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ENTRE A TRADIÇÃO E A MODERNIDADE:
A PINACOTECA BARÃO DE SANTO ÂNGELO
nas décadas de 1940/1950
Paula Ramos

Em 1958, os artistas professores Ado Malagoli (1906–1994), Aldo Locatelli (1915–1962), Alice Soares (1917–2005), Fernando Corona (1895–1979) e João
Fahrion (1898–1970) foram chamados a executar murais no 8 o andar do Instituto
de Belas Artes (IBA), na área que abrigava o Salão de Festas.1 Aquele ano era
particularmente importante: festejava-se o cinquentenário da própria instituição
e, para assinalar a data, foram organizados o I Salão Pan-Americano e o I Congresso Brasileiro de Arte, que em meio a debates sobre ensino e difusão da arte,
profissionalização dos artistas, entre outros, tinha como objetivo encaminhar ao
então Presidente da República, Juscelino Kubitschek (1902–1976), a polêmica proposta de criação não apenas de “Universidades de Artes”, mas de um Ministério
das Artes. 1958, na história do IBA e de sua Pinacoteca, também marca o coroamento da liderança de Tasso Corrêa (1901–1977). Sua administração, reeleita e
referendada de mandato em mandato, entre 1936 e 1958, consagrou-o como líder
inconteste, num momento crucial para o Instituto, de afirmação da autonomia do
campo artístico e de reconhecimento de seu lugar no âmbito universitário. 2
Comemorativos, os murais no 8 o andar constituem um patrimônio importantíssimo do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Dos cinco executados, restam apenas três: o painel cerâmico de Fernando Corona
e as pinturas de Fahrion e de Locatelli. 3 Se as obras dos dois primeiros são essencialmente decorativas, a pintura conhecida como As artes, de Locatelli, assume
outra instância, simbólica e política, ao perenizar e homenagear os personagens que
capitanearam a condição que a Escola conquistara, como uma das mais importantes instituições voltadas às artes visuais no Brasil.
Portentosa, em seus quase dez metros de comprimento, As artes é constituída de três grandes blocos, cada qual marcado por representações de figuraschave no contexto histórico e institucional do IBA. Ali estão as efígies do médico
Olintho de Oliveira (1865–1956) e do então Governador do Estado, Carlos Barbosa
Gonçalves (1851–1933), que viabilizaram, em 1908, a criação do Instituto; estão
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ALDO LOCATELLI (1915–1962) | Sem título [As artes], 1958 | Pintura mural, 295 × 995 cm

também os retratos de João Fahrion, Ernani Dias Corrêa (1900–1982) e Tasso
Corrêa, professores e membros do CTA, Conselho Técnico e Administrativo; e,
no centro, entre representações de estudantes e alegorias do Desenho, da Pintura e da Escultura, a autorrepresentação de Locatelli e o perfil de Fernando
Corona. O espanhol Fernando Corona era não apenas o carismático professor
de Modelagem e Escultura, incentivador das inovações artísticas, como um dos
autores do projeto arquitetônico do edifício que, desde 1943, abrigava o Instituto 4; já o italiano Aldo Locatelli, aclamado pelos afrescos em prédios públicos e
religiosos de Porto Alegre, Pelotas e Caxias do Sul, era o baluarte de um legado
que remontava à pintura renascentista e, por extensão, aos cânones acadêmicos.
Ambos estão ali, vigorosos, no eixo da composição. De certo modo, eles representam o próprio momento vivenciado pelo Curso de Artes Plásticas: entre a tradição
e a modernidade. Tal debate cingia o campo artístico brasileiro e se verifica nas
obras que ingressaram na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo (PBSA) ao longo
das décadas de 1940 e 1950, sobretudo por meio dos Salões de Belas Artes.
O primeiro desses Salões aconteceu em 1939, ano dramático para o IBA.
No dia 5 de janeiro daquele ano, o Instituto era expurgado da Universidade de
Porto Alegre (UPA), que havia ajudado a criar cinco anos antes. 5 Ao todo, foram
seis desanexações, decorrentes de diversas conjunturas 6 , que, ao contrário do
que se possa imaginar, não fragilizaram, mas fortaleceram a entidade. Após
vários embates e movimentos, o Instituto de Belas Artes seria efetivamente integrado à Universidade em 1962. Foram 23 anos, portanto, em que precisou lutar
pela sua sobrevivência e reconhecimento. Uma das formas de fazê-lo estava na
organização dos Salões.

Um círculo de relações

Ao longo de sua história, o Instituto de Artes7 realizou 15 eventos nessa
modalidade. 8 Entre 1939 e 1956, em sete edições, aconteceram os Salões de
Belas Artes do Rio Grande do Sul9; em 1958, o já citado I Salão Pan-Americano;
em 1962, o IX Salão de Artes Plásticas do IBA; nos anos de 1964 e 1965, encontramos os Salões dos Alunos; e, entre 1970 e 1977, os quatro Salões de Artes
Visuais da UFRGS. 10 Além de fomentar o circuito artístico local, um dos obje-
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No painel de Aldo Locatelli,
produzido para assinalar
os 50 anos do Instituto
de Artes, a homenagem aos
fundadores e construtores
de uma tradição, 1958

No detalhe, da esquerda
para a direita, observamos
os retratos de Tasso Corrêa,
João Fahrion e Ernani
Dias Corrêa; ao centro,
as representações de
Fernando Corona e
Aldo Locatelli, tendo ao
fundo o então estudante
Círio Simon; no canto
direito, as efígies do
médico Olintho de Oliveira
e do então Governador do
Estado, Carlos Barbosa
Gonçalves, figuras-chave
na criação do Instituto Livre
de Belas Artes, em 1908

tivos era, como já apontado por Blanca Brites e Paulo Gomes no volume I desta
publicação, incrementar o acervo da PBSA.
Os Salões também fortaleciam os laços do IBA com outros artistas e instituições do País e mesmo do exterior. Eles foram, como lembra Círio Simon, braço
fundamental da estratégia empreendida por Tasso Corrêa, que evidenciaria a sua
ação no Instituto de Artes por meio do Curso de Artes Plásticas, criado no mesmo ano de sua posse como diretor, em 1936, em substituição ao antigo modelo da
Escola de Artes. Foi para esse Curso que Tasso contratou profissionais que poderiam garantir a efetiva visibilidade social ao Instituto, e cujas obras a comunidade
conhecia e respeitava (SIMON, 2003).11
Os dois primeiros salões (1939 e 1940)12 conseguiram atrair a Porto Alegre
obras de profissionais reconhecidos nos principais circuitos artísticos da época
– Rio de Janeiro, principalmente. Nesse processo, o círculo de relações cultivado
por Tasso Corrêa foi fundamental. Em seu período formativo, vivendo na então
Capital Federal, entre o final dos anos 1910 e o início da década de 1920, Tasso
conheceu músicos, artistas e teóricos. Era amigo do pintor Manoel Ferreira de
Castro Filho (1901–?), que, em 1939, estava à frente da Sociedade Brasileira de Belas Artes (SBBA)13 , a qual Tasso seria incluído em novembro de 1940, como Sócio
Honorário.14 O mesmo Castro Filho mantinha no jornal carioca Correio da Noite
uma coluna intitulada Bellas Artes, na qual, ao longo de várias edições, encontramos referências elogiosas e ampla divulgação das atividades desenvolvidas pelo
IBA. Relatando sua visita ao I Salão, por exemplo, Castro Filho escreveu:
[...] O primeiro certame oficial de arte da linda terra gaúcha é realmente um grande salão. Nada fica a dever ao
Salão Nacional. Nada pouparam os seus organizadores
para torná-lo assim, como é, grande, selecionado, harmonioso. A começar pelo recinto onde o localizaram, tudo o
mais é assim, próprio e racional. A “Domus Itálica”, sede
da antiga Sociedade Italiana, está situada magnificamente. [...] A imprensa diariamente a estimular o público, uma
propaganda inteligentemente dirigida por Tasso Corrêa e
Angelo Guido; depois, a solidariedade dos homens de Estado veio coroar o esforço inaudito. E, no dia da inauguração,
sem que lhe faltasse a presença de um só jornalista, de um
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Vista do I Salão do IBA, no ambiente da Domus Itálica, 1939
À direita, divulgação generosa do evento na revista O Malho, 28 de dezembro de 1939 | AHIA

só intelectual, das mais altas autoridades, a “Domus Itálica” viu passar sob as suas arcadas mais de 5.000 visitantes! Cinco mil! É uma cifra espantosa para uma exposição
de belas artes; não assombra, porém, aos que conhecem
a cultura gaúcha. Este salão era necessário. Essa cultura o exigia. [...] Parece não haver em Porto Alegre uma
só pessoa que não saiba onde fica o Salão e a capital tem
aproxiadamente 600.000 habitantes.15

Em outra coluna de Castro Filho dedicada ao evento, o destaque, em texto
e imagem, é para o momento em que Tasso Corrêa confere à pintura Passeio matinal (1939)16, de Manoel Santiago (1897–1987), o Prêmio Instituto de Belas Artes.17
A obra de Santiago, assim como A écharpe rosa, de Leopoldo Gotuzzo (1887–1983),
também aparecem com notoriedade na revista Ilustração Brasileira, que comenta:
Despertando quase tanto interesse quanto o “Salão Nacional de Belas Artes”, realizou-se em Porto Alegre o “Primeiro Salão de Artes do Rio Grande do Sul”, a que compareceram, além dos artistas daquele Estado, os nomes mais
em evidência da pintura nacional.18

