, foi feito a partir de modelo vivo. No segundo desenho, além da mão de 
gesso, vê-se um detalhe de mobiliário, que acreditamos tratar-se de um móvel ladeado por 
duas luminárias de parede.

Temos mais um desenho com uma 
também a partir de uma 
desenhos a grafite feitos 
um auto-retrato), parcialmente atrás de um . 
bastidor e, ainda, outra cabeça masculina de costas.

7 Somente para exemplificar, cabe comentar 
que o Instituto de Artes da UFRGS, 
quando de sua criação, mandou vir da 
Europa e comprou em 1910 um conjunto 
de gessos, formado por uma Vênus de Milo 
(Louvre), um Apoio Belvedere (Vaticano), 
ambas obras hoje situadas no saguão da 
sede principal da instituição, os bustos de 
Niobe (Florença), Ájax (Roma), Vênus 
(Acrópole), cabeça de rapaz (Tarento), 
duas mãos e dois pés, a pedido do diretor 
Libindo Ferrás, para servirem de modelo na 
disciplina de Desenho figurado.

- outras,
Sem título, 1889
bico-de-pena, 20 x 13 cm
Ass., datado, canto inf. dir. I!Weingàrtner, 1889
Coleção Fernando RennerTorelly.
Porto Alegre, RS

pela primeira solução não estar a 
papel. Até hoje é extremamente comum a utilização

cabeça de velho a bico-de-pena, que parece ter sido feita 
escultura, pela rigidez dos traços. Na mesma folha, dois pequenos 
com traços rápidos: a cabeça de um homem (ao que tudo indica, 

elemento, que entendemos seja uma tela em um
- registramos um trabalho que apresenta um dado interessante, percebido apenas a partir 
de uma observação mais atenta. No lado direito da folha, há dois desenhos de cabeças que 
foram apagadas quase que completamente. Uma na parte central, junto à borda do papel, e

8 Érienne Souriau. Vocabulaire d'esthétique. 
Paris, Presses Universitaires de France, 
1999, p. 566.230 231



Anotações

Para definir este conjunto de desenhos, que apresenta também características bastante 
variadas, valemo-nos da definição de croqui, conforme Souriau:

Sem título, 1882 
grafite, 16 x 9 cm
Ass. sit. e datado canto inf. dir. P. Weingàrtner, 
Paris.
Coleção Pinacoteca APLUB, Porto Alegre, RS

Desenho rápido, representando por meios muito simplificados um objeto qualquer que mereça 
a atenção do desenhista [...] feito em condições que obriguem a uma extrema rapidez de 
execução. Por exemplo, se tratar de um personagem em movimento, ou de um animal, de 
um edifício percebido em uma viagem ao qual não se pode ficar longamente a estudar; é por 
isso que os croquis são feitos seguidamente sobre pequenos cadernos. [...] Muitos dos croquis 
são feitos pelo artista para serem utilizados posteriormente como documentação e servirem 
sobretudo como ajuda para a memória*.

Sem título, sem data 
carvão, 61,5 x 39 cm 
Sem ass., sem data.
Coleção Pinacoteca Barão de Santo Ângelo - 
Instituto de Artes, UPRGS

Vamos comentar alguns dos desenhos catalogados:outra, também próxima a borda, na altura do joelho do modelo. São visivelmente desenhos 
rápidos e sintéticos. Por que o artista os teria feito em uma obra que apresenta um desenho 
tão requintado? Seria alguma brincadeira? Seriam caricaturas de colegas que participavam 
da mesma aula? Foram apagados por ele, ou por outra pessoa, posteriormente? Ou ainda, 
teriam sido feitos por algum colega brincalhão, e apagados por Weingàrtner? Ficaremos 
essas respostas, imaginando histórias;

- temos um conjunto de desenhos feitos ao ar livre, registrando paisagens ou construções 
simples. Um tem a referência de ter sido executado em Roma, e outro em Anticoli. 
Um terceiro parece ser uma anotação feita no sul do Brasil, pelo tipo de construção 
apresentada.

sem

- dois desenhos de vegetação, um a nanquim e outro a grafite;

- uma folha com diversas anotações a grafite, com certeza feitas no campo, mostrando um 
homem com gado, outros com enxadas e um cavalo, lembrando bastante as figuras de homens 
trabalhando, em diversas de suas pinturas, principalmente as paisagens de Anticoli;

mais de um exemplo, a bico-de-pena, vemos uma série de traços, próximos da borda 
do papel, como testes, para ver como está a linha (se muito grossa ou com excesso de tinta), 
prática também bastante comum até hoje, nos ateliês;

- em

- há um delicado esboço de um cãozinho nos braços de alguém, sobre o qual talvez seja a 
referência que Guido faz quando escreve acerca dos desenhos feitos em 1882 e 1883, em 
Paris, ao descrever "... vários estudos de nus femininos e masculinos, cabeças do natural, 
alguns animais, como uma cabeça de cão finamente desenhada...”10;

Sem título, 1889 
bico-de-pena, 20,7 x 13,2 cm.
Ass. e datado canto inf. dir. P.Weingãrtner 
Coleção .Sala de Arte de Porto Alegre, RS

- uma folha, que supomos ter sido feita em um zoológico, dividida em quatro partes: há a 
representação de um macaco, de um tigre, e também de um homem descansando sob um 
guarda-chuva (o que nos leva a confirmar a suposição de um passeio ao zoológico); a quarta 
imagem parece ser a de um porco e, considerando os outros desenhos, deve ser de um porco 
do mato, ou algo semelhante;

Sem título, 1882 
carvão, 60,5 x 42,5 cm 
Coleção Pinacoteca Barão de Santo Ângelo 
Instituto de Artes, UFRGS

- nesse conjunto, temos dois desenhos: um que pode ser um estudo para a figura masculina 
da pintura Têmpora mutantur, pois apresenta um homem com uma enxada, 
obra em questão, e com alguma semelhança na postura, apesar de estar invertida. O 
outro não deixa nenhuma dúvida quanto a servir como um estudo preparatório para o 
citado quadro, apresentando um casal e um homem. Apesar de nenhuma figura 
posição idêntica à da pintura, principalmente o casal e a figura feminina com traje muito 
semelhante ao do Têmpora mutantur, nos apresentam algumas das idéias imaginadas 
pelo artista. Reforçam essa possibilidade as colocações de Guido, quando comenta que 
Weingàrtner fez uma série de estudos de paisagens e pessoas para executar a obra: “Os 
estudos das posições, várias vezes mudadas, das duas figuras, encontram-se em algumas 
páginas de um velho caderno”11.

uma, vale a pena chamar a atenção como um registro da maneira como ocorriam as
---- ve-se um gancho pendurado, no

qual o modelo se segura para poder ficar mais tempo imóvel, com o braço levantado. Há 
qual aparece, como um detalhe, a mão segurando esse mesmo tipo de 

gancho. Essa prática se perdeu, e esses ganchos não existem mais na maior parte dos ateliês 
ou academias.

- em Sem título, sem data 
grafite, 8 x 10,2 
ass. canto inf dir. PW.
Coleção particular. Porto Alegre, RS

como na
sessões de desenho de modelo-vivo no final do séc. XIX: vê cm

outro desenho no estar em
Sem título, sem data 
grafite, 14,2 x 21,7 
ass. canto inf dir. PW.
Coleção particular. Porto Alegre, RS

cm

Agora, o que realmente salta aos olhos é a qualidade dos trabalhos: seu domínio do desenho
9 Étienne Souriau, op. cit., p. 531.
10 Ângelo Guido, op. cit. p. 31.
11 Idem, ibidem, p. 91.

da figura humana, da luz e sombra, a delicadeza do traço e, mesmo não sendo um aspecto 
fundamental em uma academia, a expressividade dos rostos dos modelos utilizados.232
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Mesmo considerando que tais desenhos tenham sido feitos alguns anos antes, entendemos que 
sejam, provavelmente, estudos preparatórios. Sobre a construção do Têmpora mutantur, ainda 
caberá um estudo específico, pois a paisagem aparece em diversas pinturas com outros personagens, 
conforme já assinalamos anteriormente, e existe ao menos uma gravura com exatamente a mesma 
paisagem, sem nenhuma figura humana. Esse trabalho de montagem de elementos captados em 
locais e tempos diversos parece ser uma das características da obra deste artista, o que percebemos 
quando começamos a estabelecer cruzamentos entre seus diversos trabalhos;

Para reforçar nossas palavras acima, quando ralamos das anotações, valemo-nos da 
referência que Ângelo Guido faz a respeito dos hábitos de Weingártner:

Não compunha nunca diretamente na tela. A composição era antes demoradamente 
meditada; [...] A medida que no espírito o quadro se formava, as fases dessa elaboração 
iam sendo acompanhadas por schizzi ou esbocetos, desenhos de figuras humanas, de 
animais, de objetos, feitos do natural, a lápis ou bico-de-pena.

