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APRESENTAÇÃO

A presente mostra de acervo do Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de 

Janeiro, traz a nosso Estado obras de excepcional importância, verdadeiros ícones da arte 

brasileira. Através desta exposição, oferecemos ao público, uma rara oportunidade para 

conhecer, apreciar e refletir sobre a história da pintura desenvolvida no Brasil, desde o 

período colonial até a modernidade.

Por sua riqueza e abrangência, o acervo do MNBA é especialmente importante 

para a compreensão dos rumos que a arte tomou, aqui, durante o século XIX, período em 

que a arraigadíssima tradição barroca, que florescia em nossa terra desde a sua 

colonização, foi bruscamente interrompida pela chegada da Missão Artística Francesa.

Com ideais estéticos radicalmente diversos, a Missão Francesa foi o agente da 

primeira das várias e grandes rupturas de continuidade que o ambiente cultural do Brasil, 

como um todo, sofreu. É certo que houve, antes, o interessantíssimo episódio holandês 

em Pernambuco, mas suas características de estilo, que podemos depreender das obras 

preciosistas de Frans Post, permaneceram restritas àquele tempo e àquele espaço. Por 

outro lado, a influência francesa, classicista e voltada antes à lógica que à paixão, 

norteou, a partir de 1816, uma verdadeira revolução no campo das artes plásticas, 

literatura, música, arquitetura, sem falarmos nos hábitos sociais, na etiqueta e na moda, 
e seu impacto se faz sentir ainda hoje.

Considerando que no Brasil, numa época tão tardia quanto 1813, ainda se 

produziam obras dentro do mais tradicional espírito barroco, como se constata na 

Alegoria de Nossa Senhora da Conceição, de Manuel Dias de Oliveira - um sinal de que 

este estilo, de apelo afetivo direto, ainda canalizava satisfatoriamente 

necessidades de expressão do misticismo popular. A importação dos valores 

racionalistas franceses colocou a elite brasileira em sintonia com o movimento europeu, 

modificando os referenciais estéticos em nosso país. A partir de meados do século XIX,

ao menos as
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PEDRO WEINGARTNER (detalhei

nossos artistas seguiram o modelo da pintura acadêmica francesa 

que fixou regras editou modelos.

Além de possibilitar momentos de fruição artística, a 

mostra do MNBA poderá suscitar também uma reflexão sobre as 

razões que oficializaram estes novos padrões estéticos, e em que

medida os mesmos contribuíram para a consolidação da ordem 

social e política vigente no País.

A Secretaria de Estado da Cultura e o MARGS sentem-se 

honrados em receber a exposição "De Frans Post a Visconti" e 

agradecem, na pessoa da Sra. Heloísa Lustosa, a equipe do Museu 

Nacional de Belas Artes que acolheu, com simpatia, nossa 

proposta.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho

Diretor do MARGS
MANUEL DE araújo porto

-ALEGRE (detalhei
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APRESENTAÇÃO

É nosso propósito que esta exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Ado Malagoli proporcione à comunidade de Porto Alegre e aos rio-grandenses em geral, a 

oportunidade de apreciar um representativo segmento da coleção do Museu Nacional de 

Belas Artes, que ilustra momentos importantes da pintura produzida no Brasil em período 

formativo das nossas artes visuais. O nosso museu é detentor do maior e mais 

significativo conjunto de arte brasileira do século XIX e décadas iniciais do século XX. É 

tão rico e abrangente este acervo, são tão diversas as variantes que o mesmo oferece que, 

não obstante o empréstimo de dezenas de peças desta época para fazerem parte da 

Bienal 500 Anos Artes Visuais, em São Paulo, um largo contingente de pinturas de grande 

valor histórico e estético, estão podendo ser cedidas pelo MNBA para fazerem parte desta 

mostra De Frans Post a Visconti. Os grandes ícones da pintura nacional do século passado 

e início do século XX estão presentes: Vítor Meireles, Pedro Américo, Zeferino da Costa, 

Almeida Júnior, Rodolfo Amoedo, Henrique Bernardelli, Belmiro de Almeida, os gaúchos 

Manuel de Araújo Porto Alegre e Pedro Weingãrtner, e, entre tantos outros, Eliseu Vsconti.

Para enriquecermos conceitualmente esta exposição, incluímos obras de 

mestres da Missão Artística Francesa de 1816 lean Baptiste Debret e Nicolas Antoine 

Taunay que foram figuras decisivas, mormente o primeiro citado, na criação da Academia 

Imperial de Belas Artes (1826), origem da Escola Nacional de Belas Artes republicana, que 

formaram inúmeras gerações de artistas, muitos representados em De Frans Post a 

Visconti.

A fim de complementarmos o panorama solicitado pelo título da mostra, 

acrescentamos uma introdução ao núcleo representativo dos séculos XIX e XX: a 

episódica, mas marcante atividade desenvolvida no Brasil, durante o século XVII, pelo 

paisagista holandês Frans Post, que no dizer do historiador e crítico José Roberto Teixeira 

Leite foi "o primeiro pintor, em terra americana, a dar uma versão ao mesmo tempo fiel e 

poética da região (no caso Pernambuco), num momento em que toda a ênfase 

concedida à pintura de natureza religiosa". E, entre Frans Post e o advento da arte trazida 

pelos mestres franceses, incluímos dois pintores que representam a pintura no período 

colonial, Manuel Dias de Oliveira, o Brasiliense, que chegou a estudar na Academia de São

era«

;
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Lucas, em Roma, mas cuja pintura é uma mistura de elementos neoclássicos e barrocos e 

Manuel da Cunha, membro da Escola Fluminense de Pintura, que se dedicou, quase 

totalmente, a pintura de temas sacros.

Assim, esta exposição, celebra momentos importantes da pintura no Brasil do 

período colonial ao alvorecer do século XX, representado por Eliseu Visconti e alguns 

contemporâneos seus. Acreditamos firmemente que este acontecimento cultural 

sugerido através de um honroso convite de Fábio Coutinho, Diretor do Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul Ado Malagoli, vem ao encontro de uma das propostas do Museu 

Nacional de Belas Artes, isto é, o de não ser nacional apenas no nome e sim procurar, 

sempre que possível, divulgar, em todo o país, o magnífico acervo do museu e o imenso 

talento do artista brasileiro.

Heloísa Aleixo Lustosa

Diretora do Museu Nacional de Belas Artes

eliseu visconti (detalhe)
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HISTÓRICO

O Museu Nacional de Belas Artes foi criado pela Lei n° 378, de 13 de janeiro de 

1937, e sua inauguração se deu no dia 19 de agosto de 1938. Na época era ligado ao 

Ministério de Educação e Saúde. Hoje é vinculado ao Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - 1PHAN e integrante do Ministério da Cultura.