Na influente O Malho, uma página farta em registros fotográficos saúda
o evento na Domus Itálica: Vista parcial da exposição, que constitui êxito sem precedentes. Ou, sob outra imagem: Flagrante da visita do prefeito de Porto Alegre,
Dr. Loureiro da Silva, ao “Salão” ali realizado recentemente, ao qual compareceram os melhores artistas do País. 19
Os fragmentos reproduzidos nos permitem observar que, na Capital
Federal, a recepção à iniciativa foi bastante auspiciosa. Fruto, também, da
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Destaque para o II Salão do IBA nas páginas da revista Rotary Brasileiro, com texto de Castro Filho, janeiro de 1941
Ao lado, vista da exposição, no Armazém A1 do Cais do Porto | AHIA

fértil frequentação entre as partes. Acerca disso, vale a pena resgatar algumas passagens. Em julho de 1938, artistas e instituições do Rio de Janeiro
saudaram a “Caravana Artística do IBA”. 20 Entre as visitas realizadas, a mais
emblemática foi ao Museu Nacional de Belas Artes, criado em 19 de janeiro
de 1937 e que, quando da presença do grupo, nem sequer havia sido inaugurado. 21 Lá, professores e estudantes foram recebidos pelo seu primeiro diretor,
Osvaldo Teixeira (1905–1975), à frente do cargo até 1961 e que também presidiu,
por nove anos consecutivos, nomeado por Getúlio Vargas (1882–1954), o Salão
Nacional de Belas Artes, o maior e mais significativo do País. Teixeira falou
sobre a organização do museu e apresentou os destaques do acervo, centrado,
como é sua característica até os dias de hoje, na produção oriunda da Academia Imperial de Belas Artes, seus mestres e egressos. 22 Crítico feroz da arte
moderna, Osvaldo Teixeira costumava atacá-la, afirmando que era refúgio
dos que não sabiam desenhar ou pintar, e dos críticos que não sabiam ver ou
escrever. Sua opinião acerca do ensino da arte igualmente era ortodoxa: só
o modelo tradicional poderia dotar o artista da técnica necessária para o seu
ofício. 23 Num momento, portanto, de rupturas, questionamentos e de acirrada
luta pelo poder simbólico no campo da arte, a “Caravana Artística do IBA”
filiou-se ao estabelecido, ao institucional. Seria improvável, na verdade, algo distinto. Afinal, o próprio modelo de projeto pedagógico adotado em Porto Alegre
reverberava o cânone da ENBA.
Castro Filho, parceiro e apoiador inconteste, seria convidado a presidir o
Júri do II Salão de Belas Artes, inaugurado em novembro de 1940, no Armazém
A1 do Cais do Porto. Textos de sua lavra, publicados tanto na revista Rotary
Brasileiro24, quanto na coluna Bellas Artes, prestigiam a iniciativa do diretor e dos
professores da instituição, consolidando uma imagem de abrangência cada vez
mais nacional do IBA e de suas atividades.
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Porto Alegre já se firmou como um dos principais centros
de arte do País. Nada lhe falta para isso. Ali se encontram
artistas de grande mérito, organizadores perfeitos das
mais sérias manifestações de arte e de cultura, público
amante das manifestações do espírito, apoio incondicional
das autoridades e da imprensa. E tudo isso, se procurarmos a origem, vamos encontrá-la no trabalho admirável
que vem realizando, sem desfalecimento, esse verdadeiro
ninho de professores notáveis – o Instituto de Belas Artes
de Porto Alegre. Foi o seu diretor, um moço a que não
faltam os atributos de uma grande tenacidade, aliados à
sólida cultura – o professor Tasso Corrêa – quem, amparado na coesão absoluta do corpo docente do estabelecimento onde pontificam: João Fahrion, Maristany de Trias,
Ernani Corrêa, pode realizar o I Salão do Rio Grande o
Sul. Constitui, esse certame, um dos motivos principais no
movimento artístico de 1939. 25

Em dezembro de 1940, nova reportagem em publicação carioca saudava
o evento sulino, anunciando: “[...] A Sociedade Brasileira de Belas Artes enviou
para este certame quase 300 trabalhos de arte, referentes a 80 e poucos artistas [...], sendo premiados 51 desses concorrentes, todos pertencentes ao quadro
social da S.B.B.A.”. 26 A mesma entidade, em parceria com Osvaldo Teixeira,
organizaria, em 29 de abril de 1941, no Club Ginastico Portuguez, no Rio de
Janeiro, um banquete em homenagem a Tasso Corrêa. Na ocasião, o diretor
do IBA apresentou uma síntese do movimento artístico no Rio Grande do Sul,
abrindo o seu discurso numa referência ao “[...] autor dos Faunos, das Caravelas
e das Macacadas”: Helios Seelinger (1878–1965), “[...] ligado ao Rio Grande por
laços de amizade e por trabalhos lá realizados”. 27
Em nota no Correio da Noite, ampla fotografia registra convidados ilustres,
enquanto, no texto, Castro Filho faz questão de mencionar dezenas de presentes,
dentre os quais Augusto Bracet (1881–1960), diretor da ENBA, Quirino Campofiorito (1902–1993), Dimitri Ismailovitch (1892–1976), Pedro Bruno (1888–1949),
Manoel Constantino (1899–1976), Manoel Madruga (1872–1951), Armando Martins
Vianna (1897–1991), o pelotense Leopoldo Gotuzzo e, claro, o já citado Seelinger...
Com exceção de Bracet, todos haviam sido agraciados nas duas primeiras edições
do Salão de Porto Alegre.
Seis meses depois, em outubro de 1941, novamente Castro Filho e a SBBA
organizariam uma “exposição de arte rio-grandense”, na Associação Cristã de
Moços, no Rio de Janeiro. 28 Estamos diante, portanto, de uma rede de relações,
que se autolegitima e sustenta. 29
O capital social e simbólico dos artistas fluminenses seria conclamado em
dezembro de 1941, por meio da coluna Bellas Artes30, e se tornaria palpável em
março de 1942, quando o IBA organizou a “Grande Exposição de Belas Artes
em benefício da construção do novo edifício do Instituto de Belas Artes do Rio
Grande do Sul, com a apresentação de trabalhos dos maiores artistas brasileiros”.
Obras de 160 artistas, dentre os quais Carlos Oswald (1882–1971), Guido Viaro
(1897–1971), Georgina de Albuquerque (1885–1962), Iberê Camargo (1914–1994),
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Divulgação da “Grande
Exposição de Belas Artes”,
em março de 1942, em prol
da construção do novo
edifício do IBA | AHIA

No terreno do vetusto casarão do IBA, a construção da nova sede, fruto de
doações de estudantes, professores, empresários e, sobretudo, de artistas | AHIA

Theodoro de Bona (1904–1990) e Osvaldo Teixeira, além de nomes do cenário
local, foram apreciadas e comercializadas, rendendo 34.000$000. A edificação
de uma sede com melhor infraestrutura era condição imposta pelo Governo Federal para que a instituição pudesse dar continuidade aos seus trabalhos, fornecendo diplomas aos formados. 31 Na Sessão da Congregação de 23 de agosto de
1940, era aprovada a “Campanha Pró-Construção do Novo Edifício”, para a qual
foi produzido material impresso, apresentando sumariamente a história do IBA,
destacando a importância daquele momento e convidando a comunidade, de estudantes a empresários, a colaborar pecuniariamente, em várias categorias. Eram
os “legionários do Instituto”. Tasso Corrêa, em entrevista ao jornal carioca Diário
da Manhã, de 15 de agosto de 1942, assim definia o empreendimento:

FERNANDO CORONA
(1895–1979)
Maquete do prédio do
Instituto de Belas Artes,
sem data [início dos anos 1940]
Papel e madeira, 34,5 × 17,5 × 36 cm

[...] Esse edifício é uma obra de gaúchos amantes da sua terra para gozo do povo, coadjuvados por brasileiros de outros
estados dedicados ao Rio Grande do Sul. Resulta da aplicação dos recursos do Instituto – venda da sua velha sede,
empréstimo de 400 contos de réis na Caixa Econômica, com
garantia do seu patrimônio – da doação de 500 e muitos contos por uma legião de abnegados sul-rio-grandenses, cujos
nomes devem ser escritos com letra de ouro nas páginas da
nossa arte, e do amparo dado por numerosos artistas plásticos brasileiros que ofertam trabalhos para, com o produto de
sua venda – que já sobe a vários contos de réis – ser aumentado o fundo financeiro; esses companheiros de ideias serão
perenemente lembrados no próprio edifício. A cerca de mil e
trezentos contos ascende o custo do edifício – construção e
aparelhamento. (In: SIMON, 2003, p. 435–436)
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Nos textos de Castro Filho, presidente da
Sociedade Brasileira de Belas Artes e colunista
do jornal carioca Correio da Noite, o apoio
inconteste às atividades do IBA e de seu
prestigiado diretor, Tasso Corrêa | AHIA
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Flagrantes de um sonho: no alto, assinatura
do contrato com a empresa construtora José
de Carvalho e Cia., em 23 de outubro de 1941.
Na sequência, em 14 de novembro do mesmo
ano, lançamento da pedra fundamental do novo
edifício. E, em 1o de julho de 1943, a inauguração
do prédio, com destaque para a leitura do
discurso do Prof. Fernando Corona | AHIA
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No catálogo provisório da coleção de obras de arte do IBA, a distribuição das obras no prédio, 1954 | AHIA
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JOÃO FAHRION (1898–1970) | Os construtores, sem data [década de 1940]
Grafite e nanquim sobre papel, 36,5 × 44 cm

Em 23 de setembro de 1942, nova exposição filantrópica era inaugurada.
E, cinco meses depois, em fevereiro de 1943, na Casa das Molduras, acontecia
um terceiro evento. Segundo nota publicada no Correio do Povo, “[...] consta
essa mostra de arte de mais de 60 trabalhos, entre os quais alguns dos maiores
artistas do País, estando por isso mesmo fadada a alcançar grande sucesso”. 32
Os nomes dos benfeitores foram lembrados em 1o de julho de 1943, quando da inauguração do edifício e da realização do III Salão de Belas Artes, já
nas galerias do IBA. Neste evento, não houve premiações em dinheiro. 33 Flavio
Krawczyk sugere dois motivos para o fato: [1] os artistas poderiam ter aberto mão
de receber os prêmios em prol do novo prédio, ou [2] tratava-se de uma decisão
dos próprios organizadores do Salão. Com isso, naquele histórico ano, não houve
a incorporação de nenhuma obra ao acervo (KRAWCZYK, 1997).

Entre as paredes do IBA

Fernando CORONA
(1895–1979)
Busto de Tasso Corrêa, 1943
Escultura em bronze,
37 × 18 × 25 cm

Tanto no catálogo do III Salão, como no documento produzido para assinalar a data, além da reprodução dos comoventes discursos de vários professores, dentre os quais Tasso Corrêa e Fernando Corona, encontramos um rico
material iconográfico que nos permite observar o arranjo das obras, que não
ficavam em uma Reserva Técnica, mas distribuídas pelo “foyer” 34 , sala dos professores, secretaria e direção, e mesmo em salas de aula.
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JOÃO FAHRION (1898–1970) | Sem título, 1945 | Painel de azulejos, 130 × 197 cm

Onze anos mais tarde, em 1954, a direção produziu o folheto intitulado
Coleção de obras de arte – Catálogo provisório, que informa a disposição das 101
obras da coleção em cada espaço. Nele observamos, por exemplo, a lista de
trabalhos expostos na “sala 1” (hoje pinacoteca), na biblioteca, e assim por diante. 35 Na sala dos professores, era possível admirar, entre outros, a caricatura
Colegas, de João Fahrion, hoje inventariada como Os construtores, numa relação
direta com o empreendimento que os envolveu durante árduos anos: a edificação do prédio do IBA.
Fahrion, que vinha de uma vasta experiência com artes gráficas e ilustração, junto à antiga Livraria do Globo 36 , oferece um desenho ligeiro e despretensioso, por meio do qual eterniza os protagonistas daquele momento histórico. Ali
estão representados, da esquerda para a direita, os espanhóis Benito Castañeda
(1885–1955) e Luiz Maristany de Trias (1885–1964), professores de Desenho e
Pintura, ambos sorridentes e de boina. Na sequência, corpulento e de expressão
serena, Tasso Corrêa, que apoia uma das mãos no ombro do diminuto Fernando
Corona, olhar inquieto e esquadro em punho. A figura contígua, de nariz saliente,
é Angelo Guido (1893–1969), artista, crítico e professor de História da Arte, que
aparece segurando uma pequena pintura. Acima dele, mais alto que todos, José
Lutzenberger (1882–1951), responsável pelas disciplinas de Desenho Geométrico
e Perspectiva, cujos braços tomam conta de metade da composição, um deles
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JOÃO FAHRION (1898–1970) | A fonte, 1944 | Litografia, 57 × 39,6 cm

Registro da visita do
arquiteto e urbanista
uruguaio Mauricio
Cravotto ao IBA,
em 1948. Ao fundo, as
obras de João Fahrion,
cingidas pela mesma
sensualidade e elementos
compositivos | AHIA

sustentando firmemente a régua T sobre um dos pés do próximo personagem:
João Fahrion. Esgueirando-se, o autor do desenho emerge, com sua sobrancelha
arqueada e expressão de fauno, paleta e pincel nas mãos, como se estivesse registrando o momento. Por fim, na extrema direita, Ernani Dias Corrêa, idealizador do
Curso de Arquitetura e único dos professores que participou dos júris de todos
os Salões de Belas Artes presididos por Tasso Corrêa. Irmanados em torno de
um projeto coletivo, esses profissionais e amigos assumiram, cada qual, papel de
destaque naquele momento. Estamos diante, portanto, de uma imagem calcada
não apenas em personagens-chave da história do IBA, mas de indivíduos que
abraçaram, juntos, uma situação de enfrentamento e superação.
O mesmo Fahrion produziu, naqueles anos 1940, outras obras referenciais
no âmbito institucional. Uma delas é o painel azulejar que se encontra no 8 o
andar do edifício, na área destinada ao bar e restaurante. Finalizado em 1945,
é provavelmente o mais antigo elemento decorativo do prédio. Como muitas de
suas pinturas de bastidores e temática circense, essa composição também apresenta figuras dividindo o mesmo espaço, cada qual, porém, em seu universo
particular. A sensualidade, temática e tratamento reportam à litografia A fonte,
desenvolvida um ano antes e que ficava no mesmo recinto, como podemos observar no registro fotográfico da passagem do arquiteto e urbanista uruguaio
Mauricio Cravotto (1893–1962) pelo IBA, em 1948.
Exuberantes e solenes, as figuras de Fahrion parecem de outro século.
Não sugerem, em suas poses, olhares e no desembaraço dos pés descalços, os
dias agitados daquela década. Nos jornais e revistas em circulação, um caudaloso material imagético valorizava a urbe, seus arranha-céus, viadutos, ruas
movimentadas, sistemas de transporte, automóveis: signos da modernidade, cada
vez mais presentes, também, como mote para as artes visuais.
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HENRIQUE CAVALLEIRO (1892–1975)
Paisagem – Rio – Tarde, sem data [década de 1940]
Óleo sobre tela, 90 × 90 cm

ANGELO GUIDO (1893–1969)
Clube do Comércio, 1941
Óleo sobre tela, 50 × 60 cm

ERMANNO DUCCESCHI (1920–1998)
Sem título, 1947
Óleo sobre tela, 65 × 100 cm

428

PINACOTECA BARÃO DE SANTO ÂNGELO – CATÁLOGO GERAL (1910–2014) – VOLUME II

BENITO CASTAÑEDA (1885–1955) | Sem título, 1947 | Óleo sobre tela, 24 × 30 cm

Na pintura de Castañeda,
como na fotografia
realizada dos altos do novo
edifício, uma Porto Alegre
que se descortina a partir
do IBA. Ao lado, a cidade
e seus edifícios: a pintura
de paisagem se renova

Se, nos decênios anteriores, a pintura de paisagem enfocava a natureza ou,
quando muito, a presença sutil do homem nos arrabaldes e zonas rurais, agora
a cidade tornava-se protagonista. Tal fato se observa, inclusive, na coleção da
PBSA. De Paisagem – Rio – Tarde, de Henrique Cavalleiro (1892–1975), passando
por Clube do Comércio (1941), de Angelo Guido, ou pelas pinturas do ítalo-brasileiro Ermanno Ducceschi (1920–1998), sediado em Porto Alegre desde 1947, encontramos casas convivendo com prédios e torres cada vez mais altas, blocos
geométricos sugerindo a aglomeração dos edifícios.
Muitas vezes, a observação da paisagem dava-se da própria vista oferecida
pelo IBA. Uma fotografia oriunda do acervo pessoal de Tasso Corrêa, preservada
junto ao Arquivo Histórico do Instituto de Artes (AHIA), revela um ângulo muito
próximo da composição de Benito Castañeda, datada de 1947 e pertencente à
PBSA. Em ambas imagens, identificamos a área central da capital gaúcha, com o
Guaíba e suas ilhotas.
Naquele período, como uma autoafirmação, foram produzidas dezenas de
obras que trazem os personagens e o ambiente criativo do Instituto: no retrato
de Corona feito por Ermanno Ducceschi, por exemplo, identificamos, ao fundo, a
representação da Máscara cubista de Borges de Medeiros (1924), bem como a pintura de Alice Soares conhecida como Corona e suas alunas (final da década de 1940).
Nesta última, o mestre está em meio às pupilas, dentre as quais a própria Alice, no
canto direito, e Dorothea Vergara (1923), de perfil, ao lado do gesso Medusa (1946).
A relação entre docentes e discentes era amistosa. Vasculhando os arquivos do IBA, encontramos uma fotografia que revela um faceiro grupo com os
professores João Fahrion e Ado Malagoli, este último recentemente contratado.
Malagoli foi professor da instituição entre 1952 e 1976. Importante agente cultural, idealizou e fundou o MARGS, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em
1954. 37 Sua obra, forjada no rigor técnico da Escola Nacional de Belas Artes e
no modernismo moderado dos integrantes do Núcleo Bernardelli, introduziu no
Estado novas abordagens da pintura, priorizando a construção pictórica ao explorar delicadas e consistentes camadas de tinta, muitas vezes num flerte com a
abstração. Os preceitos de Malagoli se verificam, entre outros, nas requintadas
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FERNANDO CORONA (1895 – 1979)
Máscara cubista de Borges de Medeiros, 1924
Escultura em gesso, 34 × 21 × 20 cm

ERMANNO DUCCESCHI (1920–1998)
Retrato de Fernando Corona, 1948
Óleo sobre tela, 61 × 50 cm

pinturas de Alice Brueggemann (1917–2001) e de Alice Soares. Ambas dividiram, por mais de 40 anos, o mesmo espaço de trabalho, chamado por Malagoli,
carinhosamente, de “ateliê aliciano”.
Como lembra Paulo Gomes, a atuação desses grandes mestres – Fahrion,
Castañeda, Maristany, Corona e Malagoli, entre outros – até hoje repercute entre
os artistas locais, muitos deles professores do Instituto de Artes da UFRGS.
A caraterística mais notável desse grupo, fora o inegável
talento artístico, era a presença de uma forte base cultural.
Eruditos mesmo, eles implantaram um novo modelo de ensino de artes [...]. Assumindo melhor o papel de mentores intelectuais e menos o de professores, eles permitiram que toda
uma floração de novos artistas viesse à tona a partir, principalmente, de meados dos anos 1950. (GOMES, 2012, p. 57)

Resgatemos a fotografia de Malagoli e Fahrion com as sorridentes alunas. Desviando o olhar dos trejeitos das moças e tentando não imaginar, a partir
desses, suas personalidades, observamos, nos cantos da fotografia, alguns artefatos: suportes bidimensionais, moulages e gessos, um biombo com desenhos de
Fahrion. Embora desenvolvesse a maioria de seus trabalhos no ateliê que mantinha primeiro na Rua Santo Antônio, depois na Rua Felix da Cunha, Fahrion cons-
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ALICE SOARES (1917–2005)
Corona e suas alunas, sem data [final da década de 1940]
Óleo sobre tela, 100 × 90 cm

Na pintura acima,
entre as alunas,
destacam-se Dorothea
Vergara, de perfil,
diante de sua escultura
Medusa, e Alice Soares,
no canto direito

DOROTHEA VERGARA (1923)
Medusa, 1946
Gesso, 54 × 44 × 41 cm

tantemente representava, em suas obras, a sala e as modelos posando durante as
aulas. É o que vemos, também, no Autorretrato aqui reproduzido, no qual o fundo
é manipulado com sobreposição de fragmentos dessas mesmas figuras femininas,
esquematizadas. Chama a atenção, neste trabalho da década de 1950, a fatura
expressionista do artista, bem como a ênfase no desenho.
Fahrion não estava interessado, como Malagoli, em discutir a construção da imagem pictórica a partir de camadas de tinta e sobreposição de cores.
O artista desenhava com cor, adotando o suporte e os materias da pintura,
assim como fizera, décadas antes, um nome referencial para ele: Henri de
Toulouse-Lautrec (1864–1901). Nesse sentido, embora sua obra representasse,
naqueles idos, a “tradição”, não se tratava, propriamente, de uma “tradição
acadêmica”. Esta apregoava o desenho como base para tudo, inclusive para a
pintura: o aluno, assim, passaria a pintar se tivesse um bom desenho, e passaria
à escultura se tivesse êxito com os pincéis, como se uma coisa estivesse relacionada à outra. Em seu trabalho, Fahrion não separava desenho de pintura, e essa
abertura e compreensão foi importante para muitos de seus alunos, como Regina
Silveira (1939), sua assistente nas aulas de Desenho, entre 1959 e 1961.
Tomando esse momento, observando tanto as obras produzidas pelos professores e alunos do IBA, como as que passaram a integrar a Pinacoteca Barão
de Santo Ângelo por meio dos Salões de Arte, reconhecemos um período de transição e questionamentos. Leves, mas presentes.
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João Fahrion e Ado Malagoli entre alunas, numa das salas de aula do Instituto de Belas Artes, década de 1950 | AHIA

Alice BRUEGGEMANN (1917–2001)
Menino lendo, 1954 | Óleo sobre tela, 65 × 54 cm
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ALICE SOARES (1917–2005)
Natureza-morta, 1953 | Óleo sobre tela, 62 × 52 cm
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Tendo como modelos
os então alunos
Carlos Tenius (1939) e
Joyce Schleiniger (1947),
a obra, além de atestar
a competência
de representação e
o arrojo de Fahrion,
revela a ascendência
de Toulouse-Lautrec, um
artista que, como Fahrion,
desenhava com cor

JOÃO FAHRION (1898–1970)
Retrato de Tenius e Joyce, sem data [meados da década de 1960]
Óleo sobre tela, 92 × 75,5 cm

JOÃO FAHRION (1898–1970)
Autorretrato, sem data [década de 1950]
Óleo sobre aglomerado de madeira, 97,5 × 78,5 cm
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No limbo

Em dezembro de 1953, acontece o IV Salão do IBA, comemorativo às
ampliações do edifício do Instituto de Belas Artes. 38 Oito obras foram incorporadas ao acervo, todas comprometidas com o figurativismo. Em 1954, novo
Salão, mesma tendência e seis obras agregadas, entre as quais o vaso cerâmico
Sete destinos, de Hilda Goltz (1908–2009), que, assim como o bronze Adeus, de
Humberto Cozzo (1900–1981), na Pinacoteca desde o ano anterior, apresentava
certas estilizações, mas nada que amofinasse o gosto vigente. No jornal A Hora,
inflamado texto sobre o evento avaliava, em letras garrafais: “Não houve a preocupação de selecionar tendências artísticas. Ao lado do ACADÊMICO, vimos
o mais ousado MODERNISTA”. 39 Evidentemente, o “mais ousado modernista”
não passava de uma hipérbole.
Uma sinalização de mudança acontece em 1955, durante o VI Salão.
Arcangelo Ianelli (1922–2009) é agraciado com a pintura Interior (1955), na
qual representa o seu ateliê, em São Paulo, com a filha Katia sentada junto à
mesa de desenho. Embora figurativa, a obra já aponta o início da fase geométrica de Ianelli, plenamente conquistada na década seguinte. O Salão também
premiaria o conjunto de gravuras de Glênio Bianchetti (1928–2014) conhecido
pelas cenas representadas: Pilão, Sesta e Trançando, de 1955. Ele estudara no
IBA, concluindo sua formação naquele ano, mas vinha de sólida vivência com
os companheiros do chamado Grupo de Bagé. Adotando a matriz em linóleo,
popular, de baixo custo e valorizada pelos gravadores mexicanos do Taller de
Gráfica Popular, Bianchetti enfatiza cenas da vida campeira. O caráter expressionista e documental dessas obras seria verificado nas produções dos
artistas ligados aos Clubes de Gravura, dos quais o Rio Grande do Sul foi o
principal polo (SCARINCI, 1982). 40
Se o agraciamento de Ianelli e Bianchetti poderia sinalizar a oxigenação
do meio artístico local e do próprio IBA, a premiação de Armando Vianna (1897–
1992), com sua Natureza exuberante (1952), estabelece o contraponto. Vianna, representando os velhos laços com a SBBA, recebeu o Prêmio de Honra Instituto
de Belas Artes, de competência privativa do Presidente do Salão, Tasso Corrêa.
O diretor conferiria o mesmo prêmio a Helios Seelinger, outro histórico parceiro
do Instituto, durante o VII Salão Oficial (1956). Anacrônica, Costas do Brasil
(1947) só é compreensível a partir desse aporte: gratidão de Tasso ao envolvimento de Seelinger em momentos pregressos e cruciais do IBA.
O VII Salão ainda premiaria outra obra de Ianelli, Marinha (1955), e o
conjunto de gravuras em metal de Poty Lazarotto (1924–1998), da série Matadouro. Também o artista paranaense Guido Viaro (1897–1971) seria contemplado, com São Francisco (1956).
Naquele 1956, em relatório, o diretor comemora a situação do acervo artístico, que somente entre 1951 e 1956 teve um acréscimo de 38 obras:
Criação da primeira Pinacoteca Pública do Estado. É importante a coleção de obras de arte que integram o patrimônio do Instituto. Figuram nela trabalhos dos maiores
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HILDA GOLTZ (1908–2009)
Sete destinos, 1954
Cerâmica, 36 × 29 × 23 cm

Humberto COZZO (1900–1981)
Adeus, sem data
Bronze, 80 × 28 × 14 cm

ARCANGELO IANELLI (1922–2009)
Interior, 1955
Óleo sobre tela, 72 × 59 cm

artistas brasileiros e alguns estrangeiros. A Galeria de
Arte compreende: pintura (112 obras), desenho (29), gravura (19), escultura (29), num total de 189. (In: SIMON,
2002, p. 404)

A quase totalidade desses trabalhos, como se percebe nos números apontados, era de pinturas e, não apenas isso, figurativas, indicando a tendência conservadora da instituição, num momento em que a arte brasileira iniciava um de
seus mergulhos mais radicais. Esse descompasso ficou evidente em 1958, quando
ocorreu o que era para ser o mais fulgurante de todos os Salões, o I Salão Pan-Americano, junto com o I Congresso Brasileiro de Arte41, ambos celebrando o
cinquentenário do IBA e na culminância da administração de Tasso Corrêa.42
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ARMANDO VIANNA (1897–1992)
Natureza exuberante, 1952 | Óleo sobre tela, 92 × 118 cm

HELIOS SEELINGER (1878–1965)
Costas do Brasil, 1947 | Óleo sobre tela, 70 × 67 cm

Em junho de 1957, já eram enviados os convites de honra a diretores de
museus, associações e entidades nacionais e internacionais das áreas de Artes
Visuais, Música, Literatura, Teatro e Arquitetura. Ao todo, foram lembradas 84
instituições estrangeiras 43; outros 110 artistas foram convidados a enviar trabalhos e a concorrer aos prêmios, sendo-lhes oferecidas várias facilidades, inclusive
quanto ao transporte das obras.44
Antecipando o evento, o IBA, por meio de três “Boletins Informativos”,
republicava textos divulgados pela imprensa e anunciava as delegações e artistas
confirmados no Congresso, dentre os quais Mario Cravo Júnior (1923), Cyro dos
Anjos (1906–1994), Mário Pedrosa (1900–1981), Pietro Maria Bardi (1900–1999)
e Lúcio Costa (1902–1998), que, entretanto, não chegaram a participar.45 Estruturado em sessões 46 , o Congresso tinha como objetivo discutir problemas relacionados ao ensino das artes, sua difusão, assim como direitos e deveres das
instituições públicas. Os comunicadores interessados em apresentar as “teses”47
se inscreviam previamente. Foi durante o evento que Mario Barata (1921–2007)
defendeu, por exemplo, Da criação de um curso superior de História da Arte no
Brasil, seguida de apontamentos sobre a necessidade da inclusão da disciplina
de História da Arte nas Faculdades de Filosofia e mesmo nos colégios.48 Quirino
Campofiorito, em reportagem no jornal Diário de Notícias, um mês antes do episódio, anunciava:
[...] Participarão as entidades e as pessoas que houverem
sido convidadas, não devendo cada delegação contar com
mais de cinco membros. [...] Terminado o congresso, será
apresentado ao Presidente da República e ao Congresso
Nacional um anteprojeto de criação do Ministério das Artes e das Universidades de Arte.49
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Reconhecimento e
gratidão: tanto a obra de
Armando Vianna, como a
de Seelinger receberam,
nos salões dos quais
participaram, o “Prêmio
de Honra Instituto de
Belas Artes”, conferido
por Tasso Corrêa

Sustentada pelo pintor Vincenzo Mecozzi (Vicente Mecozzi, como era conhecido, 1909–1964), a tese intitulada Conselho estadual de arte e fundo legal
pró-arte era, de certa forma, a matriz do próprio conclave. Explanada no dia
26 de abril, ela acenava, a partir de ideias nascidas no seio do IBA, a criação
do Ministério das Artes e das Universidades de Arte. Mas a proposta era polêmica demais, e foi derrotada em votação, por 75 a 61 votos. 50 A querela foi
tão intensa que obrigou os organizadores do evento a terminar o I Congresso
“[...] melancolicamente, sem sessão de encerramento, sem jantar e sem churrasco. Simplesmente, terminou”51, como registrou o escultor Xico Stockinger
(1919–2009), então Presidente da Associação Riograndense de Artes Plásticas
Francisco Lisboa.
O jornalista e crítico Luis Martins (1907–1981), autor, entre outros, de
A pintura moderna no Brasil (1937), participou da contenda e, na coluna de crítica
que mantinha no jornal O Estado de São Paulo, não apenas qualificou o Congresso
de um “malogro”, como desprezou a ideia defendida por Mecozzi.
[...] Não creio que seja necessário enunciar aqui as razões
contrárias à criação desse absurdo Ministério das Belas
Artes, sonho burocrático de brasileiros fascinados pelas
comodidades do empreguismo público, num momento em
que o bom senso aconselharia cortes drásticos no quadro
do funcionalismo, que devora a maior parte do combalido
orçamento nacional. Tanto mais que já existe um Ministério da Educação e Cultura!52

A manifestação de Martins gerou desdobramentos e, em texto de Paulo
Duarte (1899–1984), diretor da revista cultural Anhembi53 e Secretário-Geral do
Congresso, veio a revanche, publicada no mesmo jornal:

Nos materiais de divulgação
do I Congresso Brasileiro de
Arte, a fé na realização de
um evento histórico | AHIA

[...] Acontece, no entanto, que os defensores de um Ministério de Belas Artes não vinham embalados “pelo sonho
burocrático de brasileiros fascinados pelas comodidades
do empreguismo público”, como diz Luis Martins. Eram
eles liderados pelo professor Tasso Corrêa, figura eminente,
com posição social e mental definida, homem desprendido,
dedicado, afastado da malícia política, para o qual o novo Ministério seria um meio de dar às Artes no Brasil a assistência
que os poderes públicos lhe têm negado, pois é sabido que
a burocracia do Ministério da Educação tem por esse ramo
da cultura um desprezo imenso, que só a incompreensão poderia explicar. Por isso é que havia maioria na assembleia a
favor do Ministério das Belas Artes. Os debates travados
em torno da questão esclareceram essa maioria e isso aconteceu devido ao nível elevado das discussões [...]. 54

Em 7 de maio, desta vez falando a partir de Porto Alegre, Fernando Corona
afirmava, não sem contradição:

1943 A 1958

437

Nas páginas de alguns dos principais jornais
brasileiros, a repercussão das teses apresentadas
no I Congresso Brasileiro de Arte | AHIA
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Vistas do I Salão Pan-Americano de Arte, 1958 | AHIA

[...] Sabíamos também que não seria possível a criação do
Ministério das Artes em momentos como este, onde parece que as coisas do espírito são secundárias. A ideia de
criação de um Ministério das Artes é simplesmente uma
ideia, que lançada, esperaria no tempo e no espaço oportunidade melhor. Os otimistas veem a vida com telescópio
– neles estou incluído –, pensam no amanhã, porque, francamente, se passamos a vida ante o microscópio, veremos
unicamente miséria. Porto Alegre foi a primeira cidade
no mundo que conseguiu reunir num congresso representantes de todas as artes. Foi um congresso nacional. [...]
Francamente, nós que lançamos a ideia da criação de um
Ministério das Artes queríamos apenas lançar uma ideia
que coroasse o sucesso do Congresso. Um dia, algum governo sentirá necessidade de sua criação. As ideias, como
as frutas, amadurecem com o tempo. 55

De abril a julho daquele ano, jornais do Rio Grande do Sul a Pernambuco
repercutiram as polêmicas e as teses apresentadas em Porto Alegre. Só o Arquivo Histórico do Instituto de Artes contabiliza 55 artigos, notas e reportagens sobre o assunto; outros 93 textos publicados na imprensa anunciavam, divulgavam
ou registravam o duplo evento.
As controvérsias geradas durante o Congresso também se fizeram presentes no I Salão Pan-Americano, inaugurado em 23 de abril. Dos países convidados – Argentina, Canadá, Chile, Equador, Estados Unidos, Honduras, México e
Uruguai –, houve, por assim dizer, uma permuta: Honduras e Canadá declinaram
em favor da Bolívia e Peru. Consulados enviaram suas representações, e o México
viu-se prejudicado por uma burocracia alfandegária, que liberou as obras quase
às vésperas do fechamento da exposição: em 15 de maio. Foram 938 trabalhos
inscritos, com 268 recusados: um índice de 28,57% (KRAWCZYK, 1997). Quanto
à expografia, adotou-se um formato até então inédito no IBA, que distribuiu as
obras ao longo dos oito andares do edifício, a partir de representações nacionais,
num modelo próximo ao das bienais de arte. 56
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Atravessada pela tradição
da pintura muralista e de
crítica social, a obra do
mexicano Raul Anguiano
recebeu Medalha de Ouro
em Pintura, no I Salão
Pan-Americano. Raquel
Forner, cuja poética
é marcada pelo viés
surrealista, também
participou do evento.
As imagens ao lado são
registros fotográficos
preservados no AHIA

RAUL ANGUIANO (1915–2006)
Dolientes, década de 1950

RAQUEL FORNER (1902–1988)
Ciclo marino, década de 1950

O destaque ficou com as delegações do Uruguai e da Argentina, que apresentaram obras abstrato-geométricas, cingidas pela presença de Torres García
(1874–1949) em Montevideo, a partir de 1934; ou pelo viés surrealista, como verificado nas obras de Raquel Forner (1902–1988) e Alfredo Guido (1892–1967).
Na análise de Fernando Corona,
[...] Neste certame pan-americano da arte estamos assistindo a uma coexistência formidável. Argentina está
representada pelos concretistas mais avançados. [...]
O Uruguai pelos cubistas, surrealistas e construtivistas, muitos deles consagrados artistas. As salas desses
países amigos contrastam com as obras enviadas do
Rio e São Paulo, em sua maioria medíocres pela fórmula
acadêmica. Entretanto, Rio e São Paulo poderiam ter
enviado o que de melhor se faz no País. [...] 57

De fato, nada se viu, em âmbito nacional, de mais arrojado. Para Luis Martins, o evento era “inconveniente”:
[...] O Salão Pan-Americano, com raras e, por isso mesmo,
destacadas exceções, pairou, no setor nacional, nos limites
da subarte, de um amadorismo pitoresco, de um academismo sem expressão vital e sem vigor plástico, fora da vida e
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Registros fotográficos da representação uruguaia no I Salão Pan-Americano, 1958 | AHIA

do tempo, índice melancólico de uma sensibilidade arcaica
e ultrapassada pelo tumulto, pela inquietação e pela angústia do homem contemporâneo. 58

Corona, no mesmo artigo há pouco citado, reconhecia na “coexistência” de
acadêmicos e modernos uma característica importante do evento sulino, para o
bem e para o mal59:
[...] os artistas do Rio e São Paulo não querem se misturar. Eles lá fazem dois salões. Um, dos acadêmicos, outro,
dos modernos. Nós aqui fazemos um só salão e aceitamos
todas as tendências, pensando mais no povo, onde ele, por
si, poderá gostar ou não, e aprenderá, ajudado pela crítica,
a separar o joio do trigo. [...] Entretanto, essa coexistência
é um primor pelos disparates extremos. [...] Uma pintura
acadêmica a mim faz muito mal quando vejo que seu autor
não tem 40 anos, o que confirma sua falta de talento criador, com espírito de pintor de domingos.60

Entre as obras agraciadas em 1958 e que passaram a integrar o acervo da
PBSA, como Prêmios Aquisição, estão obras de oito artistas nacionais e cinco
estrangeiros. Das nacionais, são quatro pinturas, duas esculturas, um desenho
e uma gravura; das estrangeiras, três pinturas e duas gravuras. No total, foram
premiadas sete pinturas, duas esculturas, três gravuras e um desenho, mantendo-se um certo equilíbrio entre as vertentes artísticas concorrentes que, via de
regra, ilustravam o cenário da arte naquele momento.
Como lembra Cíntia Bohmgahren, o fato de Dorothea Vergara ter recebido Medalha de Ouro em Escultura por sua Figura feminina validava a produção
orientada pelos cânones acadêmicos; o fato do mexicano Raul Anguiano (1915–
2006) ter recebido Medalha de Ouro em Pintura por Dolientes validava a produção
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marcada pela temática e preocupação social, tão forte no México e na América
Latina como um todo, principalmente a partir da década de 1930; o fato das
pinturas Natureza-morta, do uruguaio Julio Verdié (1900–1988), e Composição
(1956), de Ernani Mendes de Vasconcellos (1912–1989), terem sido agraciadas
com Prêmio Aquisição validava as tendências geométricas e abstratas... O Salão, portanto, exibiu as principais orientações em voga naquele momento: obras
figurativas, de interesse social, regionalista, expressionista, acadêmica e arte
abstrata, esta última majoritariamente representada pela delegação uruguaia
(BOHMGAHREN, 2013).61

As Artes

Tasso Corrêa, no discurso de saudação aos participantes dos eventos de
1958, anunciara:
[...] É certo que o I Salão Pan-Americano de Arte não será
o último. A Congregação de Professores do Instituto de
Belas Artes tomou a seu cargo a sua realização bienal.
Assim, em 1960, já nos magníficos salões da Universidade
do Rio Grande do Sul, será realizado o II Salão Pan-Americano de Arte. A semente está lançada.62

Se mantido o projeto e a periodicidade, esse Salão poderia ser visto como
o gérmen de eventos artísticos focados na arte latino-americana, como a própria
Bienal do Mercosul, que Porto Alegre passou a abrigar em 1997. Mas o II Salão
nunca aconteceu. Na reunião do Conselho Técnico e Administrativo do IBA, de
14 de novembro daquele ano, os membros do CTA colocaram em dúvida a possibilidade de realizar um outro evento com tais dimensões. Círio Simon enfatiza,
contudo, que já na reunião de 19 de setembro esse futuro estava selado: Tasso
não havia recebido o apoio inconteste, tampouco a costumeira unanimidade de
votos para mais um mandato (SIMON, 2003, p. 526). Abatido, deixou o cargo, solicitando, poucos dias depois, em outubro, a aposentadoria. Não sem antes deixar
marcada, por meio da arte, a teleologia que regeu sua gestão de 22 anos.
Naquele paradigmático 1958, além da encomenda dos já citados paineis
comemorativos, no 8 o andar do Instituto de Artes, Tasso intermediou o trabalho
de João Fahrion e de Aldo Locatelli junto à Reitoria da UFRGS. O IBA, depois
das várias integrações e expurgos, continuava como uma instituição independente; havia se preparado, ao longo dos últimos anos, para – quem sabe? – ser
a primeria Universidade das Artes no Brasil. Ao mesmo tempo, seu diretor e os
membros do CTA eram cautelosos, e tonificavam as relações com a UFRGS graças ao canal estabelecido com o seu Reitor, o médico Elyseu Paglioli (1898–1985),
à frente da Universidade entre 1952 e 1964. As obras de Fahrion e Locatelli
reforçam, justamente, essa estratégia.
Enquanto Fahrion levou para o ambiente que hoje lhe presta homenagem o
mesmo clima sensual e bucólico de As musas, Locatelli construiu, junto à sala do
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Broche e flâmula
comemorativos ao
cinquentenário do IBA.
Na sequência, medalhas
do I Salão Pan-Americano,
todos de 1958 | AHIA

