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“A força das coisas” Com o distanciamento pelo tempo que nos se
para destas obras e destes artistas, a tarefa de bus
car as bases que formam nosso presente, numa 
época em que todas as referências são válidas, tor- 
na-se não só legítima, mas extremamente neces
sária.

l^^^UFRGS

INSTITUTO DE ARTES

O Instituto de Artes está completando, em 22 
de abril, 90 anos. É uma longa história, 
construída com paixão. Também uma trajetória 
feita pelos homens e pelas coisas que produziram 
e nos legaram. Trajetória permeada, também, de 
períodos heróicos, escrita principalmente através 
do empenho pessoal de artistas-professores e, a 
qual, nos cabe agora, o desafio e a responsabili
dade de dar continuidade.

A curadoria empenhou-se em sublinhar a im
portância do acervo da Pinacoteca Barão de Santo 
Ângelo enquanto monumento e documento. Mo
numento pelo valor estético das obras que abri
ga, documento de uma história que está no subs
trato da produção artística do Rio Grande do Sul.

Esta exposição busca, principalmente, permi
tir uma tomada de consciência: chegar até aqui 
significa fazer parte de um todo que não cessa de 
se construir.

— E qual a tarefa que nos cabe neste proces-

A leitura que fazemos do passado suscita pro
blemas interessantes. Sobre a história, é Merleau- 
Ponty quem nos questiona: de que vale se pergun
tar se a história éfeita pelos homens ou pelas coi
sas, uma vez que, por todas evidências, as iniciati
vas humanas não anulam opeso das coisas, e tam
bém que “a força das coisas" opera sempre através 
dos homens?

A Mostra ACERVO, evento integrante do Pro
jeto Uniarte do Programa Unicultura da UFR- 
GS, realizado em parceria com o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, comemo
ra os 90 anos do Instituto de Artes. Esta mostra 
quer reavivar na memória de todos nós a força 
destas coisas que nos obram e que a cultura 
convencionou chamar obra de arte. Sobre a arte, 
Valéry afirma que o que nós chamamos de “obra 
de arte”éo resultado de uma ação cujo objetivo fi
nal éprovocar em alguém desenvolvimentos infin- 
dos. Estas obras que compõem a mostra, pelos 
desdobramentos infinitos e pela força que delas 
se desprende, nos falam de uma história feita por 
homens e mulheres que - por todas evidências - 
lançaram-se numa dupla tarefa: a reflexão sobre 
a cultura, através da produção de suas obras e o 
incentivo e condução de novas carreiras, através 
de sua atividade docente.
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objetivo de ajudar a formação de uma identida
de cultural regional e de afiná-la com a da nação 

processo afirmativo no período

se principalmente por doação e por inclusão, patrimônio da coletividade local, pouco difun- 
quando da premiação dos trabalhos. As duas dido e estudado, 
principais fontes de ingresso das obras foram os 
próprios professores e os salões que o Instituto visuais evidenciam a importância de encontrar- 
de Artes organizou ao longo de sua história, se uma genealogia em que as diferentes obras se 
Doações isoladas ocorreram, mas foram peque- articulam para a construção das legitimidades. 
nas se comparadas com o conjunto total das obras Acredita-se que no acervo da Pinacoteca Barão
amealhadas. Assim, o acervo constituiu-se na de Santo Ângelo estejam presentes raízes de 
principal fonte de indicação de um perfil da ins- muito do que de melhor se tem produzido nesta 
tituiçâo.