Desde a sua inauguração, o MNBA ocupa o edifício da Escola Nacional de Belas 

Artes, na avenida Rio Branco, no centro do Rio de (aneiro. Até meados da década de 

setenta, dividiu a utilização do prédio com a Escola, quando esta transferiu-se para o 

"Campus" da Universidade Federal do Rio de janeiro - UFRj, na Ilha do Fundão.

O prédio é de autoria do arquiteto espanhol, radicado no Rio, Adolfo Morales de 

Los Rios (1858-1928). Foi elaborado no estilo eclético de final do século XIX e início do 

século XX, tendo sido inaugurado em 

1908, durante as grandes trans

formações urbanísticas ocorridas no 

centro da capital da república, sob a 

inspiração do então prefeito, Pereira 

Passos. O edifício possui uma fachada 

principal na Avenida Rio Branco 

reminiscente do estilo renascentista 

francês, duas fachadas laterais 

formalmente inspiradas pela arquite

tura renascentista italiana (ruas Heitor
Escola Nacional de Belas Artes em construção 

foto Malta 14/12/07 - Arq. MNBA

de Mello e Araújo Porto Alegre) e fachada posterior, na rua México, de feitio neoclássico. 

Como elementos decorativos, além dos ornatos, frontões, colunas e relevos em terracota 

representando as grandes civilizações da antiguidade: Assíria, Egito, Grécia, Roma, índia, 

China, além da América Pré-Colombiana, o prédio recebeu em suas "loggias" frontais, 

uma série de medalhões pintados por Henrique Bernardelli (1858-1936), reproduzindo 

retratos de membros da Missão Artística Francesa de 1816, bem como de artistas 

brasileiros. As fachadas laterais mais simples e sem vãos no terceiro pavimento, 

receberam painéis de mosaico colorido, executados por Gaudin, de Paris, representando, 

de corpo inteiro, figuras de arquitetos, pintores, arqueólogos e teóricos da arte, como 

Vitrúvio, Leonardo da Vinci, Nicolas Poussin, Viollet-Le-Duc, Vasari, entre outros. Em, sua 

fachada posterior, vamos encontrar relevos de autoria do escultor escocês Edward

Cadwell Spruce (? 1922).
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generosas doações, além de obras enviadas por artistas-bolsistas 

dos Governos do Império e da República, foram incorporadas, 

sua imensa maioria
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» ao seu acervo. Paralelamente, obras 

premiadas nas Exposições Gerais de Belas Artes, durante o 

Segundo Reinado e nos Salões Nacionais, realizados na Escola 

Nacional de Belas Artes, ficaram fazendo parte do acervo do
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Museu.

A coleção do MNBA é constituída de 15.000 peças. Possui 

características ecléticas, reunindo obras de artistas brasileiros e 

estrangeiros, cobrindo diversos períodos da arte ocidental. Ao 

importante grupo de pintura, escultura, desenho e gravura 

brasileira, soma-se significativa coleção de arte internacional. A 

estes segmentos, acrescentam-se outras pequenas coleções: arte 

decorativa, numismática e medalhística, arte popular brasileira, 

arte ingênua ou incita. O Museu possui, ainda, um conjunto de 

cento e seis peças de arte africana.

Destacaríamos alguns núcleos significativos: dentro do 

segmentos de arte brasileira, o notável acervo do século XIX 

pintura, escultura e desenho que é o mais importante do Brasil. O 

significativo conjunto de arte brasileira do século XX, onde se 

destaca a magnífica coleção de gravura moderna e 

contemporânea, superlativamente ampliada nas duas últimas 

décadas, sendo hoje uma das mais completas do país. Na coleção 

estrangeira, onde vamos encontrar a peça mais antiga do acervo, 

Busto de Antinõus, mármore do IIo século D.C., representando o 

favorito do Imperador Adriano, destacam-se conjuntos notáveis, 

como as vintes paisagens e marinhas do pintor pré-impressionista 

Louis-Eugène Boudin (1824-1898), doadas à Escola Nacional de 

Belas Artes, na década de vinte, pela Baronesa de São Joaquim; as 

oito importantes paisagens de Pernambuco do paisagista 

holandês do século XVII, Frans Post (1612-1680); uma maravilhosa 

coleção de pintura italiana dos séculos XVI, XVII e XVIII, 

representada por pintores como Bartolomeo Passaroti (1529- 

1592), Gioacchino Assereto (circa 1600-1649), Giovanni 

Lanfranco (1582-1647), Giovanni Maria Bottala (1613-1644),

Auditório Leandro Joaquim

Saia de Moldagens I - 2o pav.

O Museu ocupa, atualmente, a totalidade dos quase 15.000 m2 de área construída, após a saída 

definitiva da Fundação Nacional de Arte - FUNARTE, que utilizou uma boa parte do prédio, até a primeira 

metade da década de noventa.

O MNBAé tombado pelo IPHAN, desde 24 de maio de 1973.

O acervo do Museu teve origem na coleção de quadros trazidos por loachin Lebreton (1760-1819), 

chefe da Missão Artística Francesa, chegada ao Brasil em 1816. A essas obras, foram acrescentadas outras 

pinturas, pertencentes à coleção de D. João VI. As pinturas trazidas por Lebreton, estavam destinadas à 

contemplação e estudo dos alunos da Academia Imperial de Belas Artes inaugurada em 1826 e, 

juntamente com a pequena coleção deixada por D. João VI, deram início a formação da Pinacoteca da 

Academia que, com o advento da República, se transformou na Escola Nacional de Belas Artes. Assim, 

embora o Museu Nacional de Belas Artes, tenha sido criado em 1937, o núcleo inicial de sua coleção foi 

formado cem anos antes, quando tomou forma a Pinacoteca da famosa escola de arte do Império. Na 

criação do Museu, este núcleo inicial e mais algumas milhares de peças, adquiridas, coletadas através de

Sala do Barroco Italiano - 2o Pav.ml

¥
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ocupados pela FUNARTE, o MNBA ampliou sua Reserva Técnica de Pintura e Escultura, de 

duzentos para oitocentos metros quadrados, dotando-a de equipamento moderno e 

tornando-a apta a acolher as milhares de peças entradas no Museu nos últimos anos, que 

não se encontram em exposição. O projeto foi patrocinado, com sucesso, pela 

EMBRATELe FUNDAÇÃO V1TAE, de São Paulo.

Destacaríamos também, um projeto de informatização, que redundou na edição 

de um Manual de Catalogação Pintura, Escultura, Desenho, Gravura, desenvolvido 

Coordenadoria Técnica do Museu, com o inestimável apoio da FUNDAÇÃO V1TAE, 

informatizou, até agora, os dados de, aproximadamente, noventa por cento do acervo do 

Museu. O projeto denominado Sistema de Informação do Acervo do Museu Nacional de 

Belas Artes SIMBA, gerencia, atualmente, o Programa DONATO, que vem sendo solicitado 

por outros museus brasileiros.

