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NÚM. 32 AGOSTO DE 194 7 

ANTONIO 
PARREIRAS 

JEFFERSON Á VILA JÚNIOR 
Diretor do Museu Antonio Parreiras 
Sócio Honorário da S.B.B.A. 

Não tanto por ter completado a 
sua formação profissional à marg;em 
da. velha. Academia., de que foi aluno 
em 83, pelo espaço de apenas um 
mês e dias, senão pela fôrça do pró
prio temperamento, Parreiras foi, no 
seu tempo e na sua geração, uma 
das expressões mais singulares das 
nossas artes plásticas. 

Os primeiros "estudos'' não reve
lavam absolutamente, o gigantesco ... 

A. Parreiras 

potencial de energias adormecidas por 
detrás daquele "realismo'' ingênuo, 
em que o betume ela Judéa entenebre
cia, convenientemente, as clareiras no 
seio das matas ou amaciava as ares
tas às penedias abrutas· elo .sertão. 
Era a influência de Grimm, a ma
neira de Grimm, o "terrível beins
chwa1·z ele Grimm". P arreiras, a 
êsse tempo, obedecia, passivamente, 
ao mestre, tanto mais quanto, em
bora calçasse botas ele sete léguas, 
era o mais atrasado elo grupo. Ca
ron, V asquez, Castagnetto, França 
Júnior já iam longe. 

Também por isso mesmo, ninguém 
mais assíduo às aulas, chovesse ou 
fizesse sol. O professor, quando o 
via na grimpa dos morros, curvado 
sôbre o cavalete, costumava dizer 
para os outros alunos na sua meia 
língua: 

- O P1Taias Gn·andes - chamá
va-o assim - bazan·á todos! - E 
o " Praia Grande" efetivamente, 
passou todos. Deixou ~r a trás o 
próprio mestre. r:. 

JIS - · ' .:: f) grupo, Par( n·as fez
sé autodidata . Gd .m, .• tes de 
regressar clef~itiv~mente à Eu
ropa, para acabar na Itália os seus 
dias, apareceu-lhe, certa manhã, no 

"0 Fogo" 

"atelier' ' . Examinou-lhe, com inte
rêsse, os trabalhos. Louvou-lhe, com 
en tusiamo, os progressos. Vaticinou
lhe, com alegria, um grande futuro. 
E dis§e-lhe, por fim : 

- "Serás um individual!" 

* * * 
Em 88 o jovem paisagista realiza 

um grande sonho : a sua. primeira 
viagem ele estudos à Europa. Viaja 
à sua custa, vencendo obstáculos de 
toda natureza. Escolhe a Itália e, 
uma vez na Itália, Veneza. Estava 
escrito. A mais artificial e femini
na elas cidades européas havia de 
exercer sôbre o homem forte das res
tingas todo o seu fascínio . Veneza 
é luz, côr e movimento, o que vale 
dizer para um pintor: a síntese im
pressionista palpitando na água dos 
canais, refletindo-se no mármore ve
nerável dos palácios, agitando-se no 
traje festivo elas mulheres do povo. 

E' quando o imperativo categó
rico da vocação, sobrepondo-se ao que 

· · .do J'lTn•endizado realista, co-
meç .dvin"'"tcar os seus direitos. 
No ~©o ~os Museus venezianos, 
"Canaletto' ' e Guardi são expressões 
ainda muito vivas do Século XVIII. 
Foram eles os precursores da paisa-

Museu Antonio Parreiras, Niterói 
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gem como se a entende e constrói 
ainda hoj e. 

Parreiras coloca o seu cavalete de 
estudos naquela fronteira ideal, en
tre o passado e o presente, verdadei
ra terra de ninguém, onde se cruzam 
as diretrizes de todas as escolas. Alu
no livre da Academia, foi como se 
continuasse o autodidatismo iniciado 
no Brasil. 

