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APRESENTAÇÃO

Dando continuidade a uma das principais propostas 
culturais do MARGS, alinhando-se à política de descentralização e 
de recuperação de aspectos importantes e pouco divulgados de 
nossa história visual, desenvolvida pela Secetaria de Estado da 
Cultura, temos o prazer de apresentar ao público uma extensa 
amostragem da Obra desde que é um dos maiores artistas que já 
atuaram no Rio Grande.

José Lutzenberger, um alemão que chegou a estas paragens 
contratado por uma empresa construtora, com o intuito de 
permanecer apenas um breve período, acabou por casar-se aqui, 
radicando-se definitivamente entre nós. Engenheiro e arquiteto de 
considerável curriculum em sua terra natal, logo encontrou 
colocação assumindo cátedras de Geometria e Desenho Descritivo 
no Instituto de Belas Artes.

Além de ter deixado um legado arquitetônico em projetos de 
vários prédios de nossa cidade, como o Palácio do Comércio, o Pão 
dos Pobres e a Igreja São José, sua maior contribuição à nossa 
história talvez tenha sido no retrato de costumes e tipos 
característicos do Rio Grande, em especial dos imigrantes alemães, 
onde seu excepcional talento como aquarelista aqui podemos 
apreciar. Seu traço preciso, sua abordagem objetiva das cenas e 
personagens, seu senso de composição harmônica e equilibrada, 
fazem dele não só um grande repórter de sua época, mas também 
um artista sensibilíssimo.

Agradecemos à Família Lutzenberger, que disponibilizou 
esta grande quantidade de peças para a exposição e generosamente 
doou ao acervo MARGS um numeroso, variado e altamente 
significativo grupo de obras. Esperamos que esta mostra, que inclui 
desenhos, aquarelas, projetos arquitetônicos, de mobiliário e 
decoração, cadernos de esboços e uma série de outros itens, além 
de dar-nos uma ampla visão do seu multifacetado gênio, possa servir 
de estímulo a um maior conhecimento de sua notável personalidade 
e sua grande contribuição à nossa cultura.

Caixão de defunto 
12,5x20,4cm

Cavalo Saltando Através do Círculo
12x12cm

Fábio Luiz Borgatti Coutinho

Diretor do MARGS
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JOSÉ LUTZENBERGER, CRONISTA

Esta não é a primeira vez que, num mesmo espaço, se reúne os 
desenhos e as aquarelas de José Lutzenberger. Mas é a primeira vez que um 
projeto curatorial procura apresentar ao público uma visão completa das 
atividades do artista e do engenheiro-arquiteto numa mesma mostra. A este 
caráter diferenciado podemos acrescentar também que, pela primeira vez, 
o público poderá ver obras tais como os cadernos de desenhos, os retratos 
familiares e ainda o seu diário desenhado.

Mas porque esta exposição? Primeiro: devemos ressaltar seu 
caráter comemorativo. No corrente ano completam-se os cinquenta anos 
da morte de José Lutzenberger. Segundo: nos cabe observar que a última 
grande mostra de caráter retrospectivo ocorreu a exatos onze anos atrás, 
em 1990. Uma nova geração de público e de artistas se formou neste meio 
tempo e não teve oportunidade de fruir de uma visão de conjunto da obra 
de José Lutzenberger.

O projeto da exposição, para efeitos de organização e atendendo 
as restrições físicas do espaço, foi organizada em módulos, que procuramos 
ressaltar no projeto museográfico: 1. cadernos de desenho da infância e da 
juventude, paisagens da Europa; 2. desenhos e paisagens da guerra; 3. 
arquitetura e engenharia; 4. retratos de família e diários; 5. Rio Grande do 
Sul rural: o gaúcho, o colono, o caixeiro viajante; 6. obras de caráter mítico: 
Os Farrapos e as Lendas Brasileiras; 7. imagens e paisagens de Porto Alegre; 
8. retratos.

Acreditamos que o maior valor que esta mostra possa ter é o de 
poder trazer a público um conjunto não muito numeroso mas muito 
expressivo da obra deste artista que teve uma carreira curiosa. Conforme 
podemos observar na cronologia, sua carreira de artista consolidou 
postumamente, sucedendo-se, após sua morte em 1951, inúmeras 
mostras de maior ou menor expressão, incluindo-se aí aquelas promovidas 
por coleções públicas e privadas.