O MNBA conta com dois Laboratórios de Conservação e Restauro Pintura e 

Obras de Arte sobre Papel que têm atingido níveis altos de excelência, sendo, ambos, 

continuamente solicitados por instituições congêneres e outras organizações culturais 

para serviços de consultoria e de restauração de seus acervos de bens culturais.

Na atual administração da Senhora Fleloísa Aleixo Lustosa, o Museu Nacional de 

Belas Artes, teve sua área de exposição ampliada de dois mil metros quadrados para cerca 

de nove mil metros quadrados. Assim, as atividades expositícias ampliaram-se 

consideravelmente. Grandes exposições vêm marcando a sua administração: nos últimos 

anos mostras de obras de Rodin, Toulouse-Lautrec, Monet, Dali, quebraram recordes de 

público e tornaram o MNBA um dos museus mais conhecidos no Brasil e no exterior, além 

de torná-lo uma das instituições culturais mais populares do Rio de Janeiro. Neste ano já 

foi realizada uma retrospectiva da obra de Guignard e o Museu irá inaugurar, no mês de 

julho, uma notável exposição de arte espanhola, De El Greco a Velasquez que, certamente, 

será um dos pontos da temporada cultural do Rio de Janeiro.

O desafio do Museu Nacional de Belas Artes, neste momento de globalização e 

concorrência em todos os campos da atividade humana, é adaptar-se às exigências 

contemporâneas que ampliam em grande escala, as responsabilidades do museus no que 

diz respeito à absorção das conquistas da moderna museologia e da correta utilização que 

as novas técnicas e procedimentos museográficos proporcionam aos profissionais que 

operam nestes estabelecimentos denominados em tempos passados de "templos das 

musas".

na

que

Francesco Albani (1578-1660), Valerio Castello (1624-1659), Giovanni Benedeto 

Castiglione, 11 Grechetto (1609-1664), Francesco Cozza (1605-1682), Giovanni Battista 

Gaulli, 11 Baciccia (1639-1709), Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770), entre outros. Esta 

coleção, vem se tornando, paulatinamente, bastante conhecida na Europa, 

entusiasmando os especialistas europeus. Não poderiamos deixar de nomear ainda, além 

de obras de lean Baptiste Debret (1768-1848), Nicolas Antoine Taunay (1755-1830), os 

mais de duzentos desenhos e projetos do arquiteto da Missão Artística Francesa, 

Grandjean de Montigny (1776-1850), autor do projeto do edifício da Academia Imperial de 

Belas Artes, de quem foi o primeiro professor de Arquitetura, além de ter contribuído com 

o seu companheiro Debret para a formalização do ensino oficial de arte no Brasil.

As atividades museográficas e museológicas vêm se ampliando em progressão 

rápida na última década. Com a paulatina ocupação dos espaços anteriormente

m

Pedro M. C. Xexéo
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DE FRANS POST A ELISEU VISCONTI



MOMENTOS IMPORTANTES DA PINTURA NO BRASIL 

NO ACERVO DO MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES

1

Esta exposição, elaborada a convite de Fábio Coutinho, Diretor do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, propõe-se a ilustrar 
momentos importantes da prática da pintura no Brasil, destacando a 
contribuição de artistas que, do período colonial às décadas iniciais do século 
XX, contribuíram de maneira significativa para o estabelecimento da maioridade 
de seu exercício no nosso país. Uma ênfase especial foi dada ao conjunto de 
obras representativas do século XIX e início do século XX, refletindo esta opção, 
o perfil da coleção do MNBA, que possui um riquíssimo acervo de obras deste 
período.

5»
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A guisa de introdução ao núcleo acima referido, selecionamos na 

coleção do museu, alguns momentos marcantes da pintura ocorridos no 
período colonial, o que envolve o legado artístico de Frans Post, o primeiro 
intérprete da paisagem brasileira; exemplares do trabalho de dois artistas 
brasileiros, Manuel da Cunha e Manuel Dias de Oliveira, atuantes no Rio de 
Janeiro, cuja formação deu-se primordialmente no século XVIII, sendo a obra de 
ambos consideradas, majoritariamente, como um reflexo da estética pré- 
neoclássica. À esta introdução, incluímos uma coda; pinturas de dois mestres 
franceses, Nicolas Antoine Taunay e Jean Baptiste Debret que tiveram, 
mormente o segundo, papel relevante na fundação da Academia Imperial de 
Belas Artes e no estabelecimento do ensino oficial da arte no Brasil, a partir de 
1826.

r
2
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Frans Post
t A aventura comercial holandesa empreendida, durante o século XVII, no 

nordeste do Brasil teve uma fase notável de realizações culturais, entre os anos 
de 1637 e 1644, período em que o príncipe Maurício de Nassau (1604-1679) 
representou os interesses da Companhia das índias Ocidentais na região. A 
presença de Nassau no Brasil propiciou não apenas a publicação de obras 
científicas monumentais como o livro Rerum per Octennium in Brasília de Gaspar 
Barléus (Amsterdam, 1647) e a História Naturalis Brasiliae (Leiden, 1648), de Piso e 
Marcgrav, mas também a oportunidade, para um jovem pintor, de 24 anos, 
experimentar a visão exótica de um novo continente. Foi com essa idade que 
Post, nascido em Haarlem, chegou a Recife, onde desenvolvería intensa 
atividade, registrando com grande sentido documental a paisagem circundante 
e fazendo anotações, em seus cadernos de esboços, do aspecto dos portos e 
fortificações locais, utilizada posteriormente na obra de Barléus. Em sua 
experiência brasileira, nas palavras do crítico José Roberto Teixeira Leite,

33
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estudioso de sua obra, "legou uma arte de sabor ainda desconhecido e de encantadora 
originalidade". O registro visual de um território praticamente desconhecido na Europa, 
ilustrado pela imagem da gente que o habitava e de suas riquezas em fauna e flora, faz até 
hoje, a delícia dos admiradores do exótico. A prova dessa afirmação está no fato de que as 
raras peças de Post pertencentes a colecionadores particulares atingem, hoje, valores 
excepcionais no mercado europeu e norte americano de obras de arte.

A obra de Post pode ser dividida convencionalmente, em três períodos. O 
primeiro, sua produção anterior a vinda ao Brasil, não é muito significativa. Poucos 
quadros restam de sua permanência brasileira. Apenas oito, segundo Paulo Reis, no 
ensaio Frans Post, primeiro pintor da América, estampado no Catálogo o Brasil e os 
Holandeses (MNBA, Rio de Janeiro, 2000). Neste segundo período, segundo o mesmo José 
Roberto Teixeira Leite, Post conseguiu "traduzir todo o pitoresco do país, sem deixar, 
porém de ser pictórico. A composição é simples e não há acúmulo de detalhes, 
contrastando esta simplicidade (despojamento) com as paisagens mais complexas 
efetuadas após o retorno à Europa. Post subordina-se integralmente ao que vê, mesmo 
porque sua função, na comitiva de Nassau, era a de documentarista".

Paisagem de várzea e a Igreja de São Cosme e São Damião em Igarassu, 
pertencem ao chamado terceiro período da obra de Post. Isto é, foram pintadas após o 
retorno do artista à Europa, em 1644. Em ambas, o artista já maduro, europeiza 
nitidamente a luz observada. A sua obra ganha um requinte e virtuosismo. Os dois 
trabalhos além de sua importância iconográfica, possuem notável conteúdo estético e 
são testemunhos de seu talento, num período em que a Holanda produzia gênios como 
Rembrandt (1606-1669), Frans Hals (1580-1666) e Jacob van Ruysdael (1628-1682). O fato 
é que Post criou, com suas paisagens brasileiras, um gênero novo dentro do panorama 
geral da prática da pintura de paisagem na Holanda.

Frans Post não deixou discípulos no Brasil, não influenciando, portanto, o 
desenvolvimento da pintura nativa. No entanto, poderiamos dizer que ele foi o primeiro 
artista a ensaiar, em território brasileiro, temas laicos, num momento em que na América 
Hispânica e Portuguesa, a ênfase era dada na representação de temas religiosos.

sua Memória sobre a Antiga Escola Fluminense de Pintura 
(1841), comentou seu trabalho desta maneira: 
"Muito produziu por força da vontade e por simples 
desejo de amor a arte e de consagrado respeito a 
religião".

Manuel da Cunha estudou pintura em ateliês 
privados no Rio e em Lisboa. Filho de escrava,
alforriado, sua pintura, conforme as palavras de 
Porto Alegre, envolve quase totalmente a temática

sacra com nítida influência arcaizante portuguesa.

O outro pintor deste período incluído nesta 
exposição, Manuel Dias de Oliveira, fluminense, 
além de privar em Portugal para onde viajara, ainda 
muito jovem, com o futuro grande pintor português, 
Domingos Antonio de Sequeira (1768-1837), chegou 
a estudar na Academia de São Lucas, em Roma. 
Retornando ao Brasil em 1800, foi o primeiro 
professor público de Desenho, ministrando também 
o ensino do nu, em aulas que realizava em sua 
própria casa, no Rio de Janeiro. Em Portugal era 

cognominado O Brasiliense, e no Brasil de O 

Romano. Foi um dos mais completos pintores de sua 
época, rivalizando no final da sua vida com os mais 
sofisticados pintores franceses Taunay e Debret. 
Bom retratista e competente pintor de temas 
religiosos, sua pintura possuía características 
classicizantes mescladas com detalhes formais 
ainda barrocos.

A Pintura Colonial no Rio de Janeiro Manuel da Cunha e Manuel Dias de Oliveira
Um salto de mais de um século nos proporciona uma visão do tipo de pintura que 

se praticava no Rio de Janeiro antes da chegada da Missão Artística Francesa de 1816 e do 
advento do ensino acadêmico oficial, iniciado com a fundação da Academia Imperial de 
Belas Artes em 1826. Na época, o fazer artístico, no Rio, era exercido por artistas cuja 
formação, com algumas exceções, se desenvolvia em estúdios particulares, como foi 
regra no mundo ocidental, antes da criação de escolas públicas de ensino artístico.

Manuel da Cunha, autor da Nossa Senhora da Conceição, foi um dos membros 
da denomina Escola Fluminense, grupo de artistas que exerceu suas atividades no Rio de 
Janeiro durante o final do século XVIII e início do XIX. Manuel de Araújo Porto Alegre, em

Nicolas Antoine Taunay, Jean Baptiste Debret e 

a fundação da Academia Imperial de Belas 

ArtesMANUEL DA CUNHA

£SEr,Sír,si-
sem assinatura

Taunay e Debret chegaram ao Brasil com a 
chamada Missão Artística Francesa de 1816. 
Chefiada por Joachin Lebreton (1760-1819), antigo 
secretário da classe de Belas-Artes do Instituto de 
França, a Missão tinha como fim organizar o ensino 
das artes e ofícios no país, mais precisamente no Rio 
de Janeiro, que era a sede, então, da monarquia

1780/1800
cm
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Taunay e Debret, receberam a sua dose obrigatória do receituário neoclássico, 
isto é, a imitação dos modelos artísticos da antiguidade clássica e de algumas vertentes 
formais da arte da renascença italiana, além da leitura das teorias estéticas dos 
propagandistas do neoclassicismo como o esteta lohann loachin Winckelmann (1717- 
1768) e o pintor Anton Raphael Mengs (1728-1779), ambos alemães radicados em Roma. 
O novo ideário, que não privilegiava o exercício da pintura de paisagem não conseguiu 
caso de Taunay, abafar sua vocação de paisagista, porque nele, a percepção da natureza 
foi uma constante e também porque o artista preservou, em seu trabalho, as tradições da 
paisagem clássica francesa do século XVII. Taunay foi muito influenciado por Nicolas 
Poussin (1594-1665) a quem muito admirava. Algumas de suas paisagens classicizantes, 
como Pastoral, lembram Poussin, embora, normalmente, este tipo de composição de 
Taunay, seja de pequenas dimensões, ao contrário das pinturas de Poussin.

No Brasil, que ele deixou em 1821, sua produção foi pequena, mas de grande 
interesse. Foi um dos fixadores da paisagem urbana carioca do início do século XIX e 
realizou uma série de retratos de sua família que revelam grande sensibilidade como 
comprova o de seu filho, Félix, futuro pintor e diretor da Academia Imperial.

Debret, mais conhecido em virtude das gravuras estampadas em seu livro Voyage 
Pittoresque et Historique au Brésil, onde retrata indígenas brasileiros, seus usos e costumes; 
vistas e descrições de tipos humanos do Rio de Janeiro além de acontecimentos 
históricos importantes que presenciou, em sua pintura manteve-se mais fiel ao programa 
neoclássico e seu sucedâneo, na época napoleônica, o estilo império. Assim acontece 
Estudo da Sagração de D. Pedro I, reminiscência dos ensaios históricos de seu mestre 
e parente, lacque Louis David (1748-1825). Debret foi importante, também em razão dos 
discípulos que deixou no Brasil. O mais famoso dentre estes, Manuel de Araújo Porto 
Alegre, inclusive, o acompanhou à Europa, em seu retorno à França, após a abdicação de 
D. Pedro I.

, no

no

Prós e contras são apresentados por historiadores e críticos na avaliação das 
consequências da ação da Missão Artística Francesa e da Academia Imperial. Um 
argumento clássico, contrário à influência dos artistas franceses e seus imediatos 
seguidores brasileiros, é que o desenvolvimento natural da arte brasileira dentro dos 
princípios formais do barroco seria o caminho mais natural que a arte brasileira seguiría. 
Concordamos inteiramente com o historiador da arte e crítico Mário Barata, em seu 
ensaio As Artes Plásticas de 1808 a 1889 (Tomo II, volume 3o da História Geral da Civilização 
Brasileira, DIFEL, 1976) quando diz que "a Missão não pode ser culpada de haver cortado o 
desenvolvimento do Barroco no Brasil. Este corte foi devido a própria situação histórica, 
e o neoclacissismo, aqui chegado antes (o grifo é nosso) dos artistas franceses, teria 
evoluído, no século XIX, mesmo sem a vinda deles". Lembraríamos para comprovar esta 
afirmação de Mário Barata os projetos de influência clássica do arquiteto Giuseppe 
Antonio Landi (1708-1790) em Belém do Pará, realizadas ainda no séculoXVIII.

No próximo segmento desta exposição examinaremos a evolução da pintura no 
Brasil, após a vinda da Missão Francesa, da fundação da Academia Imperial de Belas Artes 
e sua legítima continuadora republicana, a Escola Nacional de Belas Artes.

assinada.- Taunay

portuguesa. AJem de Taunay e Debret, outros nomes de destaque faziam parte do seleto

grupo: o arquiteto Grandjean de Montigny (1776-1850); o escultor Auguste Taunay (1768-

1824), irmão de Nicolas e Charles Simon Pradier (1786-1848), gravador. Depois de

marchas e contramarchas, disputas com artistas locais, a maioria portugueses, os

franceses liderados por Debret e Grandjean de Montigny, principalmente, propuseram a 

criação de uma Academia, que se materializou com a inauguração da Academia Imperial 
de (ou das) Belas Artes, em 1826, com projeto de Grandjean de Montigny. A estética 

preconizada pela Academia era a neoclássica de vertente francesa. A formação artística 
de Debret e Taunay iniciou-se, paralelamente ao final do Ancien Règime, e início do 
movimento revolucionário na França, isto ao mesmo tempo em que as composições de 

pintores como Watteau (1684-1721) e Fragonard (1732-1806), símbolos da pintura 
rococó, eram confundidas com a futilidade dos modelos que a inspiravam, personagens 

da aristocracia francesa.
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A pintura no Brasil, da criação da Academia Imperial de Belas Artes 

primeiras décadas do século XX. A importância de Visconti.às

Para esta exposição "De Frans Post a Visconti" foram selecionadas 
quarenta e duas obras de artistas que se destacaram na evolução da pintura 
Brasil desde a primeira geração de pintores formados pelos mestres franceses, 
passando por nomes como Vítor Meireles e Pedro Américo, que representam a 
experiência acadêmica "strictu senso", resultante da orientação pedagógica da 
Academia Imperial e do gosto da época.

A seguir, revisamos figuras importantes como Almeida Júnior e Belmiro 
de Almeida, salientamos já na década de oitenta a ação do Grupo Grimm, feita à 
margem da Academia e de sua continuadora, a Escola Nacional de Belas Artes e, 
para finalizar examinamos a obra de artistas que exercitaram tendências formais, 
de certo modo, opostas ao academicismo tais como o impressionismo tardio de 
Visconti mas que não chegaram nas duas primeiras décadas do século XX a se 
alinharem à experimentação formal mais revolucionária que vinha da Europa.

Este breve panorama inicia-se com dois ex-alunos de Debret, Simplício 
Rodrigues de Sá e Manuel de Araújo Porto Alegre. O primeiro foi, principalmente, 
um retratista, embora tenha pintado temas religiosos e cenas de gênero. 
Substituiu seu antigo mestre na cadeira de Pintura Histórica, em 1831, ano em 
que Debret retornou à Europa. Sua produção é pequena, mas é figura que tem 
que ser lembrada, no acanhado meio da época. Manuel de Araújo Porto Alegre, 
figura polimorfo de pintor, arquiteto, precursor da história e da crítica da

no

arte,
poeta e um dos nossos primeiros caricaturistas, foi uma das figuras fascinantes 
oriundas da Academia Imperial de Belas Artes. Formado dentro da maneira 
neoclássica de seus mestres, orientou-se em determinados momentos, por 
influência, principalmente, de modelos literários, mas também 
temperamento e opção estética para o romantismo. Esta sua inclinação, está 
implícita na série de ensaios paisagísticos realizados principalmente 
anos de 1849 e 1854, quando havia perdido o interesse por sua função de pintor 
da Imperial Câmara, especializado em composições de caráter histórico ou 
cenográfico. Esses ensaios, realizados na Fazenda São Pedro, na Serra de 
Santana, no estado do Rio, revelam para o observador atento a crença de Porto 
Alegre nas virtudes da natureza como entidade regeneradora da espécie humana, 
idéias absorvidas de escritores e naturalistas, como Goethe e Humboldt. O 
Museu Júlio de Castilhos de Porto Alegre é detentor da maioria desses desenhos, 
embora o MNBA possua um dos mais encantadores estudos desta época, 
Floresta Brasileira (1854), ora em exposição na Bienal 500 Anos Artes 
Visuais, em São Paulo. Porto Alegre foi também um dos raros pintores brasileiros 
de seu tempo, senão o único, a representar pictoricamente cenas que descrevem 
o interior de grutas naturais, com ou sem figuras, uma das imagens típicas da 
pintura romântica. Porto Alegre foi, ainda, diretor da Academia Imperial de Belas

por

entre os

óleo 1920
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(1988) que, se o fato é verdadeiro "cabe a Agostinho da Motta papel pioneiro na 
história da pintura ao ar livre, pois leva sobre Grimm prioridade de mais de trinta 
anos".

Artes entre 1854 e 1857, a convite de D. Pedro II, quando propôs 
novas cadeiras como Desenho Industrial e tentou uma 
renovação do ensino artístico. O seu trabalho selecionado é 
testemunho de sua primeira estada na Europa, entre 1831 e 
1837.

Da geração próxima aos artistas nomeados acima, Pedro Weingãrtner, 
pintor gaúcho, possui como característica especial, o de ter se dirigido 
inicialmente à Alemanha (1878) e, posteriormente, à França (1882), não tendo 
frequentado a Academia Imperial, embora tivesse tido contato com D. Pedro II e 
sido nomeado, já na República, professor de Desenho Figurado da Escola 
Nacional de Belas Artes. Nesta exposição incluímos dois de seus trabalhos, sendo 
que um destes, o retrato de sua esposa, Elisabeth Schmitt, foi recentemente 
restaurado.

1 A Academia Imperial de Belas Artes já foi citada 
inúmeras vezes neste texto. Há uma razão para isto. Ela foi, 
durante grande parte do século XIX, o celeiro de onde surgiram 
várias gerações de artistas que impulsionaram o exercício das 
artes visuais no país. Foi dela que surgiu, pela primeira vez, um 
considerável número de pintores, escultores e arquitetos, com 
um alto grau de profissionalização. O Império criou as condições 
necessárias para que tal acontecesse, fornecendo, 
generosamente, os recursos indispensáveis para a estruturação 
e o desenvolvimento da instituição. Com a criação, em 1840, das 
Exposições Gerais de Belas Artes, por Félix Émile Taunay (1795- 
1881) e do início da outorga a partir de 1845 dos prêmios de 
viagem, iniciativa do mesmo Taunay, então diretor da Academia, 
a concorrência entre os artistas ampliou-se, levando-os, 
quando na Europa, a emular, em termos técnicos, os pintores- 
mestres da Escola de Belas Artes de Paris e da Academia de São 
Lucas em Roma, os centros de aperfeiçoamento preferidos.

Pintores como Agostinho da Motta, Vitor Meireles, 
Pedro Américo, Zeferino da Costa, Oscar Pereira da Silva e 
Almeida Júnior, entre tantos outros, devem à Academia e a figura 
de D. Pedro II, muito do desenvolvimento de suas carreiras. 
Quase todos os citados foram cumulados de honrarias pelo 
Imperador. Vitor Meireles e Pedro Américo foram contemplados 
com inúmeras encomendas de obras que faziam a apologia do 
Segundo Reinado. A viagem de Almeida Júnior à Europa deveu- 
se, em grande parte à intervenção de D. Pedro II. Agostinho da 
Motta, Vitor Meireles e Pedro Américo, foram, ainda, professores 
da Academia. Essa estreita ligação de pintores como Vitor 
Meireles e Agostinho da Motta com o império, limitou, de certa 
maneira, as eventuais tentativas desses artistas rumo a uma 
pesquisa formal e temática mais independente. Motta, 
principalmente, esboçou carreira que prometia renovação. 
Gonzaga Duque (1863-1911), o grande crítico brasileiro do fim 
do século XIX, afirma em seu livro Arte Brasileira (1888), que Vista 
de Roma foi pintada ao natural, o que leva José Roberto Teixeira 
Leite a acrescentar em seu Dicionário Crítico de Pintura no Brasil

■
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O problema era que, ao mesmo tempo que privilegiava mestres e alunos 
da Academia que o cortejavam, o Império retirava o seu manto protetor aos que 
tentavam, de uma maneira ou outra contrapor-se aos cânones acadêmicos e ao 
gosto estético do imperador e da corte. Somente nos anos finais do segundo 
reinado e, assim mesmo, fora da Academia Imperial, ocorreu uma tentativa em 
razoável escala, contra o que pode se chamar de universo acadêmico, ou seja, 
contra os métodos de ensino correntes na Academia Imperial, do Rio de Janeiro, e 
nas suas inspiradoras academias européias.

Foi portanto, com muita dificuldade, que esta modernização de 
conceitos estéticos e formais começou a se concretizar. Almeida Júnior* por 
exemplo, inovou em relação à temática abordada a representação de tipos 
populares do interior paulista mas não deixou de lado sua formação acadêmica 
em termos de composição e fatura. Isto é, manteve-se dentro dos limites 
aceitáveis pelo "establishment" cultural da época.

Uma tentativa de renovação aconteceu na década de oitenta a partir da 
ação de um pintor alemão, Georg Grimm, que chegou a dar aulas na Academia a 
partir de 1882. Até 1884, foi contratado para reger, interinamente, a cadeira de 
Paisagem, Flores e Animais. Grimm foi o catalisador do surgimento de um grupo 
de paisagistas que alterou o curso até então percorrido pela pintura brasileira. 
Grande sedutor, ele preconizava, simplesmente, a proposta da pintura ao ar livre, 
"au plein air", estágio já superado há anos pela experimentação formal européia, 
mas novidade no Brasil de então. Seus alunos, jovens pintores que, mais tarde, 
seriam conhecidos como integrantes do Grupo Grimm, aliciados pela nova 
proposta, revoltaram-se contra as práticas escolares e abandonaram a Academia, 
quando o professor alemão demitiu-se em 1884, por não ter sido efetivado na 
cadeira de Paisagem. Assim, despontaram, no acanhado meio artístico do Rio do 
final do século XIX, os paisagistas Antonio Parreiras, Hipólito Caron. Domingos 
Garcia y Vazquez e o marinhista Giovanni Battista Castagneto. Até as primeiras 
experiências brasileiras com o impressionismo e o pontilhismo tardios de Visconti 
e Belmiro de Almeida, os pintores do Grupo Grimm fizeram parte do movimento 
mais inovador aparecido na pintura brasileira, tornando-a mais livre, mais

PEDRO WEINGÃRTNER 
Retrato de Elisabeth Schmitt, 
esposa do artista, 1918
óleo sobre tela, 41,8 x 28,5 cm 
assinada: Pedro Roma 1918
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luminosa, mais ligada às modificações formais que revolucionaram a pintura 
ocidental no final do século XIX.

Acrescentamos à lista de pintores selecionados, um expatriado francês, 
Henri Nicolas Vmet, que antes do Grupo Grimm, e, aparentemente, sem ter 
exercido qualquer influência nos membros do grupo, praticou também a pintura 
"au plein air". É dele, a delicada Vista da Entrada da baía do Rio de Janeiro 
tomada da Praia de Icaraí em Niterói, RJ (1872)

Antes do advento do modernismo no Brasil, aconteceram episódios na 
história da nossa pintura que abriram brechas no academismo que se projetava e 
que proporcionaram, por sua ação renovadora, o avanço em termos conceituais 
e de forma, da pintura brasileira. Este foi o caso da obra de Eliseu Visconti. Depois 
de uma formação acadêmica brilhante, foi seduzido pela exploração visual do 
estilo "art nouveau", que lhe forneceu elementos para uma tentativa frustada de 
renovação da até então paupérrima experiência brasileira nas artes decorativas. 
Isso no final do século XIX e início do século XX, quando este estilo decorativo 
possuía, ainda, muita vitalidade. Também sofreu influências simbolistas, 
possivelmente da obra de Puvis de Chavannes (1824-1898), como pode se 
observar no óleo Oréadas, selecionado nesta exposição. Mas foi a partir de 
1913, tardiamente sem dúvida, que começou a se preocupar seriamente com os 
problemas puramente pictóricos oferecidos pela luz e encantar-se com a 
transparência atmosférica na obtenção da cor. Ao dedicar-se ao impressionismo 
o fez sinceramente, realizando uma obra fecunda que criou raízes. Para muitos, 
Visconti representa o impressionismo no Brasil. Mas não podemos esquecer 
Belmiro de Almeida que, cronologicamente, foi o precursor deste movimento ao 
expor no Salão Nacional de Belas Artes de 1892, Efeitos de Sol, realizado no 
mesmo ano em Roma. Mas sua tentativa, na época, era experimentalista, 
voltando a pintar posteriormente, quadros de qualidade, mas de inegável apelo 
aos críticos mais ortodoxos. Anos depois, um pouco antes da Primeira Guerra 
Mundial, praticou o pontilhismo, também com caráter experimental. Chegou a 
ensaiar, por pura "blague", uma pintura futurista, mas sem maiores 
consequências.

r
\

«à.r l CARLOS OSWALD 
Supremo esforço, 1909
óleo sobre tela, 128 x 128 cm 
assinada: C. Oswald 1909

acadêmicos elaborados na velha Academia Imperial de Belas Artes, eram mantidos por 
professores da Escola de Belas Artes, formados no Império. Essa doutrinação formal e 
temática atingiu profundamente o fazer artístico dos pintores acima referidos. Todos 
foram, a exceção de Timóteo da Costa, longevos, mas seus trabalhos se cristalizaram, 
com maior ou menor grau, entre a experimentação formal tardia do "fin de siècle" 
modernismo. No entanto foram capazes de realizar obras extremamente atrativas 
podemos notar em Interior de Ateliê, de Carlos Chambelland, Manhã de Sol, de 
Georgina de Albuquerque, Por Mares nunca dantes Navegados, de Helios Seelinger, 
Supremo Esforço, de Carlos Oswald e Marinha, de Navarro da Costa.

É verdade que na época em que Visconti, Carlos Oswald, Georgina de 
Albuquerque, entre outros, ainda praticavam uma pintura já aceita prazerosamente pela 
crítica ortodoxa e o público mais conservador, as sementes do modernismo eram 
plantadas no Brasil, através das exposições de Lasar Segall em 1913, em São Paulo e 
Campinas e a de Anita Malfatti, em 1917, também na capital paulista. Mas esta é uma 
outra história que não se inclui nos limites desta exposição.

e o
, como

Visconti ficou sendo, para todos os efeitos, o intermediário entre o 
academismo e a modernidade. Alguns artistas que também ficaram a meio 
caminho entre a antiga prática acadêmica e a modernidade, foram incluídos 
nesta mostra, como Helios Seelinger, Carlos Chambelland, Artur Timóteo da 
Costa, Carlos Oswald e Georgina de Albuquerque, que salientamos como 
exemplos mais marcantes. Todos são da mesma geração. Com exceção de Carlos 
Oswald, que formou-se na Europa, todos estudaram na Escola Nacional de Belas 
Artes, já no período republicano. Embora reformas de ensino houvessem 
ocorrido no final do século XIX e movimentos como o simbolismo e o 
impressionismo já tivessem adquirido respeitabilidade no continente europeu e 
começassem a informar os trabalhos dos artistas em formação, os preceitos Pedro M. C. Xexéo
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s FRANS POST
Leyde, Holanda circa 1612 - Haarlem, Holanda 1680

Igreja de São Cosme e São Damião em Igarassu
óleo sobre madeira, 33,4 x 41,4 cm 
assinada: F. Post
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FRANS POST

Paisagem de várzea
óleo sobre madeira, 38 x 57,2 cm 
sem assinatura
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BRASILIENSE, Manuel Dias de Oliveira, dito OMANUEL DA CUNHA
Rio de janeiro, RI 1737 - 1809 Santana de Macacu, RI 1764 - Campos, R| 1837

Alegoria à Nossa Senhora da Conceição, 1813
óleo sobre tela, 127 x 92,5 cm 
assinada: Oliv.ra BRAZ. INV R RIO A. 1813

Nossa Senhora da Conceição, 1780/1800
óleo sobre tela, 108 x 69 cm 
sem assinatura
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NICOLAS ANTOINE TAUNAYNICOLAS ANTOINE TAUNAY

Pastoral
óleo sobre madeira, 30 x 44 cm 
assinada: Taunay

Exército em marcha
óleo sobre tela, 37,5 x 49,5 cm 
assinada: Taunay
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NICOLAS ANTOINE TAUNAY
Paris, França 1755 - 1830 JEAN BAPTISTE DEBRET

Paris, França 1768 - 1848
Retrato do filho do autor, 
o pintor Félix Émile Taunay
óleo sobre tela, 44,5 x 36,5 cm 
sem assinatura

Estudo para Sagração de D. Pedro I
óleo sobre tela, 45 x 70 cm 
sem assinatura
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SIMPLÍCIO RODRIGUES DE SÁ
São Nicolau. Cabo Verde 1785 - Rio de \aneiro, RJ 1839 MANUEL DE ARAÚJO PORTO-ALEGRE

Sõo José do Rio Pardo, RS 1806 - Lisboa, Portugal 1879
Retrato de Antônio Luís Pereira da Cunha, 
marquês de Inhambupe, 1825
óleo sobre tela, 198 x 131 cm 
assinada: Simplicio Roiz. de Sá 1825

Paisagem italiana, circa 1835
óleo sobre tela, 35 x 27 cm 
sem assinatura
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AGOSTINHO DA MOTTA
Rio de janeiro, R] 1824 - 1878AGOSTINHO DA MOTTA

Vista de Roma, circa I 851/1857
óleo sobre tela, 58,5 x 72,5 cm 
sem assinatura

Mamão e melancia, 1860
óleo sobre tela, 53,4 x 65 cm 
assinada: A. Motta 1860
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HENRI NICOLAS VINET
Paris, França 1817- Niterói, RI 1876vítor Meireles

Worianópolis, SC 1832 - R/o de janeiro, R| 1903

Cabeça de home
0 e° sobre cela, 
assinada; Lima

Vista da entrada da baía do Rio de Janeiro 
tomada da Praia de Icaraí em Niterói, RJ, 1872
óleo sobre madeira, 26,5 x 41 cm 
assinada: N. Vinet 1872

m, circa 1856
59,7 x 49,7 cm
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VÍTOR MEIRELES

Estudo para "Combate naval de Riachuelo", circa 1870
óleo sobre tela, 79 x 156 cm 
sem assinatura
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JOÃO ZEFERÍNO DA COSTA
Rio de janeiro, RJ 1840 - 1915

PEDRO AMÉRICO
Areias'PB1843' Florença, Itália 1905

OvotodeHeloisa, 1880
sobre tela, 150 x 104 cm 

ssinada:Florença 1880 PedroAmérico

í

O óbolo da viúva, 1876
óleo sobre tela, 100 x 137,5 cm 
assinada: Roma 1876 J. Zeferino da Costa
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PEDRO AMÉRICO