Imagem e Memória:
A Pinacoteca

Barão de Santo Ângelo getuiista. _ , T .
Lembremos que a fundaçao do Instituto de 

Belas Artes em 1908, por iniciativa particular 
de um grupo de beneméritos e amigos da arte, 
teve como incentivador principal a figura do 
então jovem médico e desportista Olympio 
Olinto de Oliveira, objetivando a criação de uma 
escola de música e artes plásticas que aproximas
se Porto Alegre de um nível civilizatório como 
o das principais cidades do País e do Prata. A 

Num breve histórico pode-se traçar o perfil referência à então capital da República, o Rio de 
da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo formada Janeiro, e secundariamente, mas não sem impor

tância, a Montevidéu e, principalmente, à então 
rica e opulenta Buenos Aires era um ponto de

Inúmeros estudos sobre os sistemas das artesem novo

José Augusto Avancini 
eMaria Amélia Bulhões

região do País. Assumir esta memória é também 
uma forma de reconhecer uma identidade com
plexa e muitas vezes falsamente construída.

A presente exposição visa contribuir para tor
nar mais conhecido este conjunto de obras, por 
isso a maneira como foi concebida. Com farto 

Ao ensejo das comemorações dos 90 anos do material informativo, objetiva atingir amplas 
Instituto de Artes da UFRGS, considera-se fun- parcelas da população ampliando o conhecimen- 
damental realizar uma exposição retrospectiva to sobre esta que é uma das mais significativas 
do acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, instituições de ensino artístico do Sul do Brasil, 
pois este testemunha, de forma significativa, a A exposição foi concebida em três módulos, 
própria história desta instituição. Esta história que correspondem, de alguma maneira, à pró- 
particular é ao mesmo tempo documento da tra- pria forma como se estruturou este acervo. O 
jetória das artes visuais no Rio Grande do Sul, primeiro módulo tem um caráter didático, e ex- 
representando um dos maiores e mais significa- põe diversos estudos, álbuns, fotos, enfim, do- 
tivos acervos públicos de nosso Estado. cumentos do ensino desenvolvido na Escola e

Ao expor este conjunto de obras busca-se, por cuja memória encontra-se depositada também 
um lado, analisar criticamente este patrimônio, no acervo. O segundo módulo está constituído 
percebendo nele uma história da arte local a ser pelas obras que receberam os mais importantes 
resgatada em seus valores particulares e em suas prêmios nos Salões de Belas Artes e nos Salões 
relações nacionais e internacionais. Por outro de Artes Visuais. Os primeiros salões foram or
lado, deseja-se despertar o interesse de pesquisa- ganizados pela Escola de Belas Artes, desde 1939 
dores no sentido de aprofundar estudos críticos até 1962, e os segundos, pelo Instituto de Artes, 
que reavaliem esta produção. Esta mostra colo- na década de 70, e constituem uma das princi- 
ca-se, portanto, claramente como uma estratégia pais fontes de formação do acervo. O terceiro 
para tornar mais conhecido e valorizado um módulo é formado por inúmeros trabalhos de

A Exposição

1943, quando da inauguração do novo pré
dio do então Instituto de Belas Artes. A nova 
coleção recebeu o nome do insigne rio-grandense referência básico. Porto Alegre, situada geogra

ficamente entre estes centros urbanos mais adi

em

Manuel de Araújo Porto Alegre, pequeno gênio 
descoberto por Debret em sua histórica visita antados, procurava emular ou, pelo menos, apro 
ao Rio Grande do Sul. ximar-se desses padrões tidos como exemplares.

O mestre francês, encantado com o talento Lima escola de belas artes era índice e porta de 
do então jovem de dezessete anos, o leva para a 
corte e depois para Paris, onde fez sua formação, 
alcançando importante destaque na vida intelec
tual da nova nação brasileira emergente, fazen- sem uma orientação determinada, como a gian-

de maioria de nossas coleções artísticas públi- 
. Seu acervo reuniría parte da produção local,

entrada à cultura.
Contudo, essa primeira coleção pública de 

artes no Rio Grande do Sul nasceu modesta e

do parte de suas principais instituições culturais, 
tornando-se diplomata e amigo pessoal do en
tão jovem imperador Pedro II. Araújo Porto de professores efetivos e convidados que passa- 
Alegre foi, além de pintor, poeta, prosador, crí- ram por aqui e deixaram obras com o sinal de 
tico de artes visuais, cenógrafo e diplomata, apreço pela estadia ou como prova de seus de- 
Colocando seus dotes a serviço da causa maior sempenhos didáticos.
que era a de contribuir para a formação simbóli- A recolha de obras nunca foi um piocesso re- 
ca da nação brasileira. Curiosamente, a Pinaco- guiar e contínuo, sofrendo várias alterações ao 