Diversos de seus pequenos cadernos estão cheios de rápidos projetos de composições, de 
desenhos de figuras ou detalhes das mesmas, em que se vê que vai reunindo o material 
para quadros que está compondo na mente antes de passar a realizá-los na tela. No 
mesmo caderno, na mesma página, às vezes, figuram em desenhos de traços, delicados 
elementos que iremos encontrar neste ou naquele quadro ou, em algwis casos, em mais 
de um quadro.

- existe também um desenho com um detalhe que chama a atenção: a representação, em 
traços rápidos, de uma figura masculina vestida com uma espécie de túnica. O que o torna 
curioso é o ponto no qual foi colocada a assinatura, isto é, a folha de papel é retangular e 
foi usada na horizontal, e a figura encontra-se na extrema esquerda, com a assinatura na 
extrema direita. Isso indica que o espaço branco do papel (mais ou menos a metade direita 
da folha) faz parte do trabalho, provavelmente uma maneira de equilibrar o desenho. Esse 
é um tipo de raciocínio que ocorrería normalmente em uma obra acabada, e não em uma 
anotação, como parece ser devido ao tratamento da figura. Pelo que se pode deduzir de vários cadernos que examinamos, não viajava nunca, não 

realizava mesmo um passeio, como os que fazia, aos domingos, em geral, em companhia 
do íntimo amigo Carlos Magalhães de Azeredo, então cônsul em Roma, sem levar o seu 
pequeno caderno em que ia anotando o que lhe interessava ou podia servir-lhe para uma 
composição. E os desenhos miúdos, cuidados ou rápidos, mas sempre reveladores de perícia 
surpreendente e da elegância conquistada pelo seu traço, iam enchendo páginas e páginas, 
constituindo um dos aspectos da sua obra sumamente interessante, não só pelo que nos revela 
do seu valor como desenhista, como observador agudo e estudioso apaixonado do conteúdo 
estético das coisas, mas também pelo que documenta relativamente aos seus processos de 
trabalho, ao cuidado e honestidade com que era a sua obra de arte elaborada12.

Bailarino, 1890
bico-de-pena, 13,5 x 21 cm
Ass. e datado canto inf. dir. I! Weingártner
Coleção Isaac e Clara Pechansky. Porto Alegre, RS

Vejamos agora alguns trabalhos que supomos sejam obras finalizadas.

É um conjunto, por enquanto, pequeno e com características bastante variadas. Dentre 
eles temos:Fazem parte também do conjunto de desenhos, que denominamos anotações, uma 

série de pequenos trabalhos, provavelmente retratos. Se esses são estudos para trabalhos 
posteriores, exercícios ou mesmo obras finalizadas, por enquanto, não temos como saber. 
Boa parte deles chama a atenção pelo grau de detalhamento e requinte do desenho das 
cabeças e pela incompletude do restante das figuras, apenas esboçadas. E ainda pelo fato 
de algumas serem assinadas e datadas, o que indicaria um trabalho finalizado, apesar disso 
ser apenas uma suposição. Não seriam, talvez, retratos feitos pelo artista para presentear 
os amigos e parentes?

- dois desenhos a bico-de-pena e aguada, quase idênticos, que representam uma 
construção com uma escada. Pela descrição feita por Guido em seu livro (conforme 
citação anterior), essa poderia ser a casa do pai do artista, na Alemanha, que ele teria 
visitado e desenhado em sua primeira ida à Europa. Estranhamente, o segundo desenho 
foi feito quase quarenta anos depois do primeiro. Não imaginamos o motivo de tal 
disparidade;12 Idem, ibidem, p. 75 e 76.

Sem título, 1884 
grafite, 16 x 9 cm
ass. sit. e datado canto inf. dir. PWeingãrtner 
Paris, numerado canto inf. esq. N3.
Coleção Sala de Arte de Porto Alegre, RS

Sem título, 1885
bico-de-pena e aguada, 19x13 cm 
Ass. e datado canto inf. esq. BWeingãrtner 
Coleção particular. Porto Alegre, RS

Sem título, 1923
bico-de-pena e aguada, 24 x 17 cm.
Ass. sit. e datado canto dir. Pedro Weingártner, 
Porto Alegre.
Coleção particular. Porto Alegre, RS

Sem título, sem data
grafite e bico-de-pena, 26 x 19 cm
autenticado por Ângelo Guido.
Coleção Sylvio Raya Ibanez. Porto Alegre, RS 235234



Presidente Prudente de Moraes, 1911
crayon
45 x 40 cm
Coleção Mário Rõhneit. Porto Alegre, RS

- temos algumas poucas paisagens em desenho, e nestes casos são representações de 
pequenas cidades européias, provavelmente da Alemanha;

- alguns retratos, dentre os quais alguns identificados: um a bico-de-pena e grafite 
é um auto-retrato, em pequeno formato. E outros a grafite, dentre os quais um que 
retrata o Presidente Prudente de Moraes e outros dois de um casal. Estes retratos, com 
certeza, foram produzidos a partir de fotografias. Hoje já temos a comprovação de que 
Weingártner utilizava a fotografia como referência para muitos de seus trabalhos e no caso 
destes retratos esta utilização fica evidente pelo tratamento dado às figuras: os traços são 
quase imperceptíveis, o gesto expressivo desaparece, sendo os personagens representados 
por áreas de tonalidades, como nas fotografias;

- temos um delicadíssimo desenho de uma jovem ricamente trajada, provavelmente um 
retrato em formato oval que, pelo requinte do tratamento, nos lembra os desenhos de 
Ingres;

- cabe chamar a atenção para um último trabalho: trata-se do desenho de uma menina 
pobre, o que se percebe pelos trajes. E uma obra de extremo requinte gráfico, sendo 
a maior parte da folha coberta de hachuras, que envolvem a criança, fazendo ressaltar 
alguns detalhes da figura, não trabalhados. Um clima soturno, que se opõe à doçura da 
expressão da jovem modelo.

Finalizamos este texto repetindo nossa colocação inicial. Conseguimos reunir um 
expressivo conjunto de desenhos de Pedro Weingártner, mas sabemos que outros surgirão 
e que ampliarão o conhecimento sobre a vida e a obra do artista. Mas cremos, entretanto, 
que este alentado grupo de trabalhos, além de demonstrar suas excepcionais qualidades 
como desenhista, nos auxilia na compreensão do seu processo de trabalho e na de sua obra 
como um todo.

:

Telhados góticos, sem data 
bico-de-pena aquarelado, 41 x 29,5 cm 

Coleção particular. São Paulo, SP236 237



Cronologia da vida, carreira 

e das obras do artista1

Paulo Gomes

1853
Julho, 26 - nascimento em Porto Alegre, RS. Filho de Ignácio Weingãrtner, alemão do gráo-ducado de Baden, 
que chega ao Rio Grande do Sul por volta de 1836, instalando-se em São Leopoldo. Ignácio teve um irmão 
chamado Miguel Weingãrtner, bom desenhista e exímio litógraío [G.16J. Em 1842, Ignácio casa-se com Angélica 
Scháfer, transferindo-se para Porto Alegre. Segundo Guido [13-14], os filhos do casal foram além de Pedro, Inácio 
(1845-1908), Alexandre, Frederico, Miguel (1869-1928), Jacob e Verônica, a única filha do casal. O casal teve, 
segundo Damasceno [196], “cinco homens e duas mulheres”. O mesmo autor [494-5] transcreve o testamento 
de Pedro Weingãrtner: “instituiu herdeiro universal em simples usufruto sua mulher dona Elisabetha Schmidt 
Weingãrtner; sendo a propriedade de tais bens partilhada uma metade a sua irmã Verônica Weingãrtner, solteira, 
e a outra metade em partes iguais a seus irmãos Miguel, Jacob e Paulina Weingãrtner”. Conforme informações 
de descendentes do artista (2008), Paulina Weingãrtner, erroneamente assinalada por Damasceno como irmã do 
artista, era, na verdade, sua sobrinha, provavelmente filha do seu irmão Jacob.

1860 (7 anos)
Miguel e Jacob Weingãrtner montam uma oficina litográfica depois de trabalharem na Litografia Imperial de 
Emilio Wiedmann, prestando serviços para os jornais Sentinela do Sule O Século. Pedro recebe as primeiras lições 
de desenho do pai [D. 196],

1867 (14 anos)
Agosto, 13 - morre Ignácio Weingãrtner, pai do artista, aos 54 anos. A viúva e os filhos trabalham para garantir 
o sustento da família, e Pedro Weingãrtner emprega-se como caixeiro numa loja de ferragem da firma Jacob Rech 
e Cia., antecessora de Bromberg [T.3]. Pedro Weingãrtner trabalha em um estabelecimento litográfico [G. 17].

1870 (17 anos)
Inácio Weingãrtner funda, a convite de Luiz Wiedmann, a Litografia Wiedmann & Weingãrtner.

1871-72 (18-19 anos)
Estuda até os 19 anos com Delfim da Câmara, pintor fluminense estabelecido no RS entre 1864 e 1874 [D. 196].
Adoece gravemente, ficando impossibilitado de trabalhar.

1 Os critérios de organização e de identificação de referências são os explicitados a seguir:
1. Esta cronologia foi elaborada, na sua maior parte, a partir de dados extraídos da monografia de Ângelo Guido 

(Pedro Weingãrtner. Porto Alegre, Diretoria de Artçs da Divisão de Cultura. 1956) e do ensaio de Alhos Damasceno 
Ferreira (Artes Plásticas no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Editora Globo, 1971), além de artigos em jornais e 
informações disponibilizadas pelo Núcleo de Documentação do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (catálogos c 
demais documentos).

2. Informações mais detalhadas, descrições de obras e dados pessoais estão sinalizados com G., de Ângelo Guido, mais 
o número da página — [G.20] -, ocorrendo o mesmo com as informações localizadas em Athos Damasceno [D.20], 
um autor apenas identificado pelas iniciais [AGP] e Leandro Telles [T] cujos dados bibliográficos pormenorizados se 
encontram na bibliografia.

3. Os títulos das obras localizadas nos seus anos de produção estão grafados em itálico e em negrito, por exemplo, Têmpora 
mutantur. Os títulos de outras obras expostas nos anos em questão aparecem somente em itálico.

4. A relação de obras de Ângelo Guido e de Athos Damasceno, entre outros, não segue um padrão único, havendo obras 
com títulos diferentes e até mesmo com dois títulos.

5. As informações sobre as obras foram todas retiradas dos livros já citados, principalmente os de Ângelo Guido (texto, 
catálogo de quadros e gravuras e reproduções) e Athos Damasceno, além do catálogo da mostra do Alto da Bronze de 
1996 [A.B.], referindo-se, neste caso, somente às obras reproduzidas. Mesmo daquelas obras localizadas e sobre as quais 
temos informações, evitamos consolidar os dados, por entender que isso só deverá ser efetivado em uma lista exaustiva.

6. As siglas que aparecem junto às reproduções identificam os seguintes acervos e coleções: PBSA-IA/UFRGS - Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre; APLUB - 
Pinacoteca APLUB, Porto Alegre, RS; SA - Sala de Arte de Porto Alegre, Porto Alegre, RS; MARGS - Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS; MSL - Museu de São Leopoldo, São Leopoldo, RS; MNBA 
- Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ; BA - Bolsa de Arte de Porto Alegre, Porto Alegre, RS; PESP — 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, SP; PAL - Pinacoteca Aldo Locatelli da Prefeitura de Porto Alegre, RS; 
TA - Antiquário Tempo Antigo, Porto Alegre, RS.

Henrique Bernardelli
(Valparaiso, Chile 1857 - Rio de Janeiro, Brasil 1936)

Retrato do pintor Pedro Weingãrtner, professor da Escola Nacional de Belas Artes, 1895 
óleo sobre tela, diâm. 62 cm

Acervo Museu Nacional de Belas Artes, IBRAM/MinC. Rio de Janeiro, RJ 239238



1877 (24 anos)
Decide viajar para a Europa para estudar [G. 14].
Inácio Weingártner instala a Litografia Weingártner em Porto Alegre, na Rua 
dos Andradas, 224.

Obras descritas por Ângelo Guido no caderno de desenho, Berlim, 1881 [G.25-26]:
Três estudos de cavalo - lápis e aguada de nanquim
Estudo de paisagem - bico-de-pena
Estudo para quadro de gênero
Estudo para cena romântica com moça de tranças
Caderno de desenho -Berlim, 1881 [G.25-26J:
Estudo de paisagem - bico-de-pena
Desenho de velho com chapéu - aquarela, Reno 1881

Weingártner, Peter (Pedro), Maler, * Por- 
to-Alegre (Brasil.), stud. bei Bouguereau u. 
Tony Robert-Fleury.

Ansãssig in Rio de Janeiro, 1886/87, 1889/91 u. 
1895/98 in Rom (Mitgl. d. Dtsch. Kstler-Vereins). 
Malte bes. Szenea. aus der Antike (Sappho; Daphnis 
u. Chloê; Pompejan. Garten; Rache des Bacchus).

Lit.: F. Noack, Das Dtschtum in Rom, 1927. — 
The Studio, 22 (1901) 137 (Abb.), 138 (Weingártner). 
— Expos.univ. dèl900:Cat.gén. off.,t. 2: GroupelI, 
CEuvres d’art, Classes 7 à 10, p. 582 (dcsgl.).

1878 (25 anos)
Fevereiro, 12 - partida do porto do Rio de Janeiro, com destino a Hamburgo, 
na companhia dos amigos Luis Englert, Jacob Bard e Augusto Reichert. O evento 
é noticiado por Carlos von Koseritz no seu jornal Koseritz Deutsche Zeitung. 
Desde abril [AGP] está matriculado na Escola de Artes e Ofícios 
{Kunstgewerbeschule), em Hamburgo, onde permanece até outubro do mesmo 
ano.
Agosto - Envia obras a Porto Alegre, entre as quais o óleo sobre tela intitulado 
Retrato de Frei Caetano [D. 198],
Outubro - Muda-se para Karlsruhe, onde se matricula nâ Escola de Artes Grã- 
Ducal de Baden (Grossherzohlich Badisch Kunst-Schule), dirigida por Ferdinand 
Keller, ingressando na classe do professor Theodor Poeckh. Provavelmente, 
tenha também trabalhado sob a orientação de Ernest Hildebrand [D. 198]. 
Obras:
Retrato de Frei Caetano de Troyana 
Academias

1882 (29 anos)
Muda-se para Paris. Matricula-se na Académie Julian, onde estuda sob a 
orientação de Tony Robert-Fleury e de William-Adolphe Bouguereau, com 
quem apura o gosto pelos temas clássicos.
Primeiras experiências com gravura [D. 199].
Continua recebendo auxílio financeiro dos amigos Martim Bromberg, Jacob 
Koch e Bartolomeu Gesiani. Aqui ocorre uma discordância na grafia dos 
nomes dos três amigos mecenas: em [D. 199] está grafado conforme acima, 
em [T.5] está grafado Martin Bromberg, Jacob Rech e J. Bartolomeo Sesiani 
e em [G.25] está grafado Martim Bromberg, Jacob Roch e J. Bartolomeo 
Sesiani.
Obras:
Apontamentos de paisagens 
Atelier Julian 
Cabeça de cão [G.31 ]
Cabeça ao natural
Caderno de estudos - Paris, 1882. [G.31]
Detalhes de jiguras, Estudos variados de nus femininos e masculinos
Outras figuras de animais
Retrato

2Ç2

Citação do artista no Dicionário de Artistas 
Plásticos Alemães no iníco do Século XX.

Bourguereau
Auto-retrato, 1879
óleo sobre tela, 46 x 38 cm
Montreal Museum of Fine Arts, Canadá
In: Bouguereau, Fronia E. Wissman, p. 8

1879 (26 anos)
Abril, 21 - certificado de freqüência de Baden.
Obras do período 1878-79:
Retrato a lápis - [G.21 ]
Álbum de desenhos, citado porTelles (1970), datado de “Karlsruhe 1879”, 
contendo os desenhos: 1. diferentes posições do olho humano; 2. paisagem 
vista de um balcão, uma janela aberta e uma prateleira contendo vários vasos; 
3. o telhado de uma “Fachwerkhaus"; 4. o interior de uma cozinha com o 
fogão e respectivos utensílios.
Cinco estudos de cabeça - óleos
Duas pequenas paisagens - óleo, assinada W. e descrita em [G.22]
Retrato a lápis — [G.21]
Retrato do Rei Guilherme 
Sem título - aquarela 
Paisagem

1883 (30 anos)
Abril, 4 - carta de Wílliam Adolphe Bouguereau, certificando o bom 
desempenho do artista, enviada como parecer favorável à Legação Imperial 
do Brasil [G.34]
Abril, 13 - envia carta ao Imperador, em que solicita auxílio para prosseguir 
com seus estudos na Europa.
No final do ano, passa privações em Paris.
Obras:
Figura — (menino sentado)
Academia - (homem velho) desenho ass. dat. 1883 
Desenho - (cabeça) desenho ass. dat. 1883 
Tirol/Mosel - nanquim, Mosel

1880 (27 anos)
Outubro, 12 — matricula-se na Real Academia de Belas Artes, em Berlim, 
seguindo Ernest Hildebrand.
Passa por dificuldades e abandona os estudos, empregando-se em um estúdio 
de fotografias [G.25].
Conta com o auxílio dos amigos e mecenas em Berlim (Alemanha), Martim 
Bromberg, Jacob Roch e J. Bartolomeo Sesiani, ricos comerciantes de Porto 
Alegre [G.25].
Obras:
Retrato a lápis — [G.21]
Casa paterna em Pfaffenroth [G.22]
O menestrel — guache sobre cartão [A.B.]
Projeto do bolicho

1884 (31 anos)
Janeiro, 11 — recebe bolsa de estudos de 300 francos do Imperador Dom 
Pedro II, possibilitando ao artista continuar seus estudos, o que ele fará 
até junho.
Maio, 7 - recebe comunicação informando-lhe a concessão da pensão de 
300 francos.
Julho - retorna à Alemanha, instalando-se em Mayerhofer (Tirol). 
Agosto, 23 - envia trabalhos para participar do Salão da Academia Imperial de 
Belas-Artes, no Rio de Janeiro: Retrato de Frei Caetano de Troyana pintado 
em Berlim, Retrato do Rei Guilherme (creiom), Cinco estudos de cabeça (óleo). 
Obras:
Estudo - desenho dat. 1884
Retrato de homem - desenho ass. dat. Paris, 1884
Figura de camponesa - nanquim, Paris
Nu feminino - nanquim, Paris

'V,

1881 (28 anos)
Envia trabalhos para a Exposição Brasileiro-Alemã, em Porto Alegre, sendo 
premiado com uma Medalha de Ouro.
Pinta o retrato de Dom Pedro II (a partir de fotografia de Alberto Henschel) 
e do Conselheiro Henrique dAvila, Ministro da Agricultura [AGP]. Vive na 
Alemanha até abril de 1882.

- A •
Air:'

Sem título, 1883 
bico-de-pena 
16,3 x 10 cm
Coleção Jorge Coli. Campinas, SP

Homem com pipa, 1884 
óleo sobre madeira 
19,8 x 25,6 cm
Coleção José Oswaldo de Paula Santos. São Paulo, SP240 241



1890 (37 anos)
Em [G. 158]
Sapato apertado, Roma
Interior de uma casa em Pompéia
Cena de ciúme, Roma
No atelier, Roma
A carta, Roma
Melancolia, Roma
Obras:
As flautas de Pã [G. prancha.4]
Cena de Anticoli [G. prancha 6]
Cena de ciúme [G. prancha 5]
Chegou tarde (Troppo tardi) - [G. prancha 3 e G. 54, 59-61]
Cozinha - óleo sobre tela 
Estudo de plantas
Retrato de Alberto Nepomuceno - óleo sobre madeira, como (Retrato) em [A.B.] 
A derrubada (data provável)

Hamburgo por 1.000 francos” [G.37].
Direitos documentados - Munique/Roma [G.37-40]
Retrato - (“retrato de uma rapariga loura, com a roca ao lado, aspirando o 
aroma de um cravo que tem na mão”) [G.37] e [T.5-6]
Estudo de folhagem - Paris, 1885 
Em [G. 157]
Arquivo de convento no Tirol 
A moça do cravo, Munique 
Retrato de homem
A moça de München (estudo impressionista)
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1886 (33 anos)
Diversas viagens:
Março - Florença 
Abril - Roma 
Maio/Junho - Pompéia 
Julho/Agosto - Capri
Recebe da Legação Imperial do Brasil, em Paris, a permissão para apçrfeiçoar- 
se na Itália.
Setembro - instala-se cm Roma, na Villa Strohl-fern, cf. Koseritz [G.39]. 
Obras:
Em [G. 157] correspondentes ao período 1886-1887:
O espólio, Roma 
Antes do baile, Roma 
Os dois amigos, Roma 
O primeiro choro, Roma 
Lavadeira, Roma 
Almoço campestre, Roma 
Pierrette, Roma 
Paisagem de Capri, Roma 
Paisagem do Tirol, Roma

ülifi; íEiüOAJflÜ 1891 (38 anos)
Expõe Briga de galos no Salão da Societé des Artistes Français, em Paris, 
recebendo elogios da crítica francesa [G.46] e também manifestações de 
desagrado com relação ao seu 
Maio, 16 — nomeado, pelo presidente Marechal Deodoro da Fonseca, professor 
na Escola Nacional de Belas Artes [G.46].
Maio, 28 - assume a cadeira de Desenho Figurado da Escola Nacional de 
Belas-Artes [G.53], que exerce até 1893 [G.55].
Exposição no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Belas Artes, recebendo 
críticas positivas [G.54]. Foram expostas: A mártir, Arrufos, Bacanal, Cena 
de ciúme. Chegou tarde, Debulha, Dissonância, Inverno, No atelier, Rua de 
Anticoli, Triste notícia.
Obra:
Daphnis e Cloé - óleo sobre tela [A.B.]. Em Guido, a tela aparece como 
pertencente à coleção do MARGS e com data de 1916 [G. prancha 28 e 
G. 139].

Augusto Luiz de Freitas.
Retrato de Pedro Weingàrtner.
Da “Ilustração Rio Grandense” nB 1 
Porto Alegre, 6 de abril, 1891. Ano I.

trabalho [G.52-53].Sem título, 1890 
grafite
10,5 x 13 cm
Coleção José Oswaldo de Paula Santos. São Paulo, SP

O espólio, O primeiro choro, Os dois amigos, Paisagem de Capri, Paisagem do
Tirol, Pierrette
Obra:
Retrato de Silveira Martins

1885 (32 anos)
Encontra-se em Munique, capital da Baviera e do mundo artístico da 
Alemanha, estudando na academia, na qual recebe influência do realismo 
detalhista de Carlos Von Piloty.
Leandro Telles (1970) registra a execução de Der Besuch in Atelier (A visita 
ao ateliê), que foi exposto na Moderne Gallerie. Naquele mesmo local, esteve 
exposta também a tela intitulada Im Gedanken.
Começa a executar Direitos documentados, obra que receberá menção 
elogiosa em periódicos de Munique: no Buch fuer Alie e na revista Blatt der 
Familien, conforme grafado em [T. 6] ou Bucfur Alie e Blatt-familien conforme 
grafado em
de carta datada de 4 de abril de 1886 e que será objeto de um complicado 
mal-entendido, ocorrido em 1888-89, proporcionando, entretanto, grande 
visibilidade ao artista.
Obras:
Cena de atelier [G.37] [T.5] - 1885, Munique - “A mais importante entre essas 
primeiras obras é um quadro de gênero que representa uma cena de atelier, 
pintada com tal minucioso cuidado que alcança a exatidão fotográfica. Aliás, 
desse quadro só conhecemos a fotografia, pela qual se pode constatar como 
nesse período a forma rigorosamente realista era tratada pelo pintor. Nesse 
sentido, o desenho é irrepreensível e, se não fosse a assinatura ao alto, à direita, 
ficaríamos duvidando de se tratar de obra de pintura e não de fotografia, tal 
a objetiva realidade e a exatidão de detalhes com que aparecem a janela ao 
fundo, o cavalete com um quadro, os móveis, o biombo, o tapete, as cadeiras 
torneadas, a pequena mesa ao centro, os vasos com folhas sobre o peitoril da 
janela e as quatro figuras que animam a cena: o pintor, provavelmente uma 
senhora sentada de chapéu, com tipo bem germânico, que está olhando 
para um álbum que abriu à altura dos olhos; e uma dama de branco, de pé, 
cuja toilette está recebendo retoques de outra dama sentada e igualmente de 
chapéu. Uma cena, como se vê, da vida real, onde é notável a naturalidade dos 
gestos das figuras e onde o ambiente de intimidade é muito bem conseguido. 
Esse quadro, segundo informação de Carlos von Koseritz, foi vendido em

1889 (36 anos)
Março — Retorno à Europa
A partir de 1889 - viagens de estudos a Nápoles, Herculano e Pompéia e 
verões em Anticoli Corrado, com seu amigo Mariano Barbasán Lagueruela
[G.45-46].
Junho, 07 - carta de agradecimento do Imperador pelo envio de Direitos 
documentados.
Obras:
A viagem - tema com figuras galantes [G.49]
Convalescente [G.prancha 1]
Figura feminina — desenho 
Figura masculina - desenho 
Má colheita [G.prancha 2]
Nu feminino
Retrato de Philipina e Pedro Jung
Em [G. 157]
Bacanal, Roma 
A mártir, Roma 
Debulha, Roma 
Briga de galos, Roma 
A viagem, Roma 
Má colheita, Roma
Em [G. 157-158], obras correspondentes ao período 1889-1890:
Inverno, Roma 
Triste notícia, Roma 
Dissonância, Roma

1887 (34 anos)
Abril, 4 - É concedida ao artista, a seu pedido e advogada pelo Conde von 
Koseritz, uma licença com mesada, por seis meses, para viajar ao Rio Grande 
do Sul.
Agosto - Viagem a Porto Alegre, depois de nove anos fora do Estado. 
Setembro/Outubro - Exposição em Porto Alegre, sem vendas.
Novembro - Embarca para o Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, é publicada 
pelo Estabelecimento Typographico de Gundlach & Cia., em Porto Alegre, 
as Impressões dltália, de Carlos von Koseritz, obra em que, nas páginas 358 a 
362, o autor narra a visita que fez a Pedro Weingàrtner no seu ateliê romano, 
na Villa Strohl-fern.
Obras:
Retrato da mãe [G45] e [D.201], Porto Alegre 
Retrato de menina - (filha de seu irmão Jacob)
Retrato Carlota Koseritz 
Retrato Adelaide Koseritz 
Retrato Elisa Becker
Estudo de bananeiras [G. 157], Porto Alegre

1892 (39 anos)
Kerb, pintado durante férias em Novo Hamburgo [G.61].
Conhece Elisabeth Schmitt, com quem se casa em outubro de 1911. 
Exposição no Rio de Janeiro do primeiro conjunto de trabalhos com temas 
gaúchos.
Novembro, 17 — com Rodolpho Amoedo e Henrique Bernardelli, faz parte 
da comissão que julgará os candidatos no concurso para pensionistas do 
Estado na Europa.
Obras:
Estudo de interior — óleo sobre tela 
Retrato de Eli [G. 130]
Carreteiros
Fios emaranhados [G.62]
Modelo - óleo sobre madeira, ass. loc. “Rio” e dat. 1892 
Retrato de jovem - óleo sobre madeira (redondo)
Notário - óleo sobre tela 
Moinho na colônia [G. 158]
1893 (40 anos)
Afasta-se temporariamente da Escola Nacional de Belas Artes, conforme [G. 55]: 
“já devia estar livre dos encargos do magistério, pois que no mesmo ano de 1893, 
para substituí-lo na cadeira de desenho figurado na Escola de Belas Artes, foi 
nomeado, interinamente, o pintor mineiro Belmiro de Almeida, recém chegado 
da Europa”. Viagem de dois meses pelo interior do RS, região da colônia e, após,

[G. 38], trabalho oferecido ao Imperador Dom Pedro II, através

1888 (35 anos)
Segunda exposição (primeira individual) no Rio de Janeiro (óleos) 
estabelecimento fotográfico de Insley Pacheco &C Cia., na rua do Ouvidor 
[D.202], com críticas de Gonzaga Duque, Oscar Guanabarino e de França 
Júnior.
Imbróglio de Direitos documentados [G.42-43]
Obras expostas [D.202]: Almoço campestre, Antes do baile, Lavadeiras,

no
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Retrato de senhora [G. 158]
Em [G.158]
Borboletas, Roma 
Primavera, Roma 
Dafnis e Cloé, Roma 
Ninfas surpreendidas, Roma
Banho em Pompéia (Uma casa de banho em Pompéia). Este é outro bom 
exemplo das dificuldades de estabelecer uma cronologia da obra de Pedro 
Weingártner: a obra (trata-se da mesma?) aparece como Banhopompéiano 
(no catálogo de quadros e gravuras em G.158), Banho em Pompéia 
(em G.80-81), Cena pompéiana (G.158), Um banho em Pompéia (em 
D.206), Banho em Pompéia (D.206), Uma casa de banho em Pompéia (em 
D.207-210), Piscina em Pompéia (D.21 5), Tanques de Pompéia (catálogo 
Pinacoteca APLUB), Casa de banho em Pompéia (Alto da Bronze, 1996), 
além de Ninfas surpreendidas (APLUB), que tem o mesmo assunto.

Paisagem com mulher ajoelhada - estudo 
Retrato do Dr. Julio de Castilhos, Porto Alegre 
Paisagem para Têmpora mutantur

1894 (41 anos)
Viagem ao Rio de Janeiro 
Dezembro - Retorno a Porto Alegre 
Obras:
Atirador de bodoque à pedra 
Cabana de camponeses 
Corrida de cavalos 
Homem medieval 
Lavadeiras do Jactií
Mãe do pintor, Porto Alegre - óleo sobre madeira [A.B.]
Piquete de Forças do Governo de Santa Catarina - Nova Veneza [G.67] 
Retrato do Sr. Carlos Thomaz Pinto e família 
Direitos comprovados 1899 (46 anos)

Julho
Enviada de Roma, Têmpora mutantur é exposta na Litografia Weingártner, 
logo adquirida por Borges de Medeiros para o Palácio do Governo. Conforme 
LaudelinoT. Medeiros (1983, fonte não localizada), no “Balanço Definitivo da 
Receita e Despeza do Estado do Rio Grande do Sul - 1900”, na Tabela n° 9 
(Eventuais), consta como despesa realizada “com o custo do quadro ‘Têmpora 
mutantur’ de Pedro Weingártner” o valor de 5.860S000.
Obras:
Procissão interrompida [G. prancha 13 e G. 159]
Oferenda ao deus Pã [G. prancha 12]
Retrato da Sra. Dr. Bruno Chaves [G.85]
Em [G.159]
No bom tempo das uvas, Roma
Ceifa em Anticoli, Roma
Retrato da Sra. Magalhães de Azeredo, Roma
Retrato do Dr. Bruno Chaves, Roma

1895 (42 anos)
Retorna a Roma, instalando-se na Via Margutta, 53-B (as datas de chegadas 
e partidas de Pedro Weingártner são contraditórias nos autores de referência. 
Na dúvida, mantivemos os registros conforme foram localizados).
Obras:
Retrato de Dr. Carlos Wallau em seu gabinete de estudos
Retrato de Inácio Weingártner Júnior
Retrato de Jtílio de Castilhos sentado - 1894-95 [G.69]
Retrato do Cel. Manoel Py — exposto em agosto 
Retrato do Gen. JoséSimeão de Oliveira - exposto em fevereiro 
Retrato do Maj. Epifanio de Paula Fogaça - exposto em abril 
Paisagem - desenho
1896 (43 anos)

Estátua de D. Pedro II, sem data 
óleo sobre madeira 
22x13 cm
Acervo da Pinacoteca APLUB. Porto Alegre, RS

Negro velho, 1891 
óleo sobre tela 
17,7 x 15 cm
Coleção Jorge Yunes. São Paulo, SP

Março
Retorna a Roma, onde permanece até 1902, no seu ateliê na Via Margutta.
Junho
Convite do Conselho Superior de Belas Artes (22 de Junho) para expor no 
Salão de 1896.

1900 (47 anos)
Fevereiro
Visita a Porto Alegre.
Exposição na galeria do Preço Fixo de Salão de jantar num grande transatlântico 
e Um anfiteatro de circo romano.
Instalado na litografia, Weingártner pinta:
Retrato da família Weingártner [G.70]
Retrato de Caldas Junior 
Retrato de Jacob Weingártner [G.70]
Retrato do Dr. Luiz Celestino da Costa 
Retrato do Eng. Civil João Pereira Parobé 
O julgamento de Paris (?)
Exposição no Rio de Janeiro, na Galeria Cambiasso, na Rua do Ouvidor 
[G.102], das obras: Ceifa de trigo, Cena pompéiana, Dafnis e Cloé, No bom 
tempo das uvas. Vingança de Baco.
Participa da Fxposition Décenalle des Beaux-Arts, no GrandPalais, em Paris, com a 
pintura Lesflütesde Pã [Asflautas de Pa), na sua primeira versão [G.101]. Participam 
também da exposição, na mesma Section Internationale, Pedro Américo, com 
Honneur et Patrie e Eliseu Visconti, com Les oréades e Mélancolie.
Agosto, 16 - Segue para São Paulo, onde realiza exposição [G.118], no 
primeiro andar do Banco Construtor e Agrícola (Rua São Bento, esquina 
com a Rua da Quitanda), das seguintes obras: A debandada (Procissão em 
debandada), Bacchanal, Idyllio, Melancolia, O julgamento de Paris (O Juízo de 
Paris), O modelo, Safo, Sapato apertado, Scena pompéiana.

a Santa Catarina (Nova Veneza). Volta ao RS pelo interior, a cavalo, pela zona 
da serra (com malas, tintas, estudos e quadros pintados) acompanhado por um 
grupo léderalista, até um local seguro. Desse contato, resultarão alguns estudos 
que, em seguida, serão transformados em pinturas.
Exposição nos Estados Unidos, na Worlds Columbian Exposition [T. 7], nas 
comemorações do IV Centenário da Descoberta da América.
Abril, 25 - Notícia no Mercantil sobre seis quadros quase prontos [D.203]. 
Maio, 17 - Conclusão e exposição de Charqueada e Paisagem Rio-grandense. 
Junho - Alãsta-se de Porto Alegre, viaja para Florianópolis e localidades vizinhas. 
Obras:
Charqueada
Derrubada - Nova Veneza, Santa Catarina 
Desterro — óleo sobre madeira, datado de VII 93 [A.B.]
Estudos - conjunto de manchas e apontamentos 
Estudos para Remorsos - pintado em 1902 [G.94]
Forças do Governo de Santa Catarina
Paisagem Rio-grandense
Piquete
Revolucionários [G. prancha 8, G.65]
Vida nova - Nova Veneza, Santa Catarina [G. prancha 7]
Em [G.158]
Retrato da namorada. Porto Alegre 
Carreira, Charqueada

Casa de banho em Pompéia [A.B.]
Últimos retoques [G.158]
Pensiero lontano, Roma [G. 158]
A sentença (O julgamento) de Páris - primeira versão [G.107]. Com este 
título aparecem em Guido diversas referências: “Julgamento de Páris [...] 
da qual existem duas versões, uma 
Julgamento de Páris a primeira versão é de 1897 e a segunda de 1906. A 
primeira é a que esteve exposta em Paris em 1900” (p. 107); no catálogo de 
quadros e gravuras, obras com o mesmo título aparecerão em 1897 e 1906.

Obras:
A nova estrela - óleo sobre tela [A.B.]
Bailarinas - óleo sobre tela [A.B.]
Cheque-mate
Combat de coqs - versão 1, cf. [G. prancha 9 e G.82] 
Jantar a bordo do Regina Margherita 
No jardim
Retrato do filho do Dr. Wallau fantasiado de pierrot 
Termos de Pompéia 
Estudo de nu, Roma

de 1897 e outra de 1900” (p. 101); “de

1898 (45 anos)
O Presidente Campos Salles visita seu ateliê em Roma e demonstra interesse 
em comprar Têmpora mutantur. O artista nega-se a vender o quadro, alegando 
estar a obra destinada ao Rio Grande do Sul.
Expõe Julgamento de Páris no Salão de Paris, descrição em [G.100], 
Dezembro - exposição em Porto Alegre dt Antes do baile, As herdeiras [G.87] 
e Banho em Pompéia (Uma casa de banho em Pompéia).
Obras:
IdíUo [G.140]
Medalha em madeira com a efígie do Papa Leão XIII [T.7]
Antes do baile
Rapsodo (primeira versão cf. G.107)
Têmpora mutantur - óleo sobre tela [G. prancha 11 e G.90] [A.B.]

1897 (44 anos)
Morre a mãe do artista, Dona Angélica Weingártner.
Expõe no Bazar Ao Preço Fixo A nova estrela e Jantar a bordo do Regina 
Margherita.
Julho, 5 - sorteio das telas expostas no Bazar.
Setembro - Notícias na imprensa local sobre obras expostas em Roma e 
Paris [D.206].
Obras:
A nova estrela [G.87-88] [D.204-5]
As herdeiras - [G. prancha 10]
Flauta de Pã - primeira versão, mais simples [G.100-101] 245244
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1901 (48 anos)
Participa da Seção de Arte da Exposição Comercial e Industrial [G. 104-105] 
com as seguintes obras, cf. [G. 103]: A bordo do ReginaMargherita, Bailarina, 
Em família, Retrato de senhora - obtendo com essa obra Medalha de Ouro - e 
Uma casa de banho em Pompéia.
Oferece a tela Borboletas a Julio de Castilhos [G. 110].
Retorna a Roma.
Obras:
Fidalgo - óleo sobre madeira [A.B.]
Em [G.l 59]
Casamento na aldeia 
Bailarinas em torno da estufa 
Ceifa em Anticoli [G. prancha 15]
Ceifa

Camponeses de Anticoli 
Forno em Anticoli

1908 (55 anos)
Em 28 de outubro, o jornal Correio do Povo anuncia o recebimento, pelo 
Presidente do Estado, de uma fotografia do quadro Rodeio, que seria colocado 
no salão de honra do scout Rio Grande, vaso de guerra em construção na 
Inglaterra.
Em 30 dc outubro o jornal Correio do Povo anuncia que a comissão julgadora 
da Exposição Nacional apresentou a proposta de premiação, entre as quais a 
de Pedro Weingãrtner, pelos seus trabalhos em pintura.
Falecimento de seu irmão primogênito, Inácio Weingãrtner, nascido em
1845.
Obras:
La faiseuse d’anges [G. prancha 24]
Mercado de louças em Anticoli [G. prancha 22]
Quem espera desespera - tema galante [G.49]
Rodeio [G. prancha 23]
Ninfas surpreendidas [A.B.]
Em [G.l59-160]
Vingança de Baco 
Billet-doux

1902 (49 anos)
Obras:
Pastoral [G.l40]
Briga de galos - descrição da 2a versão em 
Pastoral em Anticoli [G. prancha 16] 
Remorsos - óleo sobre tela [G.94] [A.B.] 
Mercado numa rua de Anticoli [G.l 59]

[G.82]

1903 (50 anos)
1909 (56 anos)
Expõe Rodeio, tela encomendada pelo Dr. Carlos Barbosa Gonçalves, Presidente do 
Estado do Rio Grande do Sul. A obra não é bem aceita pela crítica e pelo público, 
devido a supostos erros na representação dos hábitos dos gaúchos [G.l 13].
Por sugestão de Joaquim Nabuco, vai passar algum tempo em Portugal, onde, 
às margens do Lima, em Viana do Castelo, pinta 15 quadros [G.l 19], entre 
paisagens e cenas de gênero, obras a que ele se refere como “impressionistas” 
[G.l 16]. Em carta remetida de Roma e datada de 20 de dezembro de 1909, 
Weingãrtner faz comentários sobre sua viagem a Portugal para Joaquim 
Nabuco (Arquivo Fundação Joaquim Nabuco).
Obras:
Figura
Retrato de senhora
Julgamento de Paris ou Cena antiga
Em Portugal, cf. [G.l60]
Briga de lavadeiras 
Colhendo uvas
Dois dedos de prosa [G. prancha 25]
O pescador e as lavadeiras 
Paisagem de Braga 
Paisagem em Santa Marta 
À sombra 
De volta da feira 
Feira em Viana do Castelo 
No milharal 
Em Roma, cf. [G.l60]
A cigarra e a formiga 
Idtlio romano 
Rosa mística
Casamento de conveniência

Obras:
Quarta-feira de cinzas [G. prancha 17]
Retrato de Dr. Carlos Magalhães de Azeredo [G. prancha 18] 
Retrato da Sra. Carlos Magalhães de Azeredo [G. prancha 14] 
Ceifa
Em [G.l59]
Visita de comadre
Piazza Colonna - estudo para Quarta-feira de cinzas 
Casamento em Anticoli 
Ceifa em Anticoli 
Cheque-mate

Mariano Barbasán Largueruela 
Cataplum, 1907 
óleo sobre tela 
38 x 34 cm
Museu Nacional de Belas Artes, IBRAM/MinC. Rio de Janeiro, RJ Residência do Dr. Corrêa Vaz, 1909 

carvão
36 x 28,2 cm
Coleção particular. São Paulo, SP

1904 (51 anos)
Novembro/Dezembro - em Roma, Itália, conforme correspondência passiva 
Obras:
Fim de ceifa - descrito em [G. prancha 20 e 109]
Retrato dos noivos [G. prancha 19]
Cena de trabalho em Anticoli
Caçadora de borboletas, Roma — óleo sobre tela [A.B.]
Em [G.l59]
O poeta
Alegoria em homenagem ao Dr. J. de Castilhos

Obras:
A nova estrela [G. prancha 21] e [D.204]
Auto-retrato [G.l59]
Paisagem — desenho 
Paisagem - desenho 
1906 (53 anos)
Março — Depois de período de repouso em Poços de Caldas, retorna à 
Itália, levando estudos de paisagens de Caxias, Canoas, Ilha da Pintada e 
adjacências.
Maio - em Roma, Itália, conforme correspondência passiva.
Participa da Exposição Geral de Belas Artes, no Rio de Janeiro.
Obra:
Julgamento de Páris - 2a. versão cfe. [G.l07]

1905 (52 anos)
Com a saúde abalada, viaja a Porto Alegre.
Entrega à Assembléia dos Representantes o Retrato de Julio de Castilhos, 
pintado em Roma.
Passa um período no interior do Estado, onde pinta inúmeras paisagens e 
quadros de costumes.
Expõe em São Paulo essas telas pintadas na zona serrana, além de outras mais 
que havia trazido da Itália. Registros indicam as datas de março, junho e agosto 
para as exposições, “em edifício localizado na esquina da Rua do Palácio” [cf. 
Rossi, 2003, p. 113].
Participa da Exposição Geral de Belas Artes, no Rio de Janeiro.