A noite acompanhada dos gênios 
do estudo e do amor, 1883
óleo sobre tela, 260 x 195 cm 
assinada: R Américo de Figueiredo 1883
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HENRIQUE BERNARDELLIHENRIQUE BERNARDELLI
Valparaiso, Chile 1857 - R/o de |aneiro, RI 1936

Tarantela, 1878/1886Maternidade, 1878/1886
óleo sobre tela, 150 x 100 cm 
assinada: ROMA Hbernardelli

óleo sobre tela, 0 = 98
assinada: ROMA H. Bernardelli
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RODOLFO AMOEDO
Salvador, BA 1857 - Rio de \aneiro, RI 19411 R°DOLFO AMOEDO

'
Amuada, 1882
óleo sobre tela, 73 x 49 cm 
assinada: R. Amoêdo Paris 1882

Mas notícias, 1895
ole° sobre tel
^'nada: R. AMOÊDO Rio 895
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DÉCIO VILARES
Rio de Janeiro, RJ 1851 - 1931 ESTEVÃO SILVA

Rio de janeiro, R) circa 1845 - 1891
Retrato da artista Senhora Escobar, 1889
óleo sobre tela, 54,6 x 44,8 cm 
assinada: D. Villares 1889
transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 1937

Natureza-morta, 1891
óleo sobre tela, 85 x 65,4 cm 
assinada: Estevão Silva 1891
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|OSÉ FERRAZ DE ALMEIDA JÚNIOR
SP l850 - Piracicaba, SP 1899

Recado difícil, 1895
o|eo sobre tela, 139x 79 cm 
assinada: Almeida |or 8-5-1895

OSCAR PEREIRA DA SILVA
São Fidélis, RJ 1867 - São Paulo, SP 1939

-

Sansão e Dalila, 1893
óleo sobre tela, 59 x 78,1 cm 
assinada: Oscar R da Silva 1893
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NICOLA FACCHINETTI
Treviso, Itália 1824 - Rio de \aneiro, R| 1900

Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, RJ, circa 1884
óleo sobre madeira, 22,7 x 65 cm 
assinada: N. Facchinetti
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DOMINGO GARCIA Y VAZQUEZ
Vigo, Espanha 1859 - Rio de janeiro, RI 1912

JOHANN GEORG GRIMM
Immenstadt, Alemanha 1846 - Palermo, Itália 1887

Vista do Morro do Cavalão, Niterói, RJ, 1884
óleo sobre tela, 110 x 84 cm 
assinada: G. Grimm Rio de laneiro 1884

A pesca, 1883
óleo sobre tela, 53,7 x 87,6 cm 
assinada: Vasquez
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ANTÔNIO PARREIRAS
Niterói, RJ 1860-1937HIPÓLITO CARON

Resende, RJ 1862 - Rio de \aneiro, RJ 1892
Canto de praia, São Domingos, 
Niterói, RJ, 1886
óleo sobre tela, 55,5 x 99,3 cm 
assinada: A. Parreiras - 86

Praia da Boa Viagem, Niterói, RJ, 1884
óleo sobre tela, 50,2 x 75 cm 
assinada: H. Caron 1884
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GIOVANNI BATTISTA CASTAGNETO
Gênova, Itália 1851 - Rio de laneiro, RJ 1900

PEDRO ALEXANDRINO
São Paulo, SP 1856-1942

Porto do Rio de Janeiro, RJ, 1884
óleo sobre tela, 54,7 x 94 cm 
assinada: Castagneto 1884

A^copa
óleo sobre tela, 213,8 x 178,7 cm 
assinada: R Alexandrino
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PEDRO WEINGARTNER
PEDRO WEINGARTNER
Porto Alegre, RS 1853 - 1929

Retrato de Elisabeth Schmitt, 
esposa do artista, 1918
óleo sobre tela, 41,8 x 28,5 cm 
assinada: Pedro Roma 1918

Chegou tarde
óleo sobre tela, 74,5 x 100 cm 
assinada: R Weingartner
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BELMIRO DE ALMEIDA
Serro, MG 1858 - Paris, França 1935

JOÃO BATISTA DA COSTA
Jtaguaí, RJ 1865 - Rio de Janeiro, R| 1926

Bom tempo ou Idílio campestre, 1893
óleo sobre tela, 151,6 x 89,6 cm 
assinada: Belmiro 1893

Abril ou Poesia da tarde, 1895
óleo sobre tela, 73 x 126,3 cm 
assinada:) Baptista 1895
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ELISEU VISCONTI
Santa Caterina, Ciffoni Valle e Piam, 
Itália 1866 - Rio de janeiro, R) 1944:j

Menina com ventarola : estudo de nu, 1893
óleo sobre tela, 65 x 81 cm 
assinada : E. Visconti 93



ELISEU VISCONTIELISEU VISCONTI

Auto-retrato em três posições
óleo sobre tela, 63 x 81 cm 
assinada: E. Visconti

Oréadas, 1899
óleo sobre tela, 182,2 x 108 cm 
assinada: E. Visconti Paris 1899
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CARLOS OSWALD
Florença, Itália 1882 - Petrópolis, RI 1971

CARLOS CHAMBELLAND
Rio de laneiro, R) 1884 - 1950

Supremo esforço, 1909
óleo sobre tela, 128 x 128 cm 
assinada: C. Oswald 1909

Interior de ateliê, 1909
óleo sobre tela, 65,2 x 102 cm 
assinada: C. Chambelland Paris 1909
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LUCÍLIO DE ALBUQUERQUE
Barras, PI 1877 - Rio de janeiro, R| 1939

Despertar de ícaro, 1910
óleo sobre tela, 146,5 x 201,7 cm 
assinada: Lucilio Albuquerque Paris 1910
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MÁRIO NAVARRO DA COSTA
Rio de laneiro, RI 1883 - Gênova, Itália 1931

ANGELINA AGOSTINI
R/o de laneiro, R| 1888 - 1973

Vaidade, 1913
óleo sobre tela, 73,5 x 78,5 cm 
assinada: Angelina Agostini 1913

Marinha, 1911
óleo sobre madeira, 33 x 40 cm 
assinada: Nav. da Costa 1911
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HELIOS SEELINGER
R/o de |aneiro, R| 1878 - 1965

GEORGINA DE ALBUQUERQUE
Taubaté, SP 1885 - Rio de \aneiro, RJ 1962

"Por mares nunca dantes navegados ", 1920
óleo sobre tela, 148 x 199 cm 
assinada: Helios Seelinger Rio 1920

Manhã de sol, circa 1920
óleo sobre tela, 129 x 89 cm 
assinada: Georgina de Albuq/°
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ARTUR TIMÓTEO DA COSTA
Rio de Janeiro, RJ 1882 -1922

Alguns colegas: sala de professores, 1921
óleo sobre tela, 45,5 x 170,6 cm
assinada: A. T1MOTHEO RIO 921
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