que levaria seu nome também surgia com o longo dos tempos. Mas o ingresso das obras deu-

cas

teca
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As formas de ensino do Instituto de Artes, aoprofessores da Escola, outra fonte de nutrição 
deste acervo. Neste módulo, a curadoria optou longo de sua história, estão intrinsecamente vin- 
por excluir os trabalhos dos professores que fa- culadas aos professores que formaram seus qua- 
zem parte do projeto “Singular no plural”, coor- dros e ao meio sociocultural da cidade. O que 
denado pela professora Blanca Brites. Esta deci- sobressai de imediato, a um primeiro exame, é o 
são baseou-se na consideração de uma possível forte predomínio do ensino acadêmico, impor- 
redundância, uma vez que o projeto ainda está tado diretamente do Rio de Janeiro e/ou da 
em desenvolvimento.

se acentua ao longo dos anos seguintes, com a mopolita em suas conexões e sem uma preo- 
introdução de materiais e técnicas heterodoxas. cupação com “estar à frente”.

O módulo didático dessa exposição dá uma 
boa idéia do que foram os métodos de ensino e 
suas transformações ao longo dos tempos, mos
trando a fonnação de gerações, a transmissão de 
conhecimento, a consolidação de um saber téc
nico que se acumulou e um marcado senso cos
mopolita de apreciação estética e vinculação ar- pectiva do acervo da Pinacoteca Barão de Santo 
tística.

Se estavam esses artistas fora do eixo Rio de nos inúmeros salões que esta instituição promo- 
Janeiro-São Paulo, centro econômico e cultural veu e que foram incorporados ao seu acervo, 
do País, não estavam mais indiferentes e 
desinformados do que ocorria em escala inter- mente identificado com a legitimação, seja de 
nacional. Um ensino ao mesmo tempo regional artistas ou de instituições. No caso do Instituto 
e cosmopolita gestou-se nesse espaço onde pro- de Artes, deve-se pensar muito mais no segundo 
fessores, na sua maioria estrangeiros, em um pri- caso para os anos que vão de 1939 a 1962 e, no 
meiro momento, com sólida formação acadêmi- primeiro, para o período que se desdobra ao lon- 
ca formaram jovens com grande domínio técni- go da década de 70. Isto porque, nos seus anos 
co e formação erudita. Um espaço onde o mo- de formação, em um meio de arte conservador e 
dernismo penetrou com passos lentos e onde o debilmente estruturado, o Instituto de Belas 
domínio do metiê foi sempre o ponto de honra. Artes buscava firmar sua posição criando um 
O resultado deste ensino é uma produção de salão em que eram premiados, reiteradamente, 
grande qualidade plástica mas pouco experimen- artistas ligados à Escola Nacional de Belas Artes

e ao Salão Nacional de Belas Artes. O Rio de
Essas características, como já foi observa- Janeiro, naquele momento, era o centro de irra- 

do, tendem a expressar muito mais o padrão diação de padrões acadêmicos, resistindo à con
de uma elite cultural local do que um corrência de São Paulo, que despontava como 
posicionamento específico de uma instituição carro-chefe do modernismo. Justifica-se esta ade- 
de ensino. Costuma-se dizer que o modernis- são aos valores artísticos defendidos no Rio de 
mo no Rio Grande do Sul é tardio. Talvez, na Janeiro, também, pelo tradicional conflito de 
análise destes materiais de ensino, possa-se interesses econômicos e políticos entre as elites 
perceber que na verdade havia um outro obje- gaúchas e as paulistas, 
tivo a ser alcançado: a solidez de um meio de 
arte fora do eixo de dominação paulista, cos- impressionismo, preponderante no Salão de Be-

Módulo H: Premiados dos Salões

Europa, através do aproveitamento de professo
res europeus aqui aportados. Durante o primei
ro e o segundo períodos, o ensino é tradicional e 
calcado no modelo acadêmico internacional, que 
tem para a Escola local como modelo a Escola 
Nacional de Belas Artes (ENBA) e as escolas tra-

No segundo módulo desta exposição retros-

Ângelo, estão expostos os trabalhos premiados
Módulo I: O ensino de arte

O significado dos salões de arte é tradicional-
O acervo da Pinacoteca do Instituto de Artes dicionais da França e da Itália.

A passagem pelo Rio de Janeiro ou a ida dire-nào se constitui unicamente de grandes obras, 
ele contempla ainda todo um conjunto de docu- ta à Europa era já de praxe entre os artistas lo- 
mentos que contam a história do ensino que se cais, basta lembrar os percursos de Pedro Wein 
processou e ainda se processa nesta instituição, gártner e Oscar Boeira. Assim já nasciam para 
Assim, no primeiro módulo desta exposição con- as artes, caldatários dos grandes centros nacio- 
templa-se esta documentação que mostra, de di- nais e internacionais, pela intrínseca ligação com 
ferentes maneiras, os pensamentos estéticos as- a chamada civilização ocidental e pela posição 
sumidos ao longo destes 90 anos de atuação.

Pode-se perceber o modelo de ensino acadê 
mico nos inúmeros estudos de modelagem de servadora de um Corona ou de um Guido, já 
cabeças que formam um interessante conjunto e que os intentos impressionistas de Oscar Boeira 
também nos esboços de figura humana e nature- caíram no esquecimento e não alcançaram a re- 
za-morta que constituíam a base do ensino de percussão que mereciam. Também eles tardios,

e em consonância com a absorção lenta do mo-
No entanto, registra-se ainda momentos bas- vimento Impressionista pelo Rio de Janeiro, 

tante informais nos cadernos de chamada, com 
desenhos e observações pessoais, ou nas charges Malagoli e mesmo Locatelli, essa busca de ino- 
dos professores. Nas fotografias de época pode-se vação formal e técnica já é notada e segue a estei- 
encontrar todo um passado em que um grupo de ra das vanguardas européias da primeira metade 
artistas tentavam, a duras penas, criar em Porto do século. Sejam inovações formais, sejam de 
Alegre um centro artístico respeitado no País.

periférica que ocupávamos dentro da Nação.
A modernidade artística chegava pela via con

tai e ousada.

desenho.

No trabalho de mestres como Alice Soares,

A estética academicista, com pinceladas de
materiais, essa busca já é notável nos anos 50 e
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Ias Artes do Rio Grande do Sul, respondia bem pensá-la criticamente. Tarefa ainda em aberto e 
ao gosto da aristocracia rural. Assim, o conser- para cuja realização o acervo da Pinacoteca Ba- 
vadorismo do Instituto de Belas Artes rào de Santo Ângelo muito pode contribuir, 
correspondia ao conjunto do âmbito artístico 
local. Neste sentido, a busca de valores do bem- lhor as obras expostas: 
fazer, que se expressava nas seleções dos salões
promovidos pela Escola, legitimava o ensino de • Salào de Belas A rtes do Rio Grande do Sul
arte que ali se desenvolvia e ao mesmo tempo
reforçava-o. Uma legitimação que se estruturava 1939. A echarpe rosa, Leopoldo Gottuzzo 
através de uma ligação subsidiária ao sistema das 1940. Retigio, ars, scientia. Dimitri Ismailovitch 
artes nacionais, centrado no Ido de Janeiro.

Num segundo momento, encontra-se um Castro 
novo perfil do sistema das artes visuais no Esta
do, mais consolidado, com uma produção local • Salào Oficial de Belas Artes
estruturada que busca o seu reconhecimento. E
isto é realizado nos Salões de Artes Visuais da 1953- Palhaço. Geraldo Freire de Castro 
UFRGS, nos quais, pela primeira vez, encon
tram-se os grandes prêmios concedidos a artis
tas comprometidos com o meio de arte local, 1956. Costas do Brasil Hélio Seelinger 
professores do Instimto de Artes. E, além disso,
suas obras expressam também uma renovação, • Salào Pan-Americano de Arte
identificando-se com estéticas mais contempo
râneas e em busca de um cosmopolitismo.

Assim, além de seu papel na consolidação da 
Escola dentro do âmbito cultural local, os salões • Salào de Artes Plásticas 
constituíram um importante acervo artístico que
deve ser mais conhecido e estudado em seus va- 1962. Nordeste mar Jenner Augusto Silveira 
lores e principalmente no quanto contribuiu para
a formação de um padrão artístico local. A im- • Salão de Artes Visuais da UFRGS
portância destes salões, no estudo da arte local,
evidencia-se ainda na clara expressão das tendên- 1970. Dentro da noite. Arcângelo Ianelli 
cias que penetram neste meio, como por exem
plo a abstração, premiada em 1962, 1970 e 1973.

Assumir esta história artística, com suas con
dições de dependência, é também uma forma de forma. Carlos Pasquetti

dou o Instituto de Artes como instituição de 
ensino de Artes no Rio Grande do Sul e no País.

Módulo UI: Os mestres Um novo grupo de professores (seis)3 assumiu o 
ensino de Artes, lançou bases de uma institui-O quadro1 a seguir ajuda a compreender me-
ção pennanente e atuou longamente, alguns por 

O terceiro módulo da exposição reverencia mais de trinta anos, como foi o caso de Ângelo 
aqueles artistas que contribuíram com suas obras Guido e Fernando Corona, que exerceram in- 
para o enriquecimento do acervo da Pinacoteca, contestável liderança sobre as novas gerações em 
além de seu trabalho como formadores de gera- formação. O primeiro como pintor, em especial 
ções de artistas. Examinado o acervo com o apoio como brilhante paisagista e professor de Histó- 
em documentos e textos históricos, pode-se sis- ria da Arte e crítico de arte, e o segundo como 
tematizar, pela atuação desses mestres, três gran- escultor e crítico de arte, sempre aberto às ino- 
des períodos históricos do Instituto de Artes, vações que chegavam ao meio. 
quais sejam:

1943. Rua da Misericórdia. Geraldo Freire de

Nesse período de consolidação observa-se o 
ingresso das primeiras mulheres na instituição 
como professoras. Essas pioneiras foram Alice 
Soares e Cristina Balbão, em 1945. O elemento 
feminino não era apenas discente, mas crescia 
em importância com o ingresso na carreira do 

O primeiro momento (1910-1936) correspon- magistério e mesmo na administração do Insti- 
de à formação do Instituto de Artes, liderado tuto. 
pelo pintor Libindo Ferrás, que trabalha quase 
solitário no início, sendo apoiado eventualmen- artistas inovadores, o primeiro um ítalo-paulista, 
te por outros professores, como foi o caso de que havia passado pelo Rio de Janeiro e pelo Nú- 
Oscar Boeira e, principalmente, Francis Peli- cleo Bernadelli - Ado Malagoli - que trazia para
chek.- Nos anos 30, nota-se a expansão e reno- o Instituto de Artes ventos de renovação pictóri- 
vação do quadro de professores. O ano de 1936 ca. O segundo, um italiano de sólida formação 
marca um novo período no qual o Instituto de acadêmica, dominando todos os códigos da pin- 
Artes passa por renovação e encontra na pessoa tura mural clássica e barroca e dono de um senso 
de Tasso Corrêa a liderança que necessitava para apurado de composição plástica - Aldo Locatelli. 
modernizar-se com novas aparelhagens, e em Este último representou para o Rio Grande do 
especial, ganhando novo prédio que seria inau- Sul dos anos 50 uma espécie de Portinari regional 
gurado em 1943, com o apoio e empenho de seus só que com forte acento conservador, muito ao 
professores mais eminentes. gosto de nossa classe dominante local, parada no

Este segundo período foi rico, pois consoli- tempo de uma industrialização retardatária.

a) 1910-1936
b) 1936-1962
c) 1962-artialidade

1954. Dona Branca. Francisco Stockinger
1955. Retrato. Dimitri Ismailovitch

Ainda neste período chegaram à Escola dois
1958 não houve premiados

1973. Espaçoperceptual Rose Lutzemberger 
1975. Classificação da memória. Rogério Luz. 
1977. Exercício de espaço I e II, Exercício de
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critérios e as formas de representação da ima- plástica para os artistas, evidenciando problemas 
gem mesmo em sua variante figurativa. Os no- estéticos colocados e soluções apontadas. Ele traz 
vos mestres, em sua grande maioria formados a genealogia de uma produção local da qual a 
na própria Escola, percorrem diferentes cami- maioria dos artistas é subsidiária. Reconhecer- 
nhos estéticos e formais abrindo o ensino para a se nestas problemáticas é encontrar importantes 
que chamamos de contemporaneidade e para a laços. Ainda que muitas vezes “matar o pai” seja 
atualização constante. A defasagem entre a pro- um processo fundamental na construção de uma 
dução local e a nacional e internacional se faz identidade autônoma, é preciso antes de mais 
cada vez menor, pois os contatos se multiplicam nada reconhecer filiações. E muitas vezes estas 
e se intensificam de maneira veloz com as novas estão muito mais próximas do que comumente 
fonnas de comunicação e com a rede nacional e se busca, 
internacional de exposições, cursos e mostras que 
se estabelecem após os anos 70. Uma pluralidade realiza propõe-se a contribuir para tornar mais 
de tendências e o fortalecimento da reflexão teó- conhecido e mais presente no imaginário social 
rica, aliada a uma abertura permanente para o este acervo que pertence à comunidade local. Os 
panorama internacional, mas com ligações es- usos que dele se podem fazer estarão nas mãos 
treitas com a tradição que os fonnou, parece ser daqueles que encontrem nele o estímulo inespe- 
a tônica da produção dos novos mestres.

massas na Europa e nos Estados Unidos.
Se, de um lado, Locatelli agradava aos conser

vadores, de outro, Malagoli discretamente abria 
novos caminhos para a pintura rio-grandense e 
se projetava como um de nossos maiores pinto
res nacionais, pela adoção de pressupostos 
vanguardistas que buscou no cubismo e no 
expressionismo e, algumas vezes, na arte abstra
ta de tradição francesa, percorrendo um cami
nho de estágios paulatinos, chegando a sínteses 
elaboradas em um estilo pessoal inconfundível 
e fundamentalmente moderno.

O paralelo desses dois mestres nos é útil para 
compreender os caminhos básicos ou opções que 
o Instituto de Artes enfrentou na decisiva déca
da de 50.

A Guerra Fria colocou na ordem do dia o 
debate figuração versus abstração do início do 
século, só que agora de forma ideologizada e 
polêmica, atingindo através das grandes exposi
ções internacionais e da mídia impressa e falada 
um alcance nunca antes imaginado. Foi dentro 
desse contexto que se inaugurou o terceiro mo
mento; se inicia em torno de 1962, quando o 
Instituto de Artes é definitivamente incorpora
do à Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) e assistimos, ao mesmo tempo, a 
uma intensa politização da vida pública nacio
nal, abortada pelo golpe civil-militar de 1964.

No plano artístico os acontecimentos políti
cos tiveram reflexos após o período 1966-68, 
quando a nova geração, formada na década ante
rior, começa a produzir e ocupar espaços públi
cos de amostragem das obras. Assiste-se ao avan
ço das estéticas abstrata e pop, que alteraram os

Pintor religioso e alegórico, Locatelli obteve 
logo extraordinário sucesso e apoio institucional 
e seus dez anos de Instituto de Artes foram de 
predomínio público de sua arte mural monu
mental, que se atualizou com lentidão e tardia
mente. Somente no fim de sua curta vida, mor
re em 1962, no auge da carreira, é que ele pode, 
nos famosos painéis de São Pelegrino, alcançar 
uma linguagem mais moderna e perfeitamente 
equilibrada com sua formação tradicional.

