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A cada passo dado pelo projeto Caixa Resgatando a Memória, sedimenta-se mais a
convicção de sua importância.

O recente lançamento do livro que compila os eventos realizados em 96 e 97, nos deixa, 
já, na expectativa do próximo. Temas merecedores de registro os temos em abundância. 

A presente abordagem remonta ao início do século e tem um especial objetivo: 
homenagear o Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

em seus 90 anos de fundação.
O Instituto é um dos patrimônios-símbolo da maior importância para a 

sociedade sul-rio-grandense e brasileira, sendo uma das instituições 

referenciais da cultura no sul do Brasil.
A homenagem concentra-se em duas figuras essenciais nos primórdios 

do Instituto. Uma é o pintor Libindo Ferrás (1877—1957), fundador, diretor (1910— 

1937) e professor da Escola de Artes do Instituto Livre de Belas Artes do 

Rio Grande do Sul. Ao seu lado, durante 15 anos, esteve o pintor, desenhista e 

professor Francis Pelichek (1896—1937), convidado para docente, na instituição, em 

1926, atuando como tal até sua morte prematura, em 1937.
A Caixa Econômica Federal oferece, com este trabalho, a oportunidade 

de serem vistos, reunidos, dois mestres que enfrentaram a tarefa de consolidar 
o ensino formal e institucional das artes visuais no Rio Grande do Sul.

O conjunto de empreendedores, docentes, articuladores 
e colaboradores do Instituto, ao longo de sua história, bem como o conjunto resultante 

das iniciativas e obras simbólicas e físicas oriundas dessa instituição marcaram 

a educação, a cultura e arte sulina de uma forma indelével. Os dois artistas, resgatados 

como representantes legítimos desse conjunto, expressam, nessa exposição, o processo 
civilizatório instalado nos então emergentes espaços para a artes visuais.

Libindo Ferrás e Francis Pelichek
Programação

Galeria da Caixa/RS

Inauguração: 22 de setembro, 19h 
Período: 23 de setembro a 06 de novembro de 1998 

Visitação: horário bancário 
Rua dos Andradas, 1000 — sobreloja 

Fone/fax: (051)225 9537 
CEP 90020-007, Porto Alegre, RS

Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Período: 23 de setembro a 18 de outubro de 1998 
Visitação: de terça a domingo, das 10 às 17 horas 

Praça da Alfândega s/n°
Fone: (051)227 2311 

CEP 90010-150, Porto Alegre, RS
I

Supervisão de Marketing Cultural/RS 

Caixa Econômica Federal
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Uma das grandes surpresas que a vida nos reserva talvez seja a da nossa 

capacidade de rememoração. Desde os tempos primitivos, a humanidade preserva 

histórias pelas vias da oralidade, perpetua obras pelas vias concretas de sua produção 

ou pelos testemunhos documentais. Quando a memória é revolvida pelas vias da 

arte, então, a nossa capacidade de rememorar revela encantos, enternecimentos, 
talvez espantos e quase sempre questionamentos.

Ao destacarmos a obra de Libindo Ferrás e Francis Pelichek nas duas
instâncias geradoras da rememoração — da vida de ambos e pelas suas respectivas 

produções artísticas —. instituímos à memória uma dupla abordagem: de um lado, 
a obra dos cidadãos-artistas; de outro, a atuação de ambos frente ao desafio de 

lançar os pilares do que hoje representa para a arte sul-rio-grandense o Instituto de 

Artes da UFRGS. Essa é a história que o Caixa Resgatando a Memória traz para 

nós, focalizando os 90 anos desta instituição ao destacar a atuação dos seus 

professores-artistas Libindo Ferrás e Francis Pelichek.
“Onde anda Pelichek?”, nos pergunta Mário Quintana em um dos seus 

poemas, e na tentativa de darmos uma resposta — tornada sempre oportuna e 

necessária pela invocação poética — o fazemos agora através de mais esta edição 

do Caixa Resgatando a Memória, na expectativa renovada de valorizar, em tempo, 
a importante atuação de Libindo e Pelichek na construção de um espaço destinado 

ao surgimento de valores artísticos/estéticos e na contribuição à história da arte 

gaúcha.

Francis PelichekLibindo Ferrás

“Beco do Poço”
Aquarela e nanquim s/papel, 1925,39,5 x 30 cm. 
Acervo Pinacoteca Aldo Locatelli,
Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria 
Municipal da Cultura, Porto Alegre, RS.

sem título
Aquarela s/papel, 1950, 35 x 27 cm. 
Coleção Jorge Karam.
Porto Alegre. RS.

E, nos apropriando dos versos de Quintana, podemos antecipar que “nestes 

céus de Porto Alegre/ É para nós que inda S. Pedro pinta/ Os mais belos crepúsculos 

do mundo”, crepúsculos agora rememorados nesta exposição que temos a satisfação 

de lhes apresentar, em homenagem aos 90 anos do Instituto de Artes.

Marisa Veeck
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Libindo Ferrás

Círio Simon

Libindo: agente fundamental no campo das artes visuais sulinas
Libindo Ferrás, “Ponte do Riacho". 
Aquarela s/papel, 1929, 26 x 44.5 cm.- 
Acervo Pinacoteca Aldo Locatelli. 
Coordenação de Aites Plásticas da 
Secretaria Municipal da Cultura,
Porto Alegre, RS.