Maia, assume a cadeira de paisagem 
da Academia, vaga desde a morte de 
Firmino Monteíro. O consórcio do 
jovem revolucioná:('io com a arte ofi
cial tem repercussão ·simpática no 
seio dos remanescentes da "repú
blica '' da Bôa Viagem, pelo que re
presenta como vitória para o velho 
grupo. Mas, é um consórcio in ex
tremis. Uma das partes contratantes, 

* * * a Academia, ao apagar das luzes da-

BOLETIM DE BELAS ARTES 

nejas'' a glória, a consagração defi
nitiva e unânime. Mas, ainda é pou
co. O paisagista faz-se agora anima
lista, pintor de costumes, de histé
ria, de nús, da Vida, enfim! Ras
trear-lhe a atividade, daí por diante, 
até o ao.o de 1937, em que faleceu, 
não é tarefa que se possa reduzir às 
proporções de um artigo de revista. 

* * * 
E' Ronald de Carvalho quem afir- quele ano agitado de 90, é reforma- Gilberto Freire disse de Euclides 

ma que "cada homem traz consigo a da nos moldes do projeto Bernardel- da Cunha que "fôra um escritor em 
sua fórmula" e que é preciso conhe- li-Amoêdo e o jovem revolucio- função da paisagem brasileira". 
çer a todos o "direito e o orgulho nário morde o pó da derrota, aliás Parafraseando o ilustre sociólogo, 
<il.a sua vontade criadora''. O sau- em muito bôa companhia: Maximia- podemos dizer de Parreiras que fôra 
~oso historiador da arte brasileira no Mafra, Vitor Meirelles, Pedro um pintor em função da mesma cou
não quís, evidentemente, partícula- Américo, Bittencourt da Silva, Cha- sa. A diferença está em que Eucli-
rizar o caso de Antônio Parreiras. ves Pinheiro, J · Medeiros· · · des via o facies trágico, a aridez eles-
Generalizava. Mas, generalizando, * * * colorida das caatingas, a penúria, o 
especificava, admiravelmente, essa l!;i-lo face a face com o destino . sofrimento e a dôr, enquanto que o 
figura marginal da nossa paisagís- No ano seguinte, de 91, empunha o outro via apenas o facies dramático, 
ica que foi o autor de "Sertanejas". estandarte da Escola do Ar Livre, isto é, o verde eterno das selvas tro-

Em 90, de regresso ao Brasil, ex- de combat a arte oficial e avança picais, a imponência das grandes 
-· põe no "Salão" desse _ an.o f , ~; :- ·ae triunfo em triunfo, até o dealbar / massas d'água encachoeiradas, os 

( ~ meiro que se organiz~, ,ú~, .t~n- do Séc XX. Foram ~P"-::: _:~~· ~" crepúsculos espetaculares ... 
ca, oito quadros. Dêsse~ .- tr ~ -. -& m,. nesta ;~ocà,:-m~re/ ~~cros, êste sei. Quando Parreiras nos dá 0 espéc-
a integrar as coleções da cademia: · ·· 'pre jove 1. Man l lV{adruga e Alvaro tro de uma árvore morta levantan
"!~rbín~?", "Funeral em s.~n. D~- de C~nt~triheda, qu~ ora pre_side_ a ·. do os braços hirtos para' 0 céu ou 
;na e . Pes.cadores do ,-;...driatlCo, , ; ~ssoc1açao ~os Ar~~sta~. N ac10~~~~. n?s. abre a persg~ctiva ra~a das yla: 

l
q~~ fo.raJ~ Junta_r~.se a Gr~goata Em ~3 realiza a pnmeua expo~1çao n~cies sob 0 ,fl~g·elo ~as secas, nao e 
e Tarde , adqmndos, antenormen- em Sao ~~ul? ---:--?-a verdade a oitava amda a tragedia euclideana . E' ape
te, nos anos. de 86 e 87 .. _ . . . d~ sua ser1e I_nd1v1dual . E_:u 95 Cam- nas uma nota episódica, que não che-
1 Faz depois m.na e~pos1çao, ~nd1v1- pm~s, que disputava a Sao Paulo !1 ga a alterar a substância essencial
dual, que dedica a memona de coroa e o cetro da cultura bande1- mente dramática das suas telas. 
Grimm, cujo túmulo não deixara de rante, acolhe-o, festivamente, em 

!visitar em Palermo . Por aqueles dias seu seio. O ano seguinte é o ano 
mesmo, convidado pelo conselheiro de "~ertanejas". E, com "Serta-

Em 1905, pinta para o edifício que 
se destinava à sede do Supremo Tri
bunal Federal, à rua Primeiro de 
Março, "Os Desterrados'' . Estranha 
coincidência: é a primeira página 
da História do Brasil e é também 
a sua primeira composição histórica. 
Daí por diante o drúida misterioso 
das "Sertanejas'', cede terreno ao 
pintor-ensaísta, ao pint{)r humanista 
e historiógrafo : a conquista do Ama
zonas, a fundação dos primeiros nú
cleos populacionais de gente cristã, 
São Sebastião do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Santo André da Borda 
do Campo, Niterói; os dramas das 
bandeiras e da catequese; os movi
mentos que precederam o Sete de 
Setembro e muitos dos que a essa 
data se sucederam são os temas fa
voritos das suas composições, em 
mais de trinta anos de atividade 
ininterrupta. , 

No intervalo dessas grandes telks 
as paisagens e os nús saem da ~1.1-a 
palheta como pequenos poemas tra
balhados ao sabor dos mais variados 
estados d 'alma. "Trabalhar é vi ver" 
foi o lema deste artista, cuja memó
ria se cultúa, na casa que êle próprio 
construiu, com as suas mãos, e que 
o Govêrno do Estado do Rio, sábia 
e patrioticamente, transformou em 

Fragmento do estudo para o quadro "At>entNreiros" existente no Museu A1ttonio Parreiras Museu para edificação dos pósteros. 



BELAS ARTES 

agração defi
ainda é pou
agora anima
_es, de histé-
enfim! Ras

LÍ por diante, 
que faleceu, 

sa reduzir às 
;o de revista. 

de Euclides 
[]_ escritor em 
brasileira '' . 

re sociólogo, 
iras que fôra 
1 mesma cou
n que Eucli
a aridez des
a penúria, o 
1uanto que o 
gs dramático, 
as selvas tro
das grandes 
.oeiradas, os 
es .. . 
; dá o espéc
ta, levantan
ra o céu ou 
rasa das pla-
sêcas, não é 

ana. E ' ape
que não che-
6a essencial
as telas . 
) edifício que 
)upremo Tri
Primeiro de 
" . Estranha 
1eira página 
e é também 
~ão histórica. 
la misterioso 
: terreno ao 
)l' humanista 
ista do Ama
lrimeiros nú
gente cristã, 
de Janeiro, 

ré da Borda 
dramas das 

se; os movi
L o Sete de 

que a essa 
os temas fa
:)Qsições, em 
ie atividade 

~randes telas 
saem da :§.1.1-a 
poemas tra

lais variados 
l1ar é viver'' 
cuja memó

e êle próprio 
mãos, e que 
.o Rio, sábia 
sformou em 
:ios pósteros. 

)Y 
I 

1 

BOLETIM DE BELAS ARTES 

ANGELO AGOSTINI -E O SALAO DE 1884 
CARLOS DA SILVA ARAUJO 

X 

Ainda ele Facchin etti, há pouco tive 
ocasião de ver na sacristia da Igreja do 
velho povoado bicentenário sul -mineiro de 
São Tomé das Letras belíssimo trabalho 
seu, tela de uns dois metros de altura por 
um de largura. E' um retrato do finado 

Amoêdo 

de 1875. Em 1879 expôs alguns trabalhos 
feitos na Amazônia. Agostini fêz carica
turas ele três deles. Pôs-lhes estas legendas: 
"Urna borrasca no morro Amazonas' '; 
"Piroga ele índios perseguida pelo Sr. Ja· 
rnes"; " Barca ela roça no rio Iguassú, 

.. 

"Narração de Filetas" 
Museu N . de Belas Artes 

Barão ele Alienas, datado ele 1876. O 
Barão ele Alfenas foi um benemérito elo 
velho arraial setecentista. À Igreja Matriz, 
onde está êsse retrato e cuja nave foi pri
morosamente decorada por J oaquirn José 
ela N ativiclaae, pintor sanjoanense, eleve
lhe, além ele outros benefícios, a bela ima· 
gern do Senhor elos Passos, obra feita no 
Porto. 

Em 1942, por oferta ela Exma. Senhora 
Da. Maria Arnélia cl' Azevedo, o Museu 
Nacional ele Belas Artes incorporou às 
suas coleções mais um trabalho clêsse ar
tista. Precisamente um "panorama ele Mi
nas Gerais: São Tomé elas Letras '' . 

Décio Villares, ex-aluno da Academia, 
também não foi nesse ano premiado. Ex
pôs apenas uma cópia ele r etrato feito por 
Van Dyck e oferecido à Academia pelo 
Professor Pedro Arnérico. Não comentado 
por Angelo Agostini. Entretanto, em 1882, 
Agostini reconhecera no moço " um ver
dadeiro artista", ele composição ao mesmo 
tempo "simples e grandiosa'' e concluíra 
que os trabalhos expostos no Liceu pro
metiam " um futuro ele glória para o jo
vem artista.'' Em 1887, por ocasião ela 
exposição ele alguns retratos pelo jovem 
pintor Agostini assinalaria na coluna 
"Belas Artes'' ela "Revista Ilustrada'' a 
"maestria no pincel e delicadeza ele colo
Tido", que " ninguém iguala". 

efeito ele obreia pelo mesmo''. E acresce'n
tou: os quadros elo Sr. J ames não são 
uma perfeição, mas indicam ~o seu autor 
muito gôsto e uma excelente escolha ele 
assuntos. "Em 1882, por ocasião da Ex
posição elo Liceu, Agostini não mostrara 
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grande admiração pelo malogrado pintor 
gaulês, cujas " marinhas pecavam pela de
sarmonia'' e "a execução deixava a dese
jar " . Em 1884 expôs "Cascata ele Paulo 
Afonso, em Alagoas ''. Agostini represen
tou o quadro, definindo-o: "estudo ele cho
colate à la cTeme' ' Gustavo James moneu 
louco em 1885 . 

L eopoldino Joaquim de Faria, ex-aluno 
ela Academia, já obtivera medalhas ' el e pra· 
ta e ele ouro. Segundo Carlos Rubens, "não 
possuía desenho primoroso nem rara habi
lidade de composição '' e "fôra o primeiro 
a se preocupar com assuntos ela história 
nacional''. Corrobora Acquarone ao afir
mar: " ... enveredou pela pintura histó
rica; não possuía porém conhecimentos ar
tísticos nem cultura suf iciente para tais 
empreendimentos'' . Expôs em 84: "Auto 
ela vistoria feito ao caclaver do clezembar
gaclor Joaquim Nunes Machado'': proj eto 
ele um quadro para ser executado elo ta· 
manho natmal; (n.0 214). "Alegoria re
presentando as artes", "Retrato elo Sr. 
Dr. Francisco Portela'' e "A tal á'' ( có
pia). Angelo Agostini fêz um C1'0I]uiS elo 
primeiro e escreveu em baixo: " Que tre
mencla \ borracheira 111 O pior, é que o au-
• ~ · qr.a -"\os ele execu tar êsse horror em 
·- . ..;.~~ há polícia para 
um ~s~a~d'Í Pobre arte! '', Já em 

--~stjm ·\ 1zera 1mp1eclosa cntJCa ao 
quadro "Alegoria à lei 28 ele setembro '' : 
" nunca se viu disparate maior; pode-se 
dizer até piramidal ''. 

PedTo Weinga1·tneT, pensionista ele S. M. 
o Imperador, estava nesse momento em 
Roma. De lá enviou uma "cabeça ele estu· 
elo''. Era sua estréia nas Exposições ela 
Academia. Simples estudo. Não daria ain
da a medida elo artista . 

Em contradição com o Catálogo ela Ex
posição Geral ele 1884, que apenas consig· 
na "cabeça ele estudo' ', Lauclelino Freire 
informa: "A primeira exposição a que se 
apresentou, ainda como pensionista, foi a 
de 1884, com '~0 retra to ele Frei Caetano", 
pintado em Berlim, em 1879, "Retrato elo 
Rei Guilheqne' ' a omyon e mais cinco es· 
tuclos t~!!-Ôeça, a óleo. Agostini fêz o cl e
senh~m trabalho. Uma cabeça e ca
beça ele frade. Escreveu em baixo: " 'Vein
gartner'' "cabeça ele estudo'' . Se conti
nuar a estudar será mais um bom artista''. 
Como se vê, eram seguros seus prognós
ticos. 

Gustavo J ames, marinhista francês, não 
p1·emiaclo, apm·ecera na Exposição Geral 

Amoêdo "Cristo em Cajarnaúm" 
Mmm N. de Belas Artes 

I 
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Gonzaga Duque, Jfl. depo is do ar tista 
plenamente revelado, a êle se referi a bem, 
mas sem anoubos: " . . . Como sempre, o 
paciente e meticuloso mouchiste elas figu
r inhas liliputianas e das paisagens micros
cópicas mas inegàvelmente, co m o valor 
dos se~ s sé;·ios conhecimentos de a rte'' 
(c rônica "Salão de 1905' ' ); " .. . sempre 
delicadamente meticuloso' ' (Salão de 
1906). 

Afonso BuTgain expôs dois trabalhos: 
" Peixes: estudo do natural'' e "Crustá-
ceos : dito". 

Augusto l.hvrgain expôs 
estudo do natural' ' . 

um: "Frutas: 

Comentou Agostini em globo : "Frutas, 
pei:xes e crustaceos. Mal g rupados e regu 
larmente pintados''. 

, 

BOLETIM DE BELAS ARTES 

até junto do barco e um dos homens, ~om 
uma barra de fe rro, lhe esmaga a cabeça. 
Carlos de Affonseca olhou a tela e, com 
todo o seu irrepreensível cavalheirismo, não 
a elogiou . 

- E' um desastre! exclamou Rouêde, 
ra diante. - Não importa. Em Santos, não 
se vendia; mas em S. Paulo, com certeza 
m 'o compram, por garoupa! 

Em outro l ivro - "Assim fa lou Polido
ro" ( 1941) -, registrando várias anedo
tas que demarcam o espírito do a rtista, 
escreveu a inda João Luso : " . . . fotógra
fo, compositor, gravador, pianista, presti
mano, cozinheiro, ma1·inhista, pescador -
mais ou menos falhou em todos os empre
endimentos''. 

À Exposição de 84, apresentou seis tra
balhos; "1"1 av io negreiro fugindo ao na
vio de guerra brasileiro '' , "Subindo a on
da'', "0 pôr do sol '', " B aía do R io ~e 
Janeiro" " Efeito noturno " e " Man-

Bento Bm·bosa Juni01·, ex-aluno da Aca- nha". " Ó Saco de Alferes"T " Naufragio 
demia, apresentou um ."retrato: desenho do Mont Serrat"f- O Sr. José Maria dos 
a lap is" . "l"'ão se sam mal ", escreveu H. Caro•l - Retrato por Angