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Pedro Weingiirtner, nascido cm Porto Alegre, cm 1853, e 
falecido em 1929, foi um dos mais notáveis artistas plásticos do Rio 
Grande do Sul e um dos mais importantes do Brasil no seu tempo. 
Provavelmente seu talento mostrou-se, pela primeira vez, em contato 
com as oficinas gráficas de propriedade do pai e do irmão mais velho. 
Entre os 18 e 19 anos estudou com o pintor fluminense Delfim da 
Câmara e, em 1878, partiu em viagem de estudos para a Europa, 
aprimorando-se na Alemanha e, depois, na França. Em 1884 recebeu 
bolsa de estudos do Imperador Dom Pedro II, que lhe permitiu 
continuar o aprendizado na Europa, radicando-se então na Itália, 
índice de seu prestígio nacional foi a nomeação, em 1891, para o 
cargo de professor de desenho da Escola Nacional de Belas-Artes, 
no Rio de Janeiro, quando o Brasil já estava então na Primeira 
República. Durante toda a vida Weingártncr transitou entre Brasil 
e Europa, trabalhando tanto aqui quanto lá, produzindo uma obra 
que abrange diversos gêneros. Retratou camponeses europeus c 
trabalhadores das zonas rurais do sul do país. Pintou cenas com 
temática antiga ou clássica, paisagens c cenas contemporâneas, algumas 
de evidente origem literária. Pintou também algumas cenas históricas 
e inúmeros retratos de políticos, familiares e membros da sociedade. 
Pista exposição reúne, de maneira abrangente, um grande número de 
desenhos de Pedro Weingártncr, pertencentes a instituições públicas
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nas instituições de ensino artístico da época e, as academias são os 
desenhos de modelos nus, o ápice da formação de um artista, antes 
de se dedicar à pintura;
- Anotações - onde está reunida uma grande quantidade de obras, 
diversas tanto em termos de técnica quanto de temas passando por 
paisagens, personagens, retratos, objetos etc.;
- Obras finalizadas - onde estão reunidos trabalhos nos quais se 
percebe a intenção do artista em dar por finalizada a representação 
que se empenhou em fazer.

e coleções particulares. Weingártner foi um exímio artista gráfico c 
sua obra sobre papel revela um desenhista que dominava as mais 
diversas técnicas, tais como o creiom, o carvão, o bico de pena, o 
grafite, a aguada, a aquarela e o pastel. Km todas estas obras Pedro 
Weingártner revela-se um artista atento aos seus modelos c temas, 
cuidadoso anatomista, habilidoso no uso de variadas técnicas e, 
muitas vezes, detalhista e perfeccionista. Todas estas facetas estão 
visíveis nesta exposição organizada cm três conjuntos:
- Exercícios - no qual são apresentados estudos c academias. Os 
estudos são desenhos de modelos em gesso, uma das práticas correntes
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Pedro Wcingartner:
Projeto de

Alfredo Nicolaiewsky 
Anico Herskovits 
Cylene Dallegrave 

Mário Ròhnelr 
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a 16 de novembro de 2008
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