Seria suprema injustiça ignorar as condições da produção da obra de arte numa 
região na qual emerge pela primeira vez. Tal é o caso de Libindo. sobre cuja obra poderiamos 
afirmar ser perfeitamente contornável, numa história da pintura local. Isso, no entanto, não 
nos permite poder dizer o mesmo a respeito da figura eclética do cidadão Libindo, em 
função de sua abrangência e importância como agente fundamental das artes visuais no seu 
tempo, motivo que justifica o estudo de sua presença permanente no contexto cultural lo
cal. Essa exposição configura uma convergência de esforços preliminares para identificar 
as expressões desta representação. Muito ainda se haverá de fazer para abranger minimamente 
a importância de Libindo, teimosamente identificado com a obra de implantação do campo 
artístico em Porto Alegre, através do posto que ocupou de 1908 até 1937, na Escola de 
Artes. Esse estudo revela alguém preocupado com os objetivos e o destino da Comissão 
Central do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul, com a docência, a direção e a 
administração da Escola, a curadoria de exposições, com a aquisição de obras para a 
Pinacoteca do Instituto e as relações entre a Escola de Artes, o público e o Instituto. O seu

'i

Libindo Ferrás. “Vista do Rio Guaíba". 
Óleo s/madeira. 1918. 19x21 cm. 
Acervo Centro Cultural APLUB,
Porto Alegre. RS.
(p. 6 e 7)



sustento e o da sua família vinha do seu trabalho nos Correios e Telégrafos (EBCT). Nas 
horas vagas, desenhava e pintava, além de redigir os relatórios para a administração su
perior do Instituto de Belas Artes.

A larga visão sobre o campo da arte projetada por Libindo pela sua posição 
Instituto contrapunha-se aos espaços locais, mesquinhos e aversivos. Para enfrentar a 
busca de ampliação do campo das artes, era importante preparar agentes identificados e 
qualificados para romper com os limites impostos pelas condições adversas da realidade 
local. Essa tarefa encontrou em Ferrás um obstinado trabalhador. No estudo da pessoa e 
da obra de Libindo temos um índice qualificado e personalizado das condições da pintura

no

em Porto Alegre, entre 1908 e 1937.
O texto que segue não pode dar toda a abrangência que a pessoa e a obra 

. Tenta valorizar o que ficou registrado no Arquivo do Instituto de Artes damerecem
UFRGS. É compreensível a impossibilidade de constituir, a partir do Arquivo do Instituto, 
qualquer catalogue raisonée sobre Libindo. Vai aqui o apelo aos pesquisadores e às 
instituições artísticas para dar o devido lugar a essa personagem das artes visuais. A 
celebração dos 90 anos do Instituto, ao qual dedicou o melhor de sua vida, configura um 
momento propício e oportuno para resgatar a importância da atuação de Libindo Ferrás.

A pessoa

Nascido em 13 de setembro de 1877, em Porto Alegre, é destinado à Engenharia 
e Ciências Exatas. Matricula-se em 1897, com esse objetivo, na Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro. Mas, no mesmo ano, dirige-se à Europa. Na Itália, converte-se à arte,
passando a estudar em Florença e Nápoles.

No retorno a Porto Alegre, em 1899, passa a viver nos círculos sociais e meios 
culturais mais ativos e diversos dessa época fin-de-siècle. Esse ecletismo social, que ia 
dos grupos que se apresentavam no velódromo até os círculos mais intelectuais, valeu- 
lhe vários reparos1 à sua conduta de dândi, por parte da fechada sociedade local.

A atividade de Libindo termina em 1937, quando a Comissão Central já fora 
desconsiderada pela Universidade. O seu cargo de diretor é extinto no Instituto. Ele se 
aposenta pela EBCT e segue o mesmo caminho de Olinto de Oliveira, que se mudara para 
o Rio de Janeiro em 1919. Libindo falece ali em 1954; Olinto, em 1956.

7
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Libindo Ferrás,“Paisagem”.
Óleo s/tela, 1924, 87 x 158,5 cm. 
Acervo Pinacoteca Aldo Locatelli 
Coordenação de Artes Plásticas da 
Secretaria Municipal da Cultura, 
Porto Alegre, RS.

Libindo Ferrás, sem título.
Óleo s/papelão, 1920,21 x 29 cm. 
Coleção Dr. Lélio Candiota de 
Campos, Porto Alegre, RS.

contexto da Escola de Artes. Figuram ali os grupos de alunos nas suas atividades artísticas. 
Em destaque, Libindo e Francis Pelichek.

O seu círculo artístico incluía boas relações com Pedro Weingãrtner, Carlos Torelly 
e Oscar Boeira. Já através da Escola Nacional de Belas Artes, traz para Porto Alegre Eduardo 
de Sá, Eugênio Latour e Lucílio Albuquerque; sob sua recomendação, Augusto Luiz de 
Freitas é trazido para a Escola. Convive com Helios Seelinger, o qual sugere o Salão de 
Outono em 1925. No mesmo ano, é avalista da compra de um quadro de Ângelo Guido para 
o Instituto. Esse conjunto de artistas é um índice dos valores estéticos que Libindo pretendia 
imprimir à Escola de Artes do Instituto. O movimento modernista conseguiu execrar e banir 
esse conjunto de artistas através da desqualificação “acadêmicos”5, mas as pesquisas atuais 
tentam reverter essa exclusão através do resgate de grandes valores estéticos presentes na

O artista

Libindo Ferrás2 é apresentado por Athos Damasceno3 como alguém que, aos olhos 
dos seus contemporâneos, é um jovem cuja obra não tem constância.

Libindo participa da exposição do Salão da Gazeta Mercantil em 1903. A crítica 
lhe é muito favorável, apenas lamentando a sua pouca produção4, cujo auge situa-se entre 
1924 e 1928. A sua exposição de 35 quadros está estampada no número inaugural da Revista 
Madrugada (25/09/1925, p.16).

Nos registros da inauguração do Salão de Outono de 1925, publicados na Revista 
Máscara, Libindo figura ao lado de Francis Pelichek. O primeiro número da Revista do 
Globo, em 1929, dedica a Ferrás uma montagem fotográfica, enfocando sua atuação no
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pintura dessa tendência.
A obra constante de Libindo (como articulador e como artista) nos eventos 

artísticos de então atesta sua vontade de contribuir para tornar sólido o campo artístico 

local.

A obra

A pintura de Libindo Ferrás é pródiga em obras e centra-se na paisagem sul-rio- 
grandense. São pinturas de cavalete a óleo, de dimensões médias, com as proporções da tela 

“paisagem”.
A sua temática raramente tem a figura, o animal, a História e qualquer referência 

religiosa como central, ainda que tais elementos possam complementar os registros pictóricos 

do que objetivamente via nos arredores.
Essa temática da paisagem sulina é predominante6 na sua obra, embora não seja 

só o meio físico que influencie o pintor. A mesma temática também era praticada pela 
maioria dos pintores da época, entre os quais, os de maior expressão e qualificação 
profissional da arte local: Pedro Weingártner, Oscar Boeira e Ângelo Guido, com os quais 
Libindo mantém estreitas relações culturais e sociais.

A pintura dessas obras é o resultado de um cuidadoso desenho e de um grafismo 
precioso sem audácias. O pincel, impregnado com pastas generosas para essas linhas magras, 
nega esse preciosismo linear e, escondendo os arabescos lineares, ganha vibrações

dedicado em tempo integral à pintura, como um Weingártner. Pontual, por ser uma obra 
esporádica. Tais características seriam mortais para um artista vivendo num período de 
grandes renovações e num centro cultural de extrema exigência artística. Não parece ser o 
caso Libindo, por se tratar de Porto Alegre9. Mesmo os jovens que estudaram na Europa 
não podiam trazer as vanguardas daquele meio para o nosso, como observa Durand em 
relação aos pensionistas brasileiros10.

Libindo Ferrás, “Fim de tarde 
no Guaíba”.
Óleo s/tela colada em madeira,
1925,16x27 cm.
Coleção particular. Porto Alegre, RS.

cromáticas.
Já a linha elegante e delgada expande-se na obra caligráfica dos relatórios anuais 

à presidência do Instituto. Essa referência à linha preciosa pode ser encontrada, por exemplo, 
depoimentos como o de Cristina Balbão, que narra ter quebrado, já no primeiro traço, o 

lápis apontado por Libindo Ferrás, quando foi obrigada a desenhar com esse instrumento.
Esse saber gráfico tem o seu horizonte nas revistas ilustradas, no meio industrial 

gráfico e na publicidade, implantadas em Porto Alegre pela Editora Globo. Esse saber 
constitui, por si mesmo, um conjunto de oportunidades para o egresso da Escola. A obra de 
Carlos Scarinci estuda esse contexto gráfico7.

Se a pintura de Libindo Ferrás é classificável como acadêmica8, o é pela sua 
estreita identificação com a Escola. Amadora, por não resultar da obra de um profissional

em

O professor

Entre os numerosos docentes de Artes Visuais que aqui atuaram nos primeiros 30 
anos do século XX, Libindo foi pioneiro em aceitar o desafio de levar essa tarefa numa

li
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instituição formalmente constituída para tal e com uma proposta serial e coletiva.
Libindo opta pela vida docente e simultaneamente assume a administração da 

Escola de Artes. No Instituto, através de sua atuação docente, amplia e consolida a formação 
dos agentes culturais do Estado. Pelo seu ensino passam alunos que, na sua maioria, irão 
implementar essa lógica de multiplicação e consolidação do ensino artístico, formal e
institucional.

O ensino da Arte, centrado na disciplina de Desenho, obriga o aluno a conviver 
abstração das formas transpostas para o que Miguel Ângelo denominava “•desígnio”,com a

ou seja, a capacidade de designar e nomear as formas plásticas no plano abstrato e ideal. 
Essa proposta e sua aplicação modelam o comportamento do aluno, capacitando-o à 
previsibilidade dos resultados que se deseja alcançar. Como depoimento pessoal posso 
revelar que fui aluno de uma das discípulas11 de Libindo, após eu ter concluído minha 
graduação em Desenho no Instituto de Artes. A metodologia, a sistematização e o 
planejamento formal-espacial a que essas aulas induziam foram de um proveito imenso
para mim.

Além do docente do dia-a-dia, Libindo Ferrás também coordenava e integrava 
as bancas anuais, às quais se submetiam todos os alunos da Escola. Nessa oportunidade, 
ele reforçava o seu perfil afilhado à qualidade da formação artística dos alunos da Escola, 
convidando para essa bancas pessoas de notório saber na área, tais como Pedro Weingãrtner, 
Oscar Boeira, Eugênio Latour e Eduardo de Sá. Essas bancas cumpriam também o papel 
de prestarem contas do trabalho desenvolvido no Instituto à comunidade.

Ao considerar a fragilidade do mercado de arte, então disponível ao artista na 
Porto Alegre da primeira metade do século XX, era necessário preparar o aluno para algo 
fundamentalmente central no processo de aprendizado, que tivesse repercussão lógica pos
terior na ampliação e consolidação do campo artístico. Tomados como pressupostos 
orientadores da atuação de Libindo frente à condução da instituição, estes critérios 
dirigidos, extensivamente, também aos alunos do Instituto.

A dedicação de Libindo a essa tarefa é total. Durante os dois primeiros anos da 
Escola, todas as disciplinas de estudo e administração do espaço físico e objetos do Instituto 
são de sua competência. As sucessivas contratações de professores vêm auxiliá-lo 
atividades. O professor que mais tempo ficou ao seu lado foi Francis Pelichek, seu auxiliar 
de 1922 até 1936, cuja atuação foi registrada nos relatórios anuais dirigidos a Libindo.

eram

Libindo Ferrás. sem título. 
Óleo s/tela colada em eucatex, 
1927,31 x 25,6 cm.
Acervo Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli, 
Porto Alegre. RS.

em suas
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0 criador, organizador e administrador da Escola de Artes

Se o Instituto de Artes é obra de Olinto de Oliveira, o mesmo podemos dizer de 
Libindo Ferrás a respeito da Escola de Artes, pelo seu trabalho e dedicação. Praticamente 
criada a partir de sua iniciativa, a Escola permanece com a mesma estrutura inicial, por ele 
delineada, e durante mais de um quarto de século será mantida sob a sua direção absoluta. 
A sua arte maior é a docência e administração da arte nas atividades do Instituto e na 
comunidade local.

Em 1910, por exemplo, sete alunos da Escola de Artes representam escassos 
dez por cento do total de alunos do Conservatório de Música, o que dá bem a dimensão do 
restrito acesso ao estudo das artes visuais frente ao corpo de estudantes de música. E 
importante ressaltar, também, que, à época, a formação acadêmica era custeada pelo próprio 
aluno, sendo de pleno interesse a manutenção do reduzido número de vagas disponíveis 
para ingresso anualmente, com vistas à manutenção do nível pretendido por Libindo Ferrás 
à docência e a estrutura física da Escola.

A sua obra administrativa é um índice precioso de quem está trabalhando na 
tentativa de compreender o que significou a implantação da Escola de Artes, dentro do 
Instituto de Belas Artes, no contexto da cultura sul-rio-grandense, vigente na época. A 
obra de Libindo deve ser no mínimo estudada. Julgada, só depois.

Na atividade administrativa e como docente da Escola de Artes, Libindo era 
incansável. Em função desse compromisso assumido, agiu com verdadeira obstinação: 
tornada evidente pelos resultados alcançados, extremamente favoráveis, tal obstinação ficou 
também marcadamente evidenciada nos atritos pessoais com o pintor Augusto Luis de 
Freitas e pelo enfrentamento de alguns alunos12.

Libindo Ferrás, sem título. 
Óleo s/tela, 1928.117 x 147 cm. 
Acervo Clube do Comércio, 
Porto Alegre. RS.

práticas. Estabelece contato com os artistas locais consagrados e é avalista na aquisição de 
obras para a Pinacoteca do Instituto. Organiza o Salão Estadual de Arte no Theatro São 
Pedro, cuja discutível repercussão deve-se, em parte à precariedade de recursos disponíveis 
para o evento, como também à improvisação disso decorrente. Seu duplo perfil (como artista 
e como promotor/articulador do meio artístico local) se faz presente nas edições de 
lançamento da Revista Madrugada e da Revista do Globo.

O restrito espaço do ambiente cultural da Porto Alegre de então restringia e 
dificultava imensamente qualquer movimentação. Não é de estranhar que a metódica

Conclusão

Ao lado de Olinto de Oliveira, a figura de Libindo Ferrás é incontornável para 
quem deseja estudar a constituição do campo das artes visuais em Porto Alegre. Apesar de 
seu cargo nos Correios e Telégrafos e de sua carreira de pintor, é a Escola de Artes que 
recebe o melhor dos seus esforços. Faz o papel do Conservador-Geral, previsto pelo artigo 
27 do Estatuto de 1908, cuidando do prédio, seu registro e equipamento para as aulas
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Libindo Ferras, sem título.
Óleo s/madeira, 1933,14 x 23 cm. 
Coleção Dr. Fernando Renner Torelly, 
Porto Alegre, RS.

Libindo é apenas um dos índices. Como artista, seu valor consiste em plasmar e dar forma 
à sensibilidade e ao mundo no qual viveu. Como ativo promotor do desenvolvimento 
artístico sul-rio-grandense, Libindo viveu e testemunhou o seu tempo e a sociedade das 
três primeiras décadas do nosso século em Porto Alegre, que fatalmente pertencem agora 
a outra realidade.