1907
Os irmãos Miguel e Jacob assumem a Litografia Weingãrtner, fundada por 
Inácio Weingãrtner.
Agosto
Exposição de dois quadros na Casa Paul Levy, em São Paulo.
Obra:
Em [G.l59]
A flauta de Pã

Ceifa, sem data 
óleo sobre tela 
28 x 59 cm
Coleção particular. São Paulo, SP

1910 (57 anos)
Em Porto Alegre, casa-se com Elisabeth Schmitt. Conforme [T. 7], o casal 
estava no Rio de Janeiro, para a abertura da exposição do artista, já em 18 247246



O retrato dos noivos 
Em [G. 160]
O pequeno pastor
Pousada [G. prancha 27] - Pousada de catreteiros - Barra do Ribeiro [A.B.] 
Hall de hotel na Piazza Colonna 
Rapsodo, Roma [G. prancha 29]
Dáfnis e Cloé

Obras:
Paisagem - desenho
Presidente Prudente de Moraes - desenho 
Maricás - óleo sobre cela [A.B.]
Gaúchos chimarreando - óleo sobre tela [A.B.] 
Paisagem

1912 (59 anos)
Retorna ao atelic da Via Margutta, em Roma, agora casado. 
Obras:
Em [G.160]
O teatro e a vida (tríptico)
Teatro à noite 
Em viagem 
Camponesa italiana

Primavera [G.131]

1917 (64 anos)
Obras:
Paisagem italiana
Garças — água-forte
Colheita - óleo sobre tela [A.B.]
Paisagem
Retrato
(Jovem) - água-forte
(Paisagem ribeirinha) - água-forte e água-tinta 
Remorsos - água-forte 
(Pousada de carreteiros) - água-forte 
Cascata do Rio do Inferno — água-forte 
Em [G. 161]
Chi tardi ariva male a lloggia (sic)
Camponeses de Anticoli

1913 (60 anos)
No princípio do ano, em março ou abril, volta a Porto Alegre, onde pinta 
obras com temas regionais.
Julho, 31 - lavra o seu testamento no Cartório de Notas do tabelião Otaviano 
Gonçalves, sendo seus testamenteiros o seu irmáo Jacob Weingártner e o “seu 
particular amigo” Luiz do Nascimento Ramos (o fotógrafo Lunara), deixando 
metade dos seus bens para sua esposa Elisabeth Schmitt Weingártner e para 
sua irmã Verônica Weingártner e a outra metade a ser divida em partes iguais 
entre seus irmãos Miguel, Jacob e Paulina Weingártner [D.494-495]. 
Setembro - Expõe na Casa Luiz Voelcker trinta e três telas: Aguapés, Amigos 
inseparáveis, Amiguinha das aves, Ao por do sol, Arroio do Ribeiro, Barbas- 
de-pau, Campanha romana, Depois da chuva, Desafortunados, Dia de verão 
(Villa Doria Pamphili), Ensacamento de atroz, Gado no pastoreio, Hamleto, 
Hora do pasto, Lago Villa Borghese (Roma), Marinha de Capri, Ocupação 
predileta, Pousada, Praia da Batra do Ribeiro, Retrato de C.S., Retrato de 
J(acob) W(eingártner), Retrato de W.S., Ruínas da Villa Pamphili, Secagem 
do atroz, Solidão najloresta, Tetnplo no lago (Roma), Trilha do atroz (granja 
Euclides Moura, na Batra do Ribeiro), Velhos amigos, Vendedor de laranjas, 
Veranistas em Bento Gonçalves, Vida gaúcha, Visita, Vista do riacho. 
Obras:
Pousada de catreteiros — Ia. versão, mais simples, cf. [G.133]
Campanha gaúcha 
Dama
Garças - óleo sobre tela [A.B.]
Estação defetro — óleo sobre tela [A.B.]
Tio Inácio Weingártner (irmão do artista) - óleo sobre madeira [A.B.] 
Bento Gonçalves - óleo sobre madeira [A.B.]
Em [G.160]
Paisagem da Batra do Ribeiro [A.B.] óleo sobre madeira 
Amigo fiel 
Poça dágua
Paisagem do Rio Grande do Sul 
Vida gaúcha 
Palhoças na Cidreira

1918 (65 anos)
Obras:
Lanceiros, Revolucionários ou Farroupilhas — água-forte 
Paisagetn
Cabras - água-forte e água-tinta 
Quintal ou Fundo de quintal - água-forte 
Gustavo Schmidt - água-forte 
Batra do Ribeiro
Pousada de catreteiros - óleo sobre tela [A.B.]
Retrato - nanquim 
Retrato da esposa [G. 161]

* tV

Foto do Auto-retrato que Pedro Weingártner 
enviou para Joaquim Nabuco

Auto-retrato, 1927 
bico de pena e grafite

Obras:de outubro, o que faz supor que já havia ocorrido o casamento. O casal não 
teve filhos, perfilhando Lori Schmitt, filha de Waleska Schmitt, irmã falecida 
de Elisabeth.
Dezembro - em São Paulo, onde expõe quarenta e seis quadros [G.118- 
119] e [Rossi: 2003, p 113], entre os quais está o tríptico La faiseuse d'anges 
- adquirida para a coleção da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Outras 
obras expostas [G.l 19]: A cigarra e a formiga, À sombra, As borboletas, Azul 
e amarelo, Banho em Pompéia, Billet-doux, Cena pompeiana, Cheque-mate, 
Colhendo uvas, Dia de sol, Feira em Viana do Castelo, Lavadeiras brigando, 
Leitura picante, Paisagem do Rio Grande do Sul, Pensiero lontano, Quem 
espera desespera. Rosa mística, Um casamento de conveniência, Vendedora de 
louças em Anticoli 
Obras:
As borboletas - óleo sobre tela [A.B.]
(Paisagetn com barco) - água-forte 
Cenapompéiana - óleo sobre tela 
Casal-óleo sobre madeira [A.B.]
Briga de galos em Florianópolis [G.160]

Pousada de catreteiros Barra do Ribeiro - 2a. versão, mais complexa, cfe.
[G.133] [A.B.]
Batra do Ribeiro - óleo sobre madeira [A.B.]
Paisagetn - óleo sobre madeira 
A visita do capataz [A.B.]
Interior [A.B.]
Pensativa [G. 160]

1919 (66 anos)
Pinta em Anticoli Corrado, conforme correspondência passiva.
Dezembro - no Rio de Janeiro, conforme cartão postal enviado por Elisabeth 
Schmitt Weingártner para Lori Schmitt em Roma.
Obras:
Figura masculina (religioso) - desenho 
Interior
Cena antiga em jardim
Indecisão — óleo sobre madeira
Paisagem com figura - óleo sobre tela [A.B.]
Convite de exposição de pintura de P.W. - água-forte 
Villa Borghese [G. 161 ]
As três fases da vida [G. 161 ]

1920 (67 anos)
Fixa-se definitivamente em Porto Alegre, em casa na esquina da antiga 
Rua Formosa, 248 (atual Florêncio Ygartua) com a Rua Mostardeiro, onde 
permanecerá até sua morte.
Expõe na Capital e em Pelotas.
Obras:
Figura
Setn título (Interior), [A.B.]
Auto-retrato [G. 161 ]

£
5 1915 (62 anos)

Obra:
Vendedor de galinhas [G. prancha 26] 
Espera [G.160]

1916 (63 anos)
Janeiro/Junho - Em Roma, na Itália, conforme correspondência passiva.

Obras:
(Velho com barba I) - água-forte 
Camponeses de Anticoli 
Fim de ceifa
Flauta de Pã - água-forte 
Mercado de louças em Anticoli 
O cego (parte de um tríptico) [T.7]

1911 (58 anos)
Expõe em Porto Alegre, onde vende apenas duas telas.
Outubro - Exposição de trinta telas no Rio de Janeiro, com sucesso de vendas 
e de crítica.