Montagem fotográfica com Tasso Corrêa e convidados, durante a abertura das
comemorações do cinquentenário do Instituto de Artes, 1958 | AHIA

CONSUN, o Conselho Universitário, órgão máximo da instituição, uma apologia
a alguns dos saberes que então constituíam a Universidade.
Como As artes, a pintura As profissões traz, em meio a alegorias, símbolos e imagens que aludem a cruzamentos de tempos, três grupos, cada qual
marcado por representações específicas. Ao centro, sentado em postura reflexiva, vestindo toga e com o barrete na cabeça, está Manoel André da Rocha
(1860–1942), ex-professor de Tasso Corrêa e primeiro reitor da UPA. Acima
dele, representantes da Faculdade de Medicina e da Escola de Engenharia.63
Ainda neste grupo, porém mais à esquerda do observador, vemos o autorretrato de Locatelli, que se insere na composição em primeiro plano, pés descalços,
lendo um livro e protegido por um simples avental, como a reiterar uma das
grandes lições de Leonardo (1452–1519): do artista como um pensador criativo e
ilustrado, e não como mero artífice habilidoso. Na ala esquerda, identificamos
as alegorias relativas às Ciências Biológicas e da Saúde. Círio Simon também
reconhece na figura masculina altiva, encarando e apontando em direção ao
espectador, um retrato-homenagem a Elyseu Paglioli.64 Finalmente, no canto
direito, as humanidades, com ênfase para as Artes, representadas pelo violoncelo (Música), busto (Escultura), fragmento de capitel (Arquitetura) e pela
figura feminina sentada, contemplando tudo e segurando um pincel, elemento
de ação para o artista plástico. As Artes, portanto, dentro da UFRGS, estavam
simbolicamente inseridas no contexto dos saberes e das profissões universitárias. Faltava, todavia, a sua incorporação legal e efetiva. Coube ao próprio Elyseu
Paglioli agregar o IBA à Universidade, definitivamente, pelo Decreto no 4.159, de
30 de novembro de 1962.
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ALDO LOCATELLI (1915–1962) | As profissões, 1958 | Óleo sobre tela, 362 × 794 cm

Ele [Paglioli] havia sido suficientemente sensível para
diagnosticar o mal e receitar o remédio adequado para que
os saberes universitários se reencontrassem no projeto civilizatório entre a arte e a ciência. Ao longo de seu reitorado [...], não só conseguiu contornar, como também sanar as
velhas e dolorosas feridas das relações tumultuadas entre
a arte e a Universidade. (SIMON, 2003, p. 470–471)

Tão forte quanto documentos e protocolos, as imagens de Locatelli, em
seus discursos e lugares, remetem a um dos períodos mais decisivos da história
do Instituto de Artes. Um período de crises, negociações, trânsitos, criação de
redes, reflexão acerca das escolhas pedagógicas, luta pela autonomia institucional. Um período que as obras de arte preservadas na Pinacoteca Barão de Santo
Ângelo, pelos seus temas e tratamentos, ousadias e anacronismos, ajudam a
compreender.
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Junto à sala do Conselho
Universitário da UFRGS,
órgão máximo da
instituição, o mural
As profissões, de 1958.
Nele, Locatelli enfatiza dois
personagens fundamentais
para a história do Instituto
de Belas Artes: os reitores
Manoel André da Rocha e
Elyseu Paglioli, que lutaram
pela integração do IBA
à Universidade

NOTAS
1

2

Neste texto, com raras exceções, as grafias de palavras foram

Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica

atualizadas para o português corrente.

do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, 2003.

Tasso Bolívar Dias Corrêa (1901–1977) foi figura de proa no

3

As três obras são apresentadas e discutidas detalhadamente,

cenário artístico e cultural do Rio Grande do Sul. Teve formação

no bloco de leituras de imagem, pela pesquisadora Cintia Neves

como pianista, concluída no Instituto Nacional de Música,

Bohmgahren, que desenvolveu Dissertação de Mestrado,

na Capital Federal, em 1921. Naquele ano, em concurso

orientada pela Profa. Dra. Ana Maria Albani de Carvalho, sobre os

público no mesmo Instituto, foi laureado com duas Medalhas

citados murais. Infelizmente, os murais de Ado Malagoli e Alice

de Ouro, sendo uma correspondente ao Prêmio Alberto

Soares estão sob camadas de tinta branca. Ver BOHMGAHREN,

Nepomuceno. Também iniciou, na Capital Federal, o curso de

Cíntia Neves. A modernidade nos murais de Aldo Locatelli e de
João Fahrion na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o
cinquentenário do Instituto de Belas Artes, 1958. Dissertação
(Mestrado em Artes Visuais). Instituto de Artes, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2013.

Direito, que concluiu em Porto Alegre, em 1933, sob o olhar
do Desembargador Manoel André da Rocha (1860–1942),
primeiro Reitor da Universidade de Porto Alegre (UPA), criada
em 1934, base da UFRGS. Exibia, assim, nas palavras de Círio
Simon, uma “iniciação para a burocracia” (SIMON, 2003,
p. 291). Na sua atividade profissional, Tasso lecionava piano

4

Em outubro de 1933, como paraninfo, atacou publicamente a

Corona divide a autoria com Ernani Dias Corrêa (1900–1982),
irmão de Tasso Corrêa e também professor junto ao IBA.

no Conservatório de Música de Porto Alegre desde 1922.
5

A UPA foi criada em novembro de 1934 a partir de seis

Comissão Central, que administrava o Instituto, dizendo, no

instituições: Faculdade de Medicina, com suas Escolas de

discurso que publicaria em 26 de outubro, no jornal Diário de

Odontologia e Farmácia; Faculdade de Direito, com sua Escola

Notícias: “O Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul é
uma instituição dirigida por médicos, advogados, engenheiros,
comerciantes etc. Daí se verifica que o Instituto, sendo uma
organização destinada à difusão do ensino artístico no Rio
Grande do Sul, é orientada por cavalheiros de alta distinção,
mas que, infelizmente, na sua grande maioria, nada entende
de arte. Para demonstrar o absurdo de nossa organização
administrativa, lembraria o seguinte: uma Faculdade de
Medicina dirigida por uma comissão de músicos, pintores,
escultores... A sua situação deveria ser idêntica a do Instituto
de Artes”. O fato lhe rendeu a demissão, revogada a partir
de abaixo-assinado de 102 estudantes. Tasso sai do embate
fortalecido e, em 1936, tendo o ex-professor Manoel André
da Rocha como primeiro Reitor da UPA, é designado diretor
do Instituto. “Quando Tasso Corrêa foi nomeado, concentrou
os poderes dos dois diretores das duas unidades autônomas
(Conservatório de Música e Escola de Belas Artes), além
daquelas inerentes às funções e competências do presidente
e vice da diretoria. Instaurou dois Conselhos Técnicos e
Administrativos (CTA), sobre os quais se apoiava a sua função
executiva hipertrofiada ao modelo do Estado Novo. [...]
Tasso redesenhou o campo das Artes Plásticas do Instituto,
numa lógica capaz de responder a um mundo que se estava
transformando pela industrialização e pelas consequências
que essa nova infraestrutura estava provocando na cultura e na
arte” (SIMON, 2003, 218–219; 220–221). Tasso Corrêa só se
despediria desse cargo em 1958, após 36 anos de magistério,
tendo conduzido as obras de construção do novo prédio do IBA,
bem como enfrentado várias expulsões e reincorporações do
Instituto à Universidade. Tanto o Auditório do Instituto de Artes,
como o Centro Acadêmico dos estudantes de Artes Visuais e
História da Arte prestam-lhe homenagem, adotando seu nome.
Sobre a história do Instituto de Artes e, em especial, sobre a
atuação de Tasso Corrêa, ver a referencial Tese de Doutorado
de Círio Simon, orientada pela Profa. Dra. Maria Lúcia Bastos
Kern e intitulada Origens do Instituto de Artes da UFRGS –

de Comércio; Escola de Engenharia; Escola de Agronomia

Etapas entre 1908–1962 e contribuições na constituição de
expressões de autonomia no sistema de artes visuais do Rio
Grande do Sul. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de

e Veterinária; Faculdade de Educação, Ciências e Letras;
e Instituto de Belas Artes. A UPA passou a se chamar, em 1947,
URGS, Universidade do Rio Grande do Sul, e, desde 1950,
federalizada, UFRGS.
6

Sobre o tema, ver SIMON, 2003.

7

Usaremos, ao longo do texto, ora a terminologia Instituto de
Artes, ora Instituto de Belas Artes. Trata-se, efetivamente, da
mesma instituição.

8

Sobre os Salões organizados pelo Instituto de Artes, ver
KRAWCZYK, 1997; BOLZAN, 2011.

9

Em sete edições, os Salões de Belas Artes do Rio Grande do
Sul aconteceram nos seguintes anos: 1939, 1940, 1943, 1953,
1954, 1955 e 1956.

10

Voltados à produção contemporânea, os Salões de Arte da
UFRGS aconteceram em quatro edições: 1970, 1973, 1975 e 1977.

11

Tasso Corrêa ocupou o espaço político do IBA criando uma
nova estrutura institucional, com alteração de postos, cargos e
disciplinas. Se, na primeira fase da Escola de Belas Artes, havia
tão somente dois professores, Libindo Ferrás (1877–1951) e o
tcheco Francis Pelichek (1896–1937), a partir de 1936 o diretor
empreende uma mudança significativa: naquele mesmo ano,
contrata seu irmão, Ernani Dias Corrêa, que teria papel fulcral
na criação do Curso de Arquitetura (primeiramente como curso
técnico, em 1939), e o italiano Angelo Guido (1893–1969), para
as disciplinas de História da Arte. Em 1937, com o falecimento
de Pelichek, chama João Fahrion para ministrar Desenho
de Modelo Vivo e, em 1938, são contratados os espanhois
Fernando Corona, para as disciplinas de Modelagem e
Escultura, Benito Castañeda (1885–1955) e Luiz Maristany
de Trias (1885–1964), para as disciplinas de Pintura de
Paisagem, e o alemão José Lutzenberger (1882–1951), para
Desenho Geométrico e de Perspectiva. Observa-se, rápida
e unicamente a partir desses dados, a presença maciça de
profissionais estrangeiros vivendo e trabalhando em Porto
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Alegre naqueles idos. Havia um núcleo italiano, um espanhol

20

seguintes professores: Angelo Guido, Fernando Corona, João

único ao IBA, ao apresentarem aspectos de suas vivências

Fahrion, Aurora Eboli (do Curso de Música), além de Tasso

em outros centros. Fahrion, por exemplo, embora nascido no

Corrêa. O grupo visitou, entre outras instituições, a Escola

Brasil, fez sua formação na Alemanha do início dos anos 1920;

Nacional de Belas Artes, o Instituto Nacional de Música e o

Castañeda, antes de se fixar no Rio Grande do Sul, percorreu a

Museu Nacional de Belas Artes, além de igrejas, monumentos e

Espanha e a Argentina; Corona e Lutzenberger vinham de uma

exemplares do patrimônio histórico, arquitetônico e artístico.

rica experiência com arquitetura e decoração de fachadas. Os
professores, assim, incorporaram múltiplos saberes, fazendo

21

1950 concentrando as discussões e decisões sobre o estado da
visualidade no Rio Grande do Sul (PIETA, 1988).
O Salão de 1939, comemorativo aos 50 anos da Proclamação
da República, aconteceu no edifício da Domus Itálica, que

22

23

Bicentenário de Porto Alegre, ocorreu no Armazém A1 do Cais

24

Em 1919, por sugestão de Raul Pederneiras (1874–1953)
e Rodolfo Chambelland (1879–1967), o Centro Artístico

25

CASTRO FILHO, Manoel Ferreira de. O Segundo Salão de Belas
Artes do Rio Grande do Sul [Coluna Bellas Artes]. In: Correio da
Noite, Rio de Janeiro, set. 1940.

26

O 2º Salão de Belas Artes de Porto Alegre. In: Beira-Mar, Rio de
Janeiro, 21 dez. 1940, p. 5.

Juventus, fundado em 1910, passa a se chamar Sociedade
Brasileira de Belas Artes (SBBA). Isso ocorre em assembleia

2º Salão de Belas Artes do Rio Grande do Sul. In: Rotary

Brasileiro, Rio de Janeiro, jan. 1941, n. 143.

do Porto, com 178 inscritos, que apresentaram 514 obras.
13

Sobre a atuação de Osvaldo Teixeira no campo das artes visuais
durante o Estado Novo, ver BULHÕES, 1983.

Casa de Misericórdia. O I Salão teve 141 artistas inscritos,
com 407 obras apresentadas; já o Salão de 1940, festejando o

Em reportagem publicada no Diário de Notícias, Angelo Guido
comenta detalhes da atividade. Porto Alegre, 4. ago. 1938.

ficava na antiga Rua da Misericórdia (atual Rua Annes Dias),
esquina com a Rua General Vitorino, ou seja, diante da Santa

A inauguração do Museu Nacional de Belas Artes aconteceu em
19 de agosto de 1938.

do Instituto um centro dinâmico, que chegou ao final dos anos

12

A “Caravana Artística” foi constituída de estudantes e dos

e um teuto. Esses artistas trouxeram consigo um aporte

27

Excerto do discurso proferido por Tasso Corrêa durante o jantar

realizada no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro.

oferecido pela Sociedade Brasileira de Belas Artes, em 29 abr.

Entre os fundadores da nova entidade estão artistas como

1941 | AHIA.

Helios Seelinger (1878–1965), Arthur Timótheo da Costa
(1882–1922), Pedro Bruno (1888–1949), Henrique Cavalleiro

apresentando obras tanto de professores (como Guido,

(1885–1962). Em 1925, a Sociedade inaugura, em sua sede,

Fahrion, Corona e Maristany), como estudantes ou egressos

junto à Rua do Lavradio, na Lapa, o primeiro curso de Desenho

recentes, a exemplo de Vera Wiltgen (1917–1992) e Jacintho

com Modelo Vivo fora da Escola Nacional de Belas Artes, ao

Moraes (1917–1982). Também participaram artistas gaúchos

qual acorreriam muitos artistas de tendência moderna, que

residentes na Capital Federal, como Leopoldo Gotuzzo.

(MORAIS, 1995).

15

29

década de 1940 o IBA organizava pequenas expedições a
zonas mais afastadas do centro de Porto Alegre, como Belém

banquete em homenagem à recente inclusão de Tasso Corrêa

Novo, com o objetivo de incentivar o desenho de observação

no quadro de Sócios Honorários da Sociedade Brasileira de

e de paisagem. Esses passeios, fartamente registrados em

Belas Artes. O jantar aconteceu no “Club do Comércio”, em

fotografias, eram chamados de “Expedição Castro Filho”.

Porto Alegre.

Assim, portanto, como as salas de aula e os espaços do

CASTRO FILHO, Manoel Ferreira de. Um grande movimento de

antigos professores e a vultos da arte brasileira, as excursões

arte no Sul do País [Coluna Bellas Artes]. In: Correio da Noite,

homenageavam esse importante parceiro da instituição.

edifício na Rua Senhor dos Passos prestavam reverência a

30

17

Instituto de Belas Artes, tradicional educandário rio-grandense,

da PBSA.

a quem a cultura artística brasileira deve inestimáveis serviços.

O mesmo Castro Filho passaria a assinar, em dezembro de
revista do Rotary Club do Brasil, a Rotary Brasileiro. E, em sua
primeira participação, o assunto também foi o Salão do IBA,
destacando, com reproduções, as obras de Manoel Santiago,
Leopoldo Gotuzzo e Armando Vianna.
CASTRO FILHO, Manoel Ferreira de. Um grande movimento de
arte no Sul do País [Coluna Bellas Artes]. In: Correio da Noite,
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“Foi lançada, há dias, a pedra fundamental do novo edifício do

A obra, um óleo sobre tela de 117 × 90 cm, integra o acervo

1939, uma segunda coluna sobre artes visuais, desta vez na

18

É interessante registrar, acerca disso, que desde o início da

Em 30 de novembro de 1940, inclusive, foi organizado um

Rio de Janeiro, 6 dez. 1939.
16

A mostra aconteceu entre 11 e 31 de outubro de 1941,

(1892–1975), Lucílio (1887–1939) e Georgina de Albuquerque

não dispunham de outros locais para essa prática de desenho

14

28

Nas obras do seu novo edifício, o Instituto empregou todos os
fundos de que dispunha e, dada a sua insuficiência, ainda está
lançando mão de donativos que são endereçados por amigos
das belas artes de todo o Brasil. A Sociedade Brasileira de Belas
Artes, que mantém a mais estreita ligação com o prestigioso
estabelecimento do ensino artístico do Rio Grande, lançou um
apelo a todos os seus associados, no sentido de que fizessem o
donativo de trabalhos para uma exposição de arte a realizar-se
em Porto Alegre, já no próximo mês de janeiro, e cujo produto

Rio de Janeiro, 6 dez. 1939.

reverterá em benefício das obras [...]”. CASTRO FILHO, Manoel

I Salão de Belas Ares do Rio Grande do Sul. O Malho, Rio de

do Sul [Coluna Bellas Artes]. In: Correio da Noite, Rio de Janeiro,

Janeiro, 28 dez. 1939, p. 33.

16 dez. 1941.

Ferreira de. O novo edifício do Instituto de Belas Artes do Rio G.

PINACOTECA BARÃO DE SANTO ÂNGELO – CATÁLOGO GERAL (1910–2014) – VOLUME II

31

Durante anos, o IBA funcionou em uma pequena casa, no

desenvolvido por Andreia Carolina Duarte Duprat e orientado

mesmo endereço da Rua Senhor dos Passos, centro de Porto

pela Profa. Dra. Paula Ramos, intitulado Revista Horizonte

Alegre, onde se encontra ainda hoje. Em 1939, aconteceu

– Imagem Impressa e Questões Políticas. Monografia
(Trabalho de Conclusao de Curso em História da Arte).
Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Porto Alegre, 2013.

o primeiro dos seis expurgos do Instituto da recém-criada
UPA, Universidade de Porto Alegre. Reconhecidos pelo
Presidente Getúlio Vargas em 20 de maio de 1941, os cursos
de Música e Artes Plásticas do IBA precisavam, para serem
efetivamente oficializados, acontecer em instalações físicas

41

presidida por Tasso Corrêa, contou com o envolvimento dos

mais apropriadas. Essa era a condição. Tendo à frente Tasso

seguintes professores do IBA: Ado Malagoli, Angelo Guido,

Corrêa, os professores se organizaram para angariar, por

Ernani Dias Corrêa e Fernando Corona; também participaram

meio de doações diversas, o capital necessário a tamanha

os seguintes intelectuais e profissionais: Athos Damasceno

empreitada, que envolveu não apenas a comunidade local,

Ferreira (escritor), Bolívar Fontoura (teatrólogo). Demétrio

mas empresários, artistas e personalidades de outros

Ribeiro (arquiteto), Edvaldo Pereira Paiva (engenheiro

estados brasileiros. Em 4 de setembro de 1941, iniciava-se

urbanista), Ênio de Fritas e Castro (musicista), Erico Verissimo

a demolição do antigo casarão, com suas “paredes úmidas

(escritor), Guilhermino César (escritor), Paulo Antônio do

e tristes”, no dizer de Fernando Corona. Em 14 de novembro

Couto e Silva (advogado e musicista), Paulo Luiz Vianna Guedes

daquele mesmo ano, último dia letivo, era lançada a pedra

(médico e musicista) e Roberto Félix Veronese (arquiteto).

fundamental do novo edifício, que seria inaugurado em 1º de
julho de 1943, com seu corpo central de oito andares. Quase
uma década depois, em 1952, era iniciada a construção do

42

já o I Salão Pan-Americano foi aberto em 23 de abril.

seria adquirido um pequeno prédio anexo. O Instituto de
43

32

33

44

I Salão Pan-Americano de Arte têm assegurada a inclusão de

Alegre, 13 fev. 1943. A exposição aconteceu entre 12 e 28 de

suas obras no importante certame, independente de seleção.

fevereiro daquele ano, das 9h às 21h, na Casa das Molduras, que

[...] A grande empresa de Viação Aérea Rio-Grandense – VARIG

ficava na Rua dos Andradas, 1639, no centro de Porto Alegre.

– generosamente se incumbiu do transporte dos trabalhos dos
artistas convidados. Suas agências em Recife – Salvador – Rio

Talvez esse fato justifique, inclusive, os baixos índices

– São Paulo – Curitiba e Itajaí têm a relação desses artistas”.
In: 1º Congresso Brasileiro de Arte – Boletim Informativo 3.

apresentando 175 obras. Números bem inferiores,

Porto Alegre: Instituto de Belas Artes, 1958, p. 27.

portanto, às edições anteriores.
O “foyer”, na realidade, é o espaço que atualmente abriga a

45

máximas contemporâneas (Museu de Arte Moderna de São
Paulo e outras) se olvidaram até de responder ao convite

Como já informado por Paulo Gomes em texto sobre a história

generoso. Analogamente, fizeram outros nossos expoentes das

da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, as obras, a partir desse

artes; aliás, alguns poderiam, respeitando o protocolo, mas não

folheto, dividiam-se em: Sala 1 (atual espaço que abriga a

compareceram: Sergio Milliet, ocupadíssimo com Congresso

pinacoteca), Sala 2 (biblioteca), Sala 3 (sala dos professores),

na Bélgica; Lourival Gomes Machado, com a Bienal de Veneza;

Sala 4 (diretoria) e Sala 5 (uma sala de aula não identificada).

Francisco Matarazzo Sobrinho não tomou conhecimento,

No mesmo impresso, aparece a indicação dos dias e horários

porquanto não respondeu ao convite, ou este se extraviou pelo

de visitação: terças-feiras a sextas-feiras, das 17h às 19h.
36

37

Correio; Pietro Maria Bardi, como sempre, atarefado com suas

Sobre a atuação de João Fahrion como ilustrador,

viagens ao estrangeiro. E foi pena, pois que esses elementos

ver RAMOS, 2007.

valiosos e outros muitos teriam contribuído para benefício do
conclave.” MECOZZI, Vicente. Primeiro Congresso Brasileiro de

Numa reverência ao fundador, em 1997, o MARGS passou a se

Arte. In: O Tempo. Rio de Janeiro, mai. 1958.

chamar Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli.
38

A ampliação destinada às artes plásticas foi iniciada em 1952,
com os ateliês voltados para o Sul. O IV Salão, comemorativo às
novas instalações, teve lugar no próprio IBA e contou com cem
artistas inscritos, que apresentaram 216 obras.

39

40

Vicente Mecozzi, em reportagem no jornal O Tempo, comenta
as ausências: “[...] Infelizmente, algumas das nossas entidades

Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, no 2º andar do prédio.
35

“Todos os artistas convidados oficialmente a concorrrer ao

Grande Exposição de Belas Artes. In: Correio do Povo, Porto

de participação: apenas 56 artistas se inscreveram,

34

Foram convidadas instituições da Argentina, Canadá, Chile,
Equador, Estados Unidos, Honduras, México e Uruguai.

seria efetivamente integrado à UFRGS em 1962. Sobre essa
dramática história, ver SIMON, 2003.

As atividades foram inauguradas em 22 de abril de 1958,
com o Congresso, que se estendeu até o dia 30 de abril;

bloco destinado às artes plásticas. Nos anos 1960, ainda
Artes, uma das seis unidades que criou a UPA, em 1934, só

A Comissão Organizadora do I Congresso Brasileiro de Arte,

Um Salão Democrata onde ao lado do Acadêmico está o mais

46

Na sessão “Arquitetura”, participaram 41 pessoas, dentre as
quais Vilanova Artigas (1915–1985), Edgar Graeff (1921–1990)
e Edvaldo Pereira Paiva (1911–1981); na sessão “Letras”, foram
39 participantes, dentre eles Erico Verissimo (1905–1975),
Guilhermino César (1908–1993), Manoelito de Ornellas
(1903–1969) e Athos Damasceno Ferreira (1902–1975); na

ousado Modernista. In: A Hora, Porto Alegre, 12 jan. 1955, p. 6

sessão “Teatro”, 10 pessoas participaram, com destaque para

Sobre os Clubes de Gravura e, em especial, sobre a relação

já na sessão “Música”, 63 pessoas se inscreveram, entre

destes com a revista Horizonte, no Rio Grande do Sul, ver

elas o maestro Eleazar de Carvalho (1912–1996); por fim, na

o Trabalho de Conclusão de Curso em História da Arte,

sessão “Artes Plásticas”, foram 80 inscritos, desde artistas

o ilustrador e cenógrafo Nelson Boeira Faedrich (1912–1994);

1943 A 1958

447

como Arcangelo Ianelli, Carlos Scliar (1920–2001), Xico

desenhos, pinturas e gravuras da Argentina; e, finalmente,

Stockinger (1919–2009) e o então estudante Waldeny Elias

no 8º andar, projetos e maquetes arquitetônicas da Argentina

(1931–2010), passando por historiadores e críticos como Mario

e do Brasil.

Barata (1921–2007), Dante de Laytano (1908–2000) e Marc
Berkowitz (1914–1989).

57

CORONA, Fernando. Salão Pan-Americano de Arte. In: Correio

do Povo, Porto Alegre, 7 mai. 1958.
47

As “comunicações” dos congressos atuais.

48

Lembrando que, no Brasil, o oferecimento de formações

58

DUARTE, Paulo. O Congresso de Arte de Porto Alegre.
In: O Estado de São Paulo, São Paulo, 6 mai. 1958.

em História da Arte, em nível de graduação, só aconteceria
efetivamente a partir de 2009, com o surgimento dos

49

59

Conclusão de Curso em História da Arte, desenvolvido por Elvio

que, ainda em 1961, oferecia formação na área, porém em

Antonio Rossi e orientado pela Profa. Dra. Mônica Zielinsky,

Licenciatura.

intitulado Pensando com Arte: as críticas de Fernando Corona

sobre artes plásticas (1958–1970). Monografia (Trabalho de

CAMPOFIORITO, Quirino. 1º Congresso Brasileiro de Artes –

Conclusão de Curso em História da Arte). Instituto de Artes,

Aproveitamento da Riqueza Humana que o Brasil possui. In:

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto

Diário de Notícias, Porto Alegre, 23 mar. 1958, suplemento p. 3.
50

Acerca disso, Círio Simon lembra que a proposta do Ministério
das Artes no Brasil antecipa em um ano o surgimento, na

Alegre, 2013.
60 CORONA, Fernando. Salão Pan-Americano de Arte. In: Correio

do Povo, Porto Alegre, 7 mai. 1958.

França, do Ministère des Affaires Culturelles, a partir de 8
de janeiro de 1959, cujo primeiro dirigente foi André Malraux

61

(1901–1976) (SIMON, 2003, p. 523).
51

53

Rio Grande do Sul entre a academia, representada pelo IBA,
e artistas independentes e grupos, como Carlos Scliar e Xico
Stockinger, ou a Associação Riograndense de Artes Plásticas

MARTINS, Luis. O Congresso de Arte de Porto Alegre.

Francisco Lisboa e mesmo os Clubes de Gravura: cada qual

In: O Estado de São Paulo, São Paulo, 31 abr. 1958.

professando seu credo. O Instituto de Artes, no entanto,
terminava a década concentrando as “discussões e decisões

Surgida em São Paulo, a revista Anhembi circulou entre 1950

sobre o estado geral da visualidade no Rio Grande do Sul”

e 1962 e era ligada ao mesmo grupo editorial do Estado de São

(PIETA, 1988, p. 112).

Paulo. Seu principal articulador, desde o início, foi Paulo Duarte.
54

DUARTE, Paulo. O Congresso de Arte de Porto Alegre.

62

CORONA, Fernando. Ministério das Artes. In: Correio do Povo,
Porto Alegre, 7 mai. 1958.

56

Fragmento do discurso de Tasso Corrêa. In: Catálogo do I Salão

Pan-Americano de Arte. Porto Alegre: Instituto de Belas Artes

In: O Estado de São Paulo, São Paulo, 6 mai. 1958.
55

É de se observar que essa pluralidade verificava-se no próprio
sistema artístico local. Na década de 1950, havia um debate no

STOCKINGER, Xico. Ministério das Artes (em defesa do
microscópio). In: A Hora. Porto Alegre, 10 mai. 1958.

52

Sobre a crítica de arte de Fernando Corona, ver o Trabalho de

Bacharelados em História da Arte. Exceção à iniciativa da UERJ

do Rio Grande do Sul, 1958.
63

Cíntia Bohmgahren identifica a figura com pelerine vermelha e
barrete na cabeça como Eduardo Sarmento Leite (1868–1935),

Reportagem publicada no Jornal do Comércio, editado

histórico diretor da Faculdade de Medicina; à sua frente, João

em Porto Alegre em 15 de maio de 1958, informa que no 1º

Simplício Alves de Carvalho, da Escola de Engenharia, dois

andar, na “Galeria Barão de Santo Ângelo”, ficavam pinturas

importantes cursos constituintes da UPA.

e esculturas vindas do Rio de Janeiro e de São Paulo; na sala
42, desenhos, pinturas e gravuras vindas da Bahia, Paraná,
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64

É de registrar que Fernando Corona já havia produzido, em

Goiás e Minas Gerais; na sala 43, desenhos, pinturas, gravuras,

agosto de 1950, durante o Congresso Jurídico Nacional, o

esculturas e artes decorativas do Rio Grande do Sul; na sala

busto de Manoel André da Rocha. Também produziu o busto

52, pinturas e gravuras do Chile, Bolívia e Peru; na sala 53,

de Elyseu Paglioli; destinado ao hall da Faculdade de Farmácia,

desenhos, pinturas, gravuras e esculturas do Uruguai;

esse busto encontra-se, atualmente, na entrada da sala do

na sala 63, registros de teatro, dos Estados Unidos; na sala 73,

CONSUN, o Conselho Universitário da UFRGS.
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