-

determinação de Libindo em conduzir o processo para instalar aqui estruturas 
continuadas e sólidas transformasse em inimigo quem tentasse se aventurar para além 
das racionalizações e princípios rígidos que ele tinha se imposto para sobreviver ao 
meio cultural sem flexibilidade e no qual imperava a lei da sobrevivência primária.

Não se trata simplesmente de resgatar Libindo ou de gerar uma biografia 
laudatária. Trata-se, isso sim, de um sereno retorno a todo um contexto cultural do qual

Libindo Ferras. “Paisagem".
Óleo s/tela. 1929,75 x 95 cm.
Acervo Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli. Porto Alegre. RS.

Deles, contudo, somos descendentes culturais. Contra eles, podemos mostrar 
as nossas qualidades diferentes, se as tivermos.

Círio Simon — Professor de Hitória das Artes Visuais do Instituto de Artes 
da UFRGS. Mestre em Métodos de Ensino pela PUC/RS e doutorando em 
História do 1SCH da PUC/RS, onde desenvolve tese sobre o Instituto de 
Artes da UFRGS.
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1. A mesma reprimenda é feita, na mesma época, ao médico- 
pediatra Olímpio Olinto de Oliveira (1866-1956) que será fundador e primeiro 
presidente do Instituto de Artes, por misturar medicina com arte e esporte.

2. Libindo escreve e assina o seu nome em todos os documentos 
como FERRÁS. A sua filha Pierina segue o exemplo do pai, assinando com a

grafia (Revista Máscara. n° 1, set. 1926). A maioria dos documentos a 
ele referentes, no entanto, grafam FERRAZ. O próprio Athos escreve dessa 
forma.

mesma

3. DAMASCENO, Athos. Artes Plásticas no Rio Grande do 
Sul. Porto Alegre : Globo, 1971. p. 405 — 409.

4. O crítico Pinto da Rocha chega a sugerir que “se deveria 
aprisioná-lo para que ele só possa pintar”. (DAMASCENO, op. cit., p. 405).

5. “A partir da conversão ao modernismo dos intelectuais mais 
ativos no jornalismo cultural e na crítica de arte, a história do campo das artes 
plásticas ficou clivada por uma espécie de periodização maniqueísta na qual 
tudo o que se refere à fase acadêmica como que lembra conformismo, 
subserviência ao estrangeiro e conservação estética, e tudo o que diz respeito 
ao advento do modernismo como que se recobre de criatividade, ousadia e 
autenticidade nacional”. (DURAND, José C. Arte, Privilégio e Distinção. São 
Paulo: EDUSP. 1989, p. 5).

6. “Libindo era conhecido no Rio Grande do Sul como notável 
paisagista” (KERN. Maria Lúcia B. “Les Origines de la Peinture modemiste 
au Rio Grande do Sul-Brésil”. Paris: Université de Paris - Sorbonne; 7e5e,1981,
P- 313).

7. “Não é, pois, nada desprezível o papel das revistas ilustradas 
na difusão dos novos valores artísticos que surgem no sul. Muitas vezes elas 
significam oportunidades únicas para divulgar talentos ainda pouco conhecidos 
(SCARINCI, Carlos. A Gravura no Rio Grande do Sul 1900-1980. Porto Alegre: 
Mercado Aberto, 1982, p. 34).

8. Marilene Burtet Pieta classifica Libindo Ferrás como 
“remanescente acadêmico" (PIETA, Marilene B. Modernidade da Pintura no 
Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Luzatto, 1995. p.53).

9. “A vida artística em Porto Alegre até o Salão de Outono 
(1925) era muito estática. A maioria dos artistas viviam isolados, sem vínculos 
e sem solidariedade, e o seu ofício não aceito suficientemente pela sociedade” 
(KERN op. cit., p.70).

10. “Resulta disparatado censurar os bolsistas brasileiros de 
fins do século [XIX] por não se deixarem ‘influenciar’ pelos movimentos que 
procuravam a prática e a pedagogia neoclássica cultivadas nas academias de 
belas artes. (...) que tais iniciativas de ruptura estética, embora se dessem 
quando vários deles lá estagiavam, diziam respeito a uma arte que começava a

praticada e a circular em circuito socialmente muito diverso daquele a que 
praticamente todos os pensionistas da academia do Rio de Janeiro podiam ter 
acesso, dadas as limitações de renda, de domínio lingüístico e de sociabilidade 
(DURAND, op. cit., p.87).

ser

11. Trata-se da professora Olga Paraguassu, de quem fui aluno 
durante 1963, no curso de Licenciatura oferecido pela Faculdade de Filosofia 
da UFRGS. A professora Olga Paraguassu havia sido discípula de Libindo 
Ferrás no início da década de 1930. Deve-se a ela a organização do ensino de 
Arte no Colégio Aplicação da UFRGS, registrando também sua atuação 
qualificada e inesquecível no ensino do 2o Grau no Colégio Júlio de Castilhos.

12. Em 1924, João Faria Vianna participou de uma exposição 
em Novo Hamburgo. Tal voluntarismo, quando trazido ao conhecimento de 
Libindo, foi motivo suficiente para a suspensão do aluno, por três dias, da 
freqüência às aulas (SCARINCI, op. cit., p. 22).

Libindo Ferrás, sem título.
Pastel s/papel, s/d. 23 x 33 cm. 
Coleção particular. Porto Alegre, RS.
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Libindo Ferras
(Porto Alegre. RS, 1877 — Rio de Janeiro. RJ, 1954)

1897/99 — Estuda pintura em Florença e Nápoles. 
1903 — Participa do Salão da Gazeta Mercantil. 

Porto Alegre. RS.
1908 — Integra a Comissão Central do Instituto 

Livre de Belas Artes do Rio Grande do 
Sul. Porto Alegre, RS.

— Representa os pintores na fundação do 
Instituto de Belas Artes.

1910 — É diretor-fundador da Escola de Artes do 
Instituto de Belas Artes, Porto Alegre. RS. 

1910/13 — É o único professor da Escola de Artes 
neste período.

1925 — Participa do Salão de Outono. Porto
Alegre, RS.

1926 — Exposição individual. Porto Alegre. RS. 
1929 — Cria o Salão Estadual de Arte no Theatro

São Pedro. Porto Alegre. RS.
1935 — Participa da Exposição do Centenário 

Farroupilha. Porto Alegre. RS.
1937 — Deixa a Escola de Artes e vai residir no 

Rio de Janeiro. RJ.

Libindo Ferras, sem título.
Aquarela s/papel, s/d, 29 x 39 cm.
Acervo Escritório de Arte Alto da Bronze. 
Porto Alegre, RS.
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Francis Pelichek

Maria Lúcia Bastos Kern

Francis Pelichek nasceu em Praga (Tchecoslováquia) em 1896, onde desenvolveu 
seus estudos de pintura com Francis Kysela e Emilio Dité. No final dos anos 10, ele veio 
residir em Porto Alegre, sendo em 1922 contratado para ensinar na Escola de Artes. Nesta 
instituição, Pelichek e Libindo Ferras ministraram praticamente todas as disciplinas, devido 
à carência de artistas com formação superior na cidade. Até a reforma curricular de 1936, 
que deu lugar ao Instituto de Belas Artes, Pelichek lecionou as disciplinas de desenho e 
pintura, sendo substituído, após a sua morte em 1937, por João Fahrion.

Ao longo dos anos 20, o artista tcheco participou das reuniões e saraus do grupo 
literário e artístico da Revista Máscara (1918-1925), do Clube Jocotó (1918-1934) e, 
posteriormente, do grupo da Revista do Globo (1929-1967). Produziu caricaturas para esta 
última e para o jornal Correio do Povo. assinando as mesmas pelos codinomes Peli ou 
Pelikano.

*»

Francis Pelichek. “Ponte de Pedra”. 
Aquarela e nanquim s/papel.
Porto Alegre 1922, 29 x 42 cm. 
Coleção Rolf Zelmanowicz.
Porto Alegre, RS.

Pelichek fez uma exposição individual, na Casa Jamardo (1928), e participou 
ainda de mostras coletivas tais como a do Salão de Outono (1925) e do Salão da Escola de 
Artes (1929) e da Exposição do Centenário Farroupilha (1935), criando cartões postais 
para este evento e para a Exposição Agrícola Pastoril e Industrial (1931).

Suas obras são encontradas em coleções particulares e nos acervos do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, do Centro Cultural APLUB. nas Pinacotecas 
Aldo Locatelli. da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e na Barão de Santo Ângelo, do 
Instituto de Artes da UFRGS.
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FrancisPelichek,
páginas de diário.
Técnica mista, 1920/22. 
Acervo Artístico Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do 
Instituto de Artes da UFRGS, 
Porto Alegre. RS.

Francis Pelichek.
páginas de diário.
Técnica mista, 1920/22. 
Acervo Artístico Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do 
Instituto de Artes da UFRGS, 
Porto Alegre, RS.

rior. Poucos professores permaneceram longo tempo na Escola, em parte devido às 
intransigências da direção.

Outra instituição que exercia um papel importante neste momento era a Editora 
Globo. Desde a chegada do artista alemão Ernest Zeuner, ela desempenhava a função de 
formar ilustradores e gravadores para a realização das capas de livros e da sua revista. Esta 
editora imprimia a renovação visual, graças às exigências de atualização oriundas da 
competitividade comercial. Com isto, os artistas infringiam paulatinamente os cânones 
tradicionais vigentes no campo de arte local, produzindo, por exemplo, capas para a Revista 

do Globo em estilo art déco.
Os salões de artes ocorriam ainda de modo esporádico. No período que Francis 

Pelichek residiu em Porto Alegre, foram realizados três grandes eventos: o Salão de Outono

Sua obra e o campo artístico porto-alegrense

Ao chegar em Porto Alegre, Francis Pelichek encontrou um campo artístico ainda 
processo de constituição, pois existiam poucas instituições especializadas e os eventos 

eram em número reduzido, dificultando dessa forma a profissionalização dos artistas e a
em

sua independência.
Criada em 1908, a Escola de Artes, nos anos 20, contava com apenas dois

Francis Pelichek. “Pão de Açúcar”. 
Aquarela, 1920,13 x 18 cm.
Acervo Artístico Pinacoteca Barão de 
Santo Ângelo do Instituto de Artes da 
UFRGS, Porto Alegre, RS.
(p. 26 e 27)

professores: o seu diretor Libindo Ferrás e o próprio Pelichek. O primeiro, desde 
fundação, procurou imprimir um ensino de teor acadêmico, vinculado aos princípios estéticos 
e morais da tradição clássica. Enfrentando dificuldades para contratação local de docentes 
com formação superior, Libindo procurou profissionais no centro do país e mesmo no exte-

a sua
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irmçigijçuÊMmWm(1925), o Salão da Escola de Artes (1929) e a Exposição do Centenário Farroupilha (1935). 
As exposições individuais também não eram numerosas, sendo realizadas em geral em locais 
comerciais e entradas de edifícios. Era comum ainda os artistas apresentarem os seus 
trabalhos em vitrinas de lojas, no centro da cidade.