1914
Dezembro — em Petrópolis, Rio de Janeiro, com Elisabeth, hospedados na 
“Penção Geoffroy (antiga Macedo)”, conforme cartão-postal, enviado por 
Henrique Bernardelli, com votos de feliz ano novo para 1915.248 249



1925 (72 anos)
Última exposição na Casa Jamardo, com 53 obras inéditas em Porto 
Alegre [D. 215].
Obras inéditas: Abandonada (Efeito noturno). Açude (Desvio Blauth), Açude 
(Nova Vicenza), Açude e vacas (Desvio Blauth), Açude Grande (Desvio 
Blauth), Bananeiras com aves (Tijuca), Banco na Via-Sacra (Itália), Barra do 
Ribeiro, Casa Velha (São Leopoldo), Cena familiar (Itália), Cena pompéiana 
(Itália), Chi tardi arriva mal alloggia, Colheita de trigo (Itália, pastel), 
Desenho a carvão (paisagem portuguesa), Desenho à pena (cor), Interior de 
cozinha, Lavadeiras (São Leopoldo), Maria Mole, Marinha (Porto DAncio, 
Itália), Marinha de Torres, Mesa em Pompéia (Itália), Missa na roça (Nova 
Vicenza), Moinho em Garibaldi, Na campanha romana (Itália), Paineiras, 
Paineiras com carreta de bois. Paisagem (Alfredo Chaves), Paisagem (Nova 
Vicenza), Paisagem de Dois Irmãos (São Leopoldo), Paisagem e aves (São 
Leopoldo), Paisagem em São Vicente, Piquete de revolucionários, Piscina em 
Pompéia (Itália), Pousada na Barra do Ribeiro, Pousada Pequena, Praça 
de Anticoli (Itália), Prado de Porto Alegre, Preparos para o chá, Rancho na 
Tijuca, Retrato de G.S., Salseiro (Desvio Blauth), Tramonte (Alfredo Chaves), 
Villa d’Este (Itália)
Obras já expostas em Porto Alegre: Cabana velha (Fundo de quintal 
- Bento Gonçalves, água forte), Colecionador de borboletas, Colheita de 
azeitonas (Itália), Derrubada (Santa Catarina), Efeitos de outono, Forno 
popular, Idílio, Retrato de minha senhora.
Obras:
(Paisagem com carreta) - monotipia 
Glicínias — óleo sobre madeira
Gaúcho chimarreando (Velho chimarreando) - água-forte e água-tinta 
(Pintor no campo) - água-tinta e água-forte

Exposição na Escola de Belas Artes, cf. registro de empréstimo para Ângelo 
Guido, feito por Elisabeth Weingártner (caderneta J.M.L.), de dois álbuns 
contendo 99 folhas com fotografias.

1953
Falecimento de Elisabeth Schmitt Weingártner, viúva do artista.
Instituição de concurso de monografias, promovido pela Divisão de Cultura 
da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do Rio Grande do Sul, 
comemorativo ao centenário de nascimento do artista.

1954
Exposição na Casa das Molduras, Porto Alegre, com obras do acervo do artista 
de seu sobrinho Arno Becker.

1955
Exposição de desenhos (não foram localizados dados sobre o promotor e 
o local).
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MM*. Moça com cesto, 1910 
óleo sobre tela 
30 x 34 cm
Coleção particular. São Paulo, SP

1957
Exposição Pedro Weingártner, inauguração do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (tem catálogo, com textos não assinados e lista das 58 obras expostas 
com os nomes de colecionadores).
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1966
Retrospectiva na Galeria Carraro, em Porto Alegre, com pinturas e desenhos. 
Pietro Maria Bardi adquire na Galeria Carraro, para coleções de Assis 
Chateaubriand, quatro telas, intituladas Paisagem de Torres, Tristeza, 
Monumento ao imigrante e Jardim de Pompéia.

Cartão-postal enviado por Henrique Bernardelli para Pedro Weingártner, 
com foto no verso dos dois artistas 1926 (73 anos)

Obras:
Paisagem com perus - óleo sobre madeira 
Galo de rinha - aquarela
Paisagem (de Torres?), último quadro [G. 161]

1921 (68 anos)
Em Garibaldi, Rio Grande do Sul, conforme cartão-postal enviado por 
Gustavo Schmitt.
Obras:
Morro do Chapéu (Paisagem) - óleo sobre tela [A.B.]
Torres - óleo sobre tela [A.B.]
Paisagem em Dois Irmãos 
Pousada [G. 161]

1976
Aquisição pela Pinacoteca da APLUB das obras Ceifa em Anticoli (1899) e 
Cena gaúcha.1927 (74 anos)

Sofre ataque que o deixa hemiplégico.
Obras:
Auto-retrato - nanquim e grafite sobre papel [A.B.] 
Paisagem do interior - óleo sobre madeira

1977
Abril - exposição Aspectos da Paisagem Brasileira 1819-1916, no Museu 
Nacional de Belas Artes (RJ), coordenação geral de Edson Motta (catálogo 
com reprodução de obra e texto de Pedro Martins Caldas Xexéo, conservador 
do MNBA).

1922 (69 anos)
Expõe no Rio de Janeiro.
Prado de Porto Aleg-e [Jockey Club Moinhos de Vento] [A.B.] óleo 
sobre tela

1928 (74 anos)
Falecimento de seu irmão Miguel Weingártner, nascido em 1869.

1979
Aquisição pela Pinacoteca da APLUB da obra intitulada Rosa mística (1909).1929 (75 anos)

Dezembro, 26 — lalece em Porto Alegre.
1923 (70 anos) 
Expõe em São Paulo. 1983

Troca de obras entre o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e do Museu 
Julio de Castilhos.

1930
Casamento de Lori Schmitt e Rodolpho Alsch Becker, provavelmente 
em janeiro de 1930, conforme seus filhos.
Novembro, 24 - nascimento de Percy Becker, primeiro filho do casal.

1924 (71 anos)
Expõe no salão do Clube Caixeral, em Porto Alegre. 
Obras:
Chegando para a missa — óleo sobre madeira 
Paisagem com ponte de madeira 
Lavadeiras - óleo sobre madeira 
Em [G. 161]
Retrato do sog-o
Retrato de Waldemar Schmitt
Retrato de Alice Schmitt

1984
Venda em leilão no Copacabana Palace (Rio de Janeiro) da tela intitulada Prado 
em Porto Alegre [Jockey Club Moinhos de Vento], propriedade da instituição 
retratada, provocando intenso debate na imprensa.

1932
Nascimento de Arno Becker, segundo filho do casal Lori e Rodolpho Becker.

Caxias do Sul, sem data 
óleo sobre madeira 
21,5 x 35,3 cm
Coleção particular. São Paulo, SP

1985
Arrematadas em leilões duas novas obras - As borboletas (1910) e Banho romano 
(1908) - que fazem parte da Pinacoteca da APLUB.

1937
Elisabeth Weingártner, juntamente com o casal Lori e Rodolpho Becker, 
deixa a residência na Rua Formosa mudando-se para o bairro do Partenon.250 251



2006
Agosto, 11 a Setembro, 10 - Exposição Obra gravada de Pedro Weingàrtner, 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, com curadoria de 
Paulo Gomes, catálogo com textos de Paulo Gomes e Anico Herkovits. 
Setembro - Seminário “Pedro Weingàrtner: Vida e Obra”, no Studio Clio, 
coordenado por Paulo Gomes e tendo como palestrantes Alfredo Nicolaiewsky, 
Anico Herskovits, Ana Maria Albani de Carvalho, Francisco Marshall, Neiva 
Maria Fonseca Bohns, Naida Correia, Paula Viviane Ramos, Paulo Gomes e 
Susana Gastai.

1987
Dezembro, 11 a 31 - Exposição Pedro Weingàrtner desenhos e pinturas no 
acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Salão de Festas, Reitoria da 
UFRGS (existe catálogo).

1993
Venda, em leilão do Escritório Alto da Bronze, de uma palheta pintada por 
vários artistas gaúchos, Pedro Weingàrtner entre eles, dedicada a Bruno 
Gonçalves Chaves.

1996
Novembro, 6 a 30 - Exposição Pedro Weingàrtner 1860-1929, no Escritório 
de Arte Alto da Bronze (catálogo com reprodução de quarenta obras e texto 
crítico de Flávio Krawczyk).

2007
Maio, 8 - A exposição Obra gravada de Pedro Weingàrtner recebe, no I 
Prêmio Açoriano de Artes Plásticas, o “Destaque em Curadoria”.

2008
Fevereiro, 29 - Mesa de Comunicações “Pedro Weingàrtner: o artista e sua 
obra”, com a participação de Neiva Maria Fonseca Bohns, Susana Gastai, 
Ana Maria Albani de Carvalho, Vivian S. Paulitsh, Anico Herkovits, Paula 
Ramos e Paulo Gomes, realizada durante o 1 Colóquio Nacional de Estudos 
sobre Arte Brasileira do Século XIX, promovido pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e pela Fundação Casa de Rui Barbosa.

2000
Abril, 23 a setembro, 7 — Mostra do Redescobrimento: Arte do Século XIX, 
Fundação Bienal de São Paulo, Parque Ibirapuera, São Paulo, curadoria de 
Nelson Aguilar.
Julho, 5 a agosto, 20 - Exposição De Frans Post a Eliseu Visconti — Acervo do 
Museu Nacional de Belas Artes - RJ, MARGS.

Setembro, 18 a novembro, 16 — Mostra retrospectiva Obra gráfica de Pedro 
Weingàrtner, Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, com 
organização de Marisa Veecke lançamento de livro com cronologia, bibliografia 
e ensaios de Paulo Gomes, Alfredo Nicolaiewsky e Anico Herskovits.

2004
Agosto, 30 a setembro, 3 - Exposição Pedro Weingàrtner, em homenagem às 
comemorações dos 180 anos da imigração alemã, Espaço Corte Real - Salão 
Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, curadoria de Blanca Brites.
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