Já Ado Malagoli, que tem um início de car
reira discreto, progrediu, se é que podemos usar 
o termo, paulatinamente. Como chega bem in
formado e tendo passado pelo Rio de Janeiro 
onde o debate cultural já era intenso, estava apto 
a divulgar e absorver em seus trabalhos as novi
dades estéticas e formais das vanguardas. Malagoli 
exerceu a função de verdadeiro mestre, pois for
mará uma geração de novos professores e artis
tas. Além disso teve também o papel de anima
dor cultural ao criar, em 1957, uma importante 
e sólida instituição museológica que foi e tem 
sido o Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(MARGS), um dos principais museus públicos 
do Brasil.

Fazendo o balanço dos dois artistas professo
res que animaram o meio porto-alegrense nos 
anos 50, pode-se afirmar que Locatelli de algu
ma maneira encerrava um ciclo artístico inicia
do na Europa, em particular na Itália, com o 
movimento dos Valori Plastici, homólogo ao 
movimento francês do Retorno à ordem, que te- 
riam, nos anos 40, epílogo com a derrocada nazi- 
fascista e a retomada de uma nova fase de 
redemocratização e expansão do capitalismo de

Por todas estas razões, a mostra que agora se

rado. Esta é a proposta da curadoria: abrir espa
ços para a memória através das imagens deste 
acervo, fazendo desta memória um presente vivo.

A importância deste acervo

Ao falar da importância deste acervo, vale 
destacá-lo enquanto monumento e documento. 
Ele permite traçar o perfil de um sistema das 
artes da região, testemunhando sua história e suas 
tradições. Sendo, também o mais importante 
acervo público do Rio Grande do Sul, portanto 
um patrimônio a ser preservado e estudado. Tes
temunho material de uma história da arte ainda

NOTAS

1 Os dados para elaboração deste quadro-resumo foram 
obtidos na dissertação de Flávio Krawczik, defendida junto 
ao Mestrado em Artes Visuais da UFRGS em 1997.
2 Além desses citados, trabalharam também Augusto Luiza ser escrita, em que as diferenças regionais se

evidenciam para dar uma visão mais ampla da de Freitas e Eugênio Latour. 
complexa realidade artístico-culmral deste País.

Este acervo pode ser também uma referência Benito Castaneda e José Lutzemberger.
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Algumas obras 

pertencentes ao Acervo



Pedro Weingáitner, Bailarinas, 1896, óleo sobre tela.

15



Libindo Ferrás, Residência rústica, 1917,

Francis Pelicheck, Olinto de Oliveira, 1927, óleo sobre tela.

1716



Luiz Maristany de Trias, Barco no estaleiro, 1939, óleo sobre madeira.

Augusto Luis de Freitas, Saída da missa, sem data, óleo sobre tela.

1918



Ângelo Guido, Ponte do riacho, sem data, óleo sobre cartão.

Benito Castaneda, sem título, 1945, óleo sobre tela.

20
21



Helios Seelinger, Costas do Brasil, 1947, óleo sobre tela.
Ado Malagoli, Retrato do Deveza, 1949, óleo sobre tela.

2322



Cristina Balbão, O velho modelo, sem data, óleo sobre tela.Geraldo Freire de Castro, Palhaço, 1953, óleo sobre tela.

2524



Antonio Carlos Mancuso, Paisagem, 1961, aquarela.
Yeddo Nogueira Titze, sem título, 1961, técnica mista.

2726



Pietrina Checcaci, O dia, a noite..., 1970

HHH ^
Carlos Pasquetti, Exercício para espaço, 1977, desenho.
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