A crítica de arte que escrevia nos jornais não era especializada e se peculiarizava 
por avaliar as obras a partir de critérios vinculados à tradição acadêmica, às noções de 
veracidade e precisão das representações. Esta situação só se modificou com a chegada, 
em 1928, de Ângelo Guido, artista plástico com excelente formação em estética e história 
da arte e uma visão de arte mais atualizada. Ele trabalhou como crítico de arte no jornal 
Diário de Notícias, negando a concepção de arte enquanto imitação do real e, mais tarde, 
tornou-se professor do Instituto de Belas Artes.

No início dos anos 20, os artistas mais consagrados eram ainda Pedro Weingàrtner 
e Libindo Ferrás, cujas pinturas vinculavam-se à estrutura do desenho rigoroso e à 
representação precisa dos temas rurais — paisagens e costumes — que predominavam em 
relação à temática urbana. As suas obras eram concebidas a partir de um certo naturalismo 
que idealizava a paisagem, cultivando-a como um valor supremo.

Face à situação precária do campo artístico, muitos artistas — entre eles Pelichek 
— se aliaram aos escritores, constituindo grupos em torno das revistas — Máscara, 
Madrugada e do Globo — com o fim de dinamizar o debate sobre arte e organizar eventos, 
assim como para expandir as possibilidades de trabalho.

O artista tcheco se encarregou, juntamente com João Fahrion e Sotero Cosme, da 
produção artística da Revista do Globo, produzindo capas e ilustrando os textos literários. 
As capas apresentavam estruturas formais variadas e se caracterizavam por serem modernas 
face à pintura local. A ilustração acompanhava as transformações técnicas e de linguagem 
que ocorriam nos grandes centros, exigindo a atualização do equipamento mecânico das 
editoras e das práticas artísticas.

Os meios de comunicação introduziram uma nova visualidade no cotidiano da 
cidade, o que estimulou a experimentação de diferentes linguagens plásticas, as quais foram 
absorvidas com uma certa morosidade pelos pintores porto-alegrenses.

Pelichek ilustrou também algumas capas da Revista Madrugada (1926), produziu 
caricaturas para os periódicos e criou cartões postais. Dentre estes, destaca-se a “Revolução 
de 1930”, como gênero histórico, no qual ele exaltou o nacionalismo que impulsionou este

m
%
■m

26



acontecimento. A preocupação pedagógica e ética foi registrada pelo artista ao enaltecer o 
patriotismo e o teor moralizador dos revolucionários.

Nas caricaturas, o artista praticou também uma linguagem mais direta; porém, 
diferentemente dos cartões, acentuou os sinais expressivos, exagerando-os e deformando- 
os, e assim burlando as normas tradicionais de representação ainda presentes na arte local.

Pelichek destacou-se pelo tratamento irônico de algumas figuras retratadas no 
cotidiano, bem como por uma pintura um pouco mais livre. Ele executou desenhos e 

pinturas de temas variados: paisagens da serra, marinhas, retratos, temas históricos e cos
tumes típicos locais.

As pinturas e os desenhos conhecidos de Francis Pelichek não são muito 
numerosos. Nas paisagens e marinhas, como “Torres” (capa), o artista apresentou uma pintura 
luminosa, colorida e de pincelada gestual, sem buscar representar a atmosfera, mas sim as 
cores locais.

seu

Ele tinha o costume de passar as suas férias na região serrana, onde aproveitava 
para desenhar, fotografar e preparar esboços para as suas futuras pinturas. Na serra, Pelichek 
retratou muito o cotidiano simples do imigrante europeu.

Diferentemente dos pintores rio-grandenses, ele não representava o tema da 
campanha, exaltando o meio ambiente em que o tipo social do gaúcho emergiu e tão bem se 
integrou, como idealizava a literatura e a pintura nos anos 20. Mesmo ao retratar o gaúcho, 
não vemos o herói defensor de fronteiras, jovem e viril, mas, ao contrário, figuras 
envelhecidas com as marcas da idade bem evidenciadas. Levando-se em consideração que 
estas obras foram produzidas nos anos 20, momento em que o mito do gaúcho era cultivado 
pelas oligarquias rurais, face à crise da pecuária e ao avanço econômico da região de 
imigração européia, Pelichek parece não coadunar com este mito. Enquanto as elites 
enalteciam o gaúcho, o artista expressava em geral o inverso.

Tanto no “Gaúcho” (pastel, 1924) e no “Velho chimarreando” (p. 29) como nos 
retratos de “Olinto de Oliveira” (óleo, 1927) o enquadramento utilizado evidencia a presença 
de cânones da tradição humanista: as figuras foram centralizadas, receberam o tratamento 
diferenciado do fundo e foram representadas com objetos que reafirmam as suas identidades 
sociais. Observa-se que, nessas obras, Pelichek preservou os referenciais do repertório visual 
naturalista, valorizando a veracidade das figuras. Nos retratos dos imigrantes, muitos em 
aquarela, o artista utilizou tonalidades mais luminosas e uma pincelada mais livre, captando

Francis Pelichek.
“Velho chimarreando”.
Óleo s/tela, 1929,66 x 54 cm. 
Acervo Pinacoteca Aldo Locatelli, 
Coordenação de Artes Plásticas da 
Secretaria Municipal da Cultura, 
Porto Alegre, RS.
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a simplicidade e a expressão das figuras.
Já no “Auto-retrato” (p. 31), temos um Pelichek 

irônico e humorado que revelou a sua experiência na prática 
da caricatura. Nessa pintura, ele criou um quadro dentro de 
outro, se retratando em frente ao espelho oval e tendo como 
cenário o seu ateliê. O tratamento pictórico evidencia a 
gestualidade e a liberdade do tcheco no uso das cores e da 
expressão do sujeito/artista, tão comum na modernidade.

Os seus desenhos apresentam temas cotidianos e de 
costumes do meio rural, não possuindo o caráter de registro 
de um estrangeiro, mas tendo por fim representar a 
configuração social e cultural do Rio Grande do Sul. No 
entanto, nos temas urbanos observa-se a expressão do processo 
de mudanças, social e espacial, que está ocorrendo em Porto 
Alegre. Tal é o caso, por exemplo, do “Quarteto de esmoleiros”
(desenho a carvão, 1932) e “Beco do Poço” (p. 2).

Pelichek praticou a pintura de gênero, cuja 
pluralidade temática evidenciava a vida moderna, bem como 
o gosto da burguesia que, neste momento, cultivava ao mesmo tempo as tradições rurais 
e os costumes urbanos. Esta pintura era muito comum na Europa desde o século XIX, 
quando os artistas, como Pelichek, oscilavam entre a luminosidade e o colorido do 
Impressionismo e a manutenção do desenho preciso de caráter mais realista.

Francis Pelichek. “Guarda Municipal”. 
Pastel s/papel, s/d, 41.5 x 34 cm. 
Coleção J. Outeiral, Porto Alegre, RS.

Maria Lúcia Bastos Kern — Professora dos cursos de graduação e pós- 
graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul. Doutora pela Universidade de Paris I - Sorbonne e autora do 
livro Arte argentina: tradição e modernidade (1996). Publicou artigos 
em obras coletivas tais como: As questões do sagrado na arte 
contemporânea da América Latina (1997); Espaços do Corpo — Aspectos 
das artes visuais no Rio Grande do Sul (1995); Artes plásticas na América 
Latina contemporânea (1994); A semana de 22 e a emergência da 
modernidade no Brasil (1992) e Modernidade (1991).

Francis Pelichek. “Auto-retrato”. 
Óleo s/cartão, s/d, 53 x 30 cm.
Acervo Artístico Pinacoteca Barão de 
Santo Ângelo do Instituto de Artes da 
UFRGS. Porto Alegre. RS.
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Francis Pelichek, sem título. 
Aquarela e nanquim s/papel, s/d, 
32 x 24 cm.
Acervo Artístico Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do 
Instituto de Artes da UFRGS, 
Porto Alegre, RS.

Francis Pelichek. sem título. 
Aquarela s/papel, s/d, 41 x 29 cm. 
Coleção Dr. Aldo Dias Rosa, 
Porto Alegre, RS.
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Francis Pelichek
(Praga, Tchecoslováquia, 1896 — Porto Alegre. RS, 
1937)

1922 — Nomeado professor na Escola de Artes, 
Porto Alegre, RS.

1925 — Cria a capa para a Revista Máscara 
(ano 7, n°7).

— Participa do Salão de Outono, Porto 
Alegre, RS.

1928 — Exposição individual, Casa Jamardo, Porto
Alegre. RS.

1929 — Participa do Salão da Escola de Artes,
Porto Alegre, RS.

1930 — Cria cartão postal sobre a Revolução de 03
de Outubro.

1931 — Cria cartão postal para a Ia Exposição
Agrícola. Pastoril e Industrial.

1933 — Cria o Monumento a Aparício Borges, 
Porto Alegre, RS.

1935 — Participa da Exposição do Centenário 
Farroupilha, Porto Alegre, RS.

— Cria cartão postal para a Exposição do 
Centenário Farroupilha.

Francis Pelichek, sem título. 
Aquarela, s/d, 24 x 34 cm. 
Acervo Artístico Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do 
Instituto de Artes da UFRGS, 
Porto Alegre, RS.
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Francis Pelichek. sem título. 
Aquarela, s/d, 24 x 32 cm. 
Acervo Artístico Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do 
Instituto de Artes da UFRGS, 
Porto Alegre, RS."v'i
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Capa: I.ibindo Ferras, sem título, 
óleo s/tela colada em duratex.1923,30,4 x 42,3 cm,

Acervo Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS. 
Francis Pelicheck. "Torres”, 

óleo s/tela colada em papelão, 1927,30 x 39 cm,
Acervo Centro Cultural APLUB. Porto Alegre, RS.
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