Campo de Polo
19,4 x 14,8cm

Ao longo destes cinqüenta anos muita coisa mudou no campo das 
artes plásticas no Rio Grande do Sul. Constituiu-se um efetivo campo de 
reflexão sobre esta atividade e também consolidou-se um sistema de 
aprendizado e amostragem que, podemos assegurar, é efetivamente

Cena de Rua - Varredora com cachorros 
18,1 x 1,67cm
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inúmeras residências tanto na capital assim como também as igrejas para 
Novo Hamburgo e Caçapava do Sul e ainda residências no interior. Sua 
trajetória gaúcha não é facilmente determinável: falta-nos uma 
identificação e localização de trabalhos e também a datação de alguns 
projetos conhecidos.

profissional e maduro. Infeiizmente, a este processo de consolidação de 
conhecimento, não acompanhou o da efetiva documentação da produção. 
Somente agora, na última década do século que findou, é que tivemos um 
incremento das publicações sobre nossa produção plástica.

José Lutzenberger nasceu em Altõetting, Alemanha, no dia 13 de 
janeiro de 1882, numa data que o inscreve na geração dos artistas 
estrangeiros que atuaram no processo de instauração de um campo 
plástico efetivamente moderno no Rio Grande do Sul.

Lutzenberger junta-se assim aos espanhóis Fernando Corona 
(1895-1979), Luís Maristany de Trias (1885-1964), Benito Castaneda (1885- 
1955), ao italiano Ângelo Guido (1893-1969) e ainda ao tchecoslovaco 
Francis Pelichek (1886-1937) na constituição de uma visualidade local, seja 
através de suas atividades artísticas na pintura, no desenho e na escultura 
assim como na atuação como professores no Instituto de Belas Artes. A 
partir de 1929 ainda no mesmo campo, através da oficina de artes gráficas 
da Livraria do Globo comandados por Ernest Zeuner, se processaria na 
capital dos gaúchos outro processo de modernização, desta feita atingindo 
um público maior e menos afeito às inovações no campo plástico.

Lutzenberger era oriundo de uma família bem colocada 
socialmente na sua cidade, o que permitiu que tivesse uma apurada 
educação e pudesse desenvolver seu talento de desenhista. Formando-se 
engenheiro-arquiteto, em Munique em 1906, passou de imediato a 
desenvolver intensa atividade na sua área, trabalhando em inúmeras 
prefeituras e escritórios na Alemanha e mesmo na Tchecoslováquia. Serve 
na França durante a Primeira Grande Guerra, produzindo um precioso 
conjunto de documentos visuais. Desmobilizado após a guerra, seu gosto 
pelas viagens faz com que aceite o convite de uma firma construtora para 
trabalhar no distante Brasil. É assim então que em 1920, aos 38 anos, 
transfere-se para Porto Alegre com um contrato de trabalho por um período 
determinado de cinco anos.

A compreensão mais exata do trabalho do engenheiro-arquiteto 
José Lutzenberger só se dá se entendermos que esta profissão, no período 
de sua formação, era mais ampla do que entendemos hoje. Gabriele Sterner 
esclarece que

Ao lado do pintor e do escultor tradicionais surge, 
com importância decisiva, o artista que marca 
todas as formas de expressão e criação com seu 
estilo próprio. O arquiteto não projecta apenas o 
edifício, mas também todo o equipamento, indo 
até os mais pequenos detalhes. Pretendia-se que 
a nova concepção do trabalho artístico se 
estendesse a todos os objectos. Nasce então o 
'designer" no sentido mais amplo e exigente do
termo. (iKArtNouveau.Goethelnstitut, 1990, p. 12)

Isto explica a riqueza e a amplidão dos projetos de Lutzenberger, 
que iam da mais complexa estrutura ao mais ínfimo detalhe de um lustre. 
Isto é facilmente comprovado na análise da grande quantidade de estudos 
para os vitrais da Igreja de Novo Hamburgo (infelizmente demolida) e para 
os painéis e vitrais da igreja de São José, obra na qual a participação de 
inúmeros artistas e artesãos merece destaque. Também podemos admirar 
as inúmeras pranchas de desenhos de mobiliário e de detalhes 
arquitetônicos, todos cuidadosamente descritos.

Quanto ao seu estilo o mais simples seria dizermos que ele é 
eclético. Modo habitual de classificar boa parte da arquitetura de origem 
européia feita no Rio Grande do Sul na primeira metade do século XX. Mas o 
escultor Fernando Corona, companheiro de trabalho e parceiro em alguns 
projetos, escreveu que "Lutzenberger possuía estilo próprio, original". Em 
outro texto escreveu que "O estilo do Palácio do Comércio caracteriza bem 
a personalidade do artista que o concebeu, e tanto a fachada quanto os 
salões expressam o espírito decorativo de toda sua obra." Esta ênfase na 
originalidade e no decorativismo são retomadas e repetidas ainda em 
outros textos de Corona, que escreve, por exemplo, que "seus projetos não

O Engenheiro-Arquiteto

Sua obra desenvolve-se, no Rio Grande do Sul, inicialmente a 
serviço da firma Weise, Mennig & Cia Engenheiros, que o contrata para uma 
temporada de cinco anos de trabalho entre nós. A sequência de grandes 
projetos abre-se com o do Asilo do Pão dos Pobres e segue com o Clube 
Caixeiral, a Igreja de São losé, Edifício Bastian Pinto, Palácio do Comércio e

Dois Gaúchos - Reflexo no Riacho 
19x33 cm

Igreja Santa Terezinha 
13 x 20,6cm
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I lembravam estilo algum do passado". O requinte decorativista e a 
originalidade de suas concepções podem, em parte, serem apreciadas em 
alguns projetos como a Igreja de São José, solução arrojada e original para o 
pequeno terreno que a acomoda, assim como na riqueza e equilíbrio da 
decoração, tanto interna quanto externa. Outro projeto, ainda presente na 
vida porto-alegrense, e com parte de sua elegância preservada (apesar da 
destruição de todo seu entorno) é o do Palácio do Comércio, ao que consta 
seu último trabalho. Os diversos estudos conservados para sua construção 
dão a dimensão do trabalho empreendido na busca da melhor solução.

A riqueza da concepção de seus projetos demandava a presença 
de profissionais hábeis e talentosos para sua perfeita execução. É 
novamente Corona quem nos informa sobre isto, quando escreve que

decorativistas.

Mas sua obra de arquiteto está ainda, repetimos, à espera de um 
atento estudioso, que podería esmiuçar suas origens, suas influências e, 
sobretudo, poderia analisar a riqueza da concepção, a atenção dada aos 
detalhes, a preocupação perceptível com os futuros usuários de seus 
projetos, visível nos desenhos de interiores que acompanham algumas 
plantas baixas, a invenção de mobiliário, a concepção dos vitrais e pinturas 
murais.

A Obra do Artista

A rigor é difícil separar o engenheiro-arquiteto do artista 
desenhista e aquarelista. A idéia de artista e de técnico de Lutzenberger 
talvez possa ser entendida pelo depoimento de seu filho, José Antonio, que 
escreveu que

Certa vez ele me dissera gostar da maneira como 
eu tratava a escultura decorativa. (...) Agora 
desejava de mim a interpretação de seus 
desenhos na-fachada do Clube Caixeiral. (...) Era 
indispensável esculpir tudo no lugar, diretamente 
na parede. (...) Havia que fazer uma sequência de 
volutas enormes como arremate dos 
contornos.f...) Passei mais de um mês em cima 
dos andaimes esculpindo as esculturas do 
frontispício da fachada do Clube Caixeiral.
(Caminhada nas Artes, 1977)

Ao contrário do que hoje se tornou comum, ele 
não separava ciência de cultura nem filosofia. 
Como para os antigos gregos, para ele ciência era 
apenas uma das formas de sentir a divina beleza 
do Universo. Toda sua personalidade, como pode 
ver quem estuda atentamente sua obra artística e 
arquitetônica, está imbuída de uma excepcional 
capacidade de percepção de harmonias. Em tudo 
ele abstraia ressonância, simetria, unidade. Se o 
traço de seu desenho era genial, é porque ele, 
intuitivamente, detrás da confusão dos detalhes 
incidentais, via logo os aspectos mais 
fundamentais e genéricos, via a unidade da coisa.
(Correio do Povo, 25.06.1977)

ou ainda sobre a Igreja de São José
Nada foi descurado neste templo (...). As 
esculturas da fachada foram modeladas pelo 
escultor Alfred Adloff, da oficina de João Vicente, 
Lutzenberger desenhava todos os detalhes, e 
alguns à têmpera, coloridos. Adloff modelou a 
maravilhosa figura de São José, sentado no 
pórtico, diretamente no lugar, em cal, areia e 
cimento, raspando-a na técnica da pedra. (50 anos 
de formas plásticas, 1957)

Sobre sua carreira como artista plástico, o desenhista e aquarelista 
que faz parte da história da arte brasileira, é importante ressaltar que, ao 
longo de seus vários anos de atividade no Brasil, o artista somente expôs 
ocasionalmente e assim mesmo em caráter excepcional. Neste compasso é 
que o artista participa, em 1935 e inscrevendo-se como amador, da 
Exposição do Centenário Farroupilha com a série de aquarelas intitulada 
Farrapos. Somente temos registro de uma outra participação em mostras 
públicas em 1939 no 1 Salão de Belas Artes do Rio Grande do Sul como 
convidado pois fazia parte do júri de premiação. Nas suas atividades

De sua obra para particulares as residências - temos poucas 
notícias. Resta-nos a sua magnífica residência na rua Jacinto Gomes, um 
projeto racional, equilibrado e bastante objetivo, evitando os excessos

Mendigo Observando Obra de Me 
12x18cm

Conversa - Dois Colonos 
12,5x19cm
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públicas como artista se destacam entretanto as publicações do álbum 
Lendas Brasileiras, em 1940 e, em 1950, dos álbuns de desenhos O Colono, O 
Gaúcho e O CaixeiroViajante.

A carreira artística de José Lutzenberger tem portanto este caráter 
excepcional de ter se consolidado postumamente, através das inúmeras 
mostras e homenagens que lhe foram dedicadas a partir da mostra 
retrospectiva no Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano em 1955.

Sua obra de aquarelista e desenhista caracteriza-se pela excelência 
técnica e pelo caráter de crônica de que se reveste. Observamos um grande 
investimento na anotação emocionada dos pequenos acontecimentos e 
visões do dia a dia. Isto se multiplica por toda a sua obra, independente da 
segmentação que possamos dara ela.

Lutzenberger, desde seus primeiros desenhos (nos cadernos da 
juventude), nos registros da paisagem européia, nos desenhos da Primeira 
Grande Guerra na França e, principalmente, naqueles do Brasil: a paisagem 
porto-alegrense, seus habitantes, com seus costumes e hábitos; no homem 
do campo, seja ele um gaúcho tratanto com o gado, seja um colono 
repousando ou ainda um caixeiro viajante em atividade; na mítica descrição 
dos revolucionários farroupilhas e ainda nas lendas brasileiras e gaúchas e, 
principalmente, nos registros primorosos de seu diário familiar deixou a 
marca distintiva do cronista.

Poderiamos dizer que sua obra é uma espécie de crônica de sua 
vivência, através da observação atenta, amorosa, precisa, irônica muitas 
vezes, quase sarcástica em vários momentos, mas sempre documental 
como uma crônica. Sempre percebemos a preocupação de registrar, de 
prender através do desenho ou da aquarela o calor de um momento único e 
irrepetível. Esta talvez seja a razão, ou uma das razões, do enorme interesse 
com que olhamos cada um de seus trabalhos, mesmo que os temas se 
repitam. Afinal, a vida é sempre igual e sempre diferente e não vai nisso 
nenhuma mentira ou despropósito.

Porto Alegre, maio de 2001.
Mala com cachorro 
12,5x19 cm

Paulo Gomes
Artista plástico, pesquisador, curador independente. 

Doutorando em Poéticas Visuais na UFRGS.
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OBRAS

Lendas

Farrapos

Guerra 1914

Gaúchos

Paisagens da Europa

Cabeças e retratos

Retratos de família

Porto Alegre Antigo

Arquitetura

Cadernos

Guarda de trânsito
28,8x19,9cm
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Bico de Pena - Sopa de Pedras
24,5 x 34,5 cm

Bico de Pena - Quero-quero
24 x 34 cm

Bico de Pena - Mula sem Cabeça
24 x 34 cm

Bico de Pena - Saci
24 x 34 cm
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Farrapo - Laçador
13,3 x 19 cm

Carga de Lança
27,3 x 31,4 cm Farrapo a Cavalo

19 x 27 cm
Farrapo - Pistoleiro
10,5 x 14 cm

Farrapo - Morte de Soldado
18,5 x 27 cm
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Farrapo e Soldado em Luta
26 x 17 cm

Farrapo e Soldado - Fundo Branco
17,3 x 22,3

Farrapo - Sentinela
16,8 x 25,8 cm

Farrapo e Soldado em Luta
18 x 26,7 cm

Bico de Pena - Farrapos
24,5 x 28 cm

Farrapo na Tocaia
26,8 x 17,8 cmcm
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GUERRA 1914
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Mala com Cachorro
13 x 13,5 cm

Trincheira
18 x 25,4 cm

Ruína de Igreja
20,5 x 29,5 cm

Desenho - Soldado
11,8 x 19,6 cm

Desenho - Soldado
11,6 x 19,5 cm

Soldado em Pé
10,8 x 25,3 cm

Capacetes e Espingarda
24 x 34 cm

Abrigo Subterrâneo
13,8 x 11,6 cm

Chalés no Mato - 
Acampamento
12,3 x 24,5 cm

Desenho - 2 Soldados
28 x 21 cm

Ruína de Igreja
21,8 x 14,5 cm

Arbustos Secos
1 5 x 25 cm

Auto-retrato com 
Cachorro e Cavalo
11,5 x 18 cm

Igreja em Ruínas
20 x 19 cm

Soldado Lendo
14 x 22 cm

Soldado Deitado
30 x 24 cm
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GAÚCHOS

Bico de Pena - Congestionamento
34 x 24,3 cm

Conversa - Dois 
Colonos
12,5 x 19 cm

Gaúcho a Cavalo Fumando
25,8 x 17,5 cm

Carroça com GalinhasCaixeiro Viajante - Bico de Pena - Venda na Colônia
Despedida 29 x 27 cm 26,2 x 16,3 cm
16 x 24 cm

Laçador
D 21,5 cm

Colonas na Chuva
15,5 x 8,8 cm
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Diligência no Riacho
25 x 15,2 cm

Colono Enganando Cavalo
16,3 x 24 cm

Dois Gaúchos - Reflexo 
no Riacho
19 x 33 cm

Gaúchos
23,3 x 17,4 cm

24r
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Bico de Pena - Gaúcho
17 x 18,4 cm

Laçador - Fundo Branco Gaúcho - Fundo Branco
18 x 26 cm17,8 x 25,3 cm

Gaúchos com Capa Branca
15 x 20 cm

Verdureiro com Carroça
19 x 27,5 cm

Descanso na Carreta
18 x 26,6 cm

Colonos - Mães e Filhos
18,5 x 9,5 cm

Colona com Sombrinha Comadres a Cavalo
16,7 x 18,8 cm

Primeiro Automóvel na 
Colônia
16,2 x 24,2 cm

11,2 x 20,3Tropa de Cavalos e Gaúcho
19,7 x 18,7 cm

Gaúcho e Cavalos
24 x 16 cm

cm
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Colona Sentada de Costas - Circular
D 9,8 cm

Duas Comadres
19 x 18,2 cm

Diligência - Fundo Branco
19 x 27,3 cm

Encontro de 
Gaúchos
16,8 x 24,2 cm

Bico de Pena - Tropa de Cavalos e Gaúchos
28 x 18 cm

Gaúcho Fumando
16,5 x 20,2 cm

1 „

Carreta - Criança Sentada com
Melancia - Circular
D 18,8 cm

29



PAISAGENS DA EUROPA
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Bico de Pena - A Psiquiatria
27,3 x 31,4 cm

Militar - Fundo Branco
20 x 27 cm

Mendigo Observando Obra de Arte
12 x 18 cmAuto-Retrato JovemIgreja em Ingolstadt

19 x 27,5 cm18 x 27,5 cm
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Cabeça de Militar - Fundo Branco
• 9 x 21,5 cm

Cavaleiro
D 18,5 cm

Bataclan
14 x 19,8 cm

DresdenVista de Mercado
14,5 x 26,5 cm16,2 x 21,1 cm

31
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Cabeça com Óculos e Livro
D 9 cm

Bico de Pena - Caixeiro Viajante Meu Requerimento
13 x 15,7 cm D 11,8 cm

Cena de Café
12,2 x 13,2 cm

O Requerimento
16,6 x 20 cm

Negra Lendo Jornal
8,3 x 9 cm

A6
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Leitores Correio LigeiroLavadeira com Dois Garotos
15,5 x 15 cm

Cabeça de Militar com Capacete
14,5 x 18 cm D 15,3 cm

r
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Cabeça de Velho com Óculos Mendigo e CachorrosLeitores de Jornal com Chimarrão
27,3 x 31,4 cm 21,8 x 20 cm1 5,5 x 10,5 cm

Cabeça - Papel Rasgado
11,3 x 11 3 cm Cabeça com Óculos

D 10,2 cm

.

Escultor Leitores - Tres CabeçasFace Careto Cavalo Saltando através do Círculo
12 x 12 cm18 x 21,6 cm 12 x 18,8 cm 21,8 x 13,5 cm
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RETRATOS DE FAMÍLIA
...

Natureza Morta
21,8 x 16,3 cm

Mãe Dormindo
11 x 12 cm

Retrato - Lutz 1930
15 x 18 cm

Lutz na Escada
21 x 32,5 cm Retrato Bebê - Lutz

18 x 13 cm

Bico de Pena - Emigrante e 
Imigrante
20 x 45 cm

Retrato Bebê - Magda
D 11,4 cm

Retrato - Rose
10,3 x 14 cm

Retrato Mãe
17,3 x 25,56 cm

Auto-Retrato
13 x 18 cm

Retrato Magda
12,8 x 18,8 cm

Auto-Retrato
15 x 18 cm

Retrato Bebê - Rose
D 14,8 cm Pincéis

12,7 x 20 cm
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PORTO ALEGRE ANTIGO

Carnaval
22,2 x 15,9 cm

Cena de Rua
18,5 x 27 cm

Guarda de Trânsito
28,8 x 19,9 cm

Cena de Rua da PraiaIgreja Santa Terezinha
13 x 20,6 cm

Igreja Protestante
19 x 19,8 cmI 1,2 x 23,9 cm

Caixão de Defunto
12,5 x 20,4 cm

Papeleiros
16,9 x 24,3 cm

Casa de Leilão na Chuva
14,4 x 19,7 cm

Vista para o Rio GuaíbaCarregador de Armazém
18,4 x 24,8 cm

Chimarrão no Terraço
18,5 x 16,5 cm16 x 16,4 cm
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Vista do Porto
13,2 x 19,2 cm

Praia de Belas
26,9 x 19,9 cm

Praia da Alegria
23,8 x 16,4 cm

Procissão
23,4 x 16,7 cm

A Carrocinha
18 x 25,2 cm

Cena de Rua - Varredora 
com Cachorros
18,1 x 16,7 cm

Vista do Menino Deus
26,1 x 14,3 cm

O Vendedor de Loteria
17,8 x 26 cm

Esquina da Antiga Confeitaria 
Central
10,9 x 20,4 cm

Eleição
13,3 x 23,3 cmIgreja das Dores

14 x 19,9 cm
Vista da Voluntários
25 x 16,3 cm

Jr
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34,5 x 16,5 cm
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Vitral Igreja São José - São Sebastião
16,6 x 23,8 cm

Vitral Igreja São José - São Jorge
17,8 x 25,5 cm

Barbearia com Comadres
19,2 x 19,2 cm

Vitral da Antiga Igreja São 
Luiz Novo Hamburgo
21 x 42 cm

Vitrais Igreja São José - Tríptico
32,8 x 25 cmFundos Catedral

20 x 17 cm
Campo de Polo
19,4 x 14,8 cm
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Residência
18,5 x 15,4 cm

Interior Residência - 
Europa 1919
21,3 x 23,9 cm

Residências Porto Alegre - Rua 13 de Maio
30,7 x 19,8 cm '

Projeto para Interior - com Planta Baixa
27,7 x 14,7 cm

UÉ
Fachada
23 x 33 cm

Projeto para Casa de R. 
Campani
26 x 39 cm
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Estudo para Pintura de Portal
28,5 x 24,2 cm

Desenho a Lápis - Dois 
Detalhes
15 x 36 cm

Edifício Bastian Pinto
33,2 x 45 cm

Desenhos - Dois Estudos de Altar
32 x 25 cm

Bico de Pena - Alter-Hof 
München
17,7 x 27,3 cm

Bico de Pena - Esboço de 
Estudante 1906
32,8 x 486 cm

44 45



A_

1
n

' ^ * 
rí •, i i, 1mf>-X K

,; :; Wit
«aM f

w
V

Bico de Pena - Sopa de Pedras
24,5 x 34,5 cm
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X,:Desenho - Estudo de Altar
I 5 x 23 cm

Esboço para Pequeno Altar - Têmpera
22,2 x 26,3 cm

Bico de Pena - Saci
24 x 34 cm
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Bico de Pena - Ante-Projeto Palácio 
do Comércio
29 x 35,3 cm

Ante-Projeto Palácio do Comércio - 
Têmpera
32 x 48 cm

Bico de Pena - Quero-quero
24 x 34 cm

Bico de Pena - Mula sem Cabeça
24 x 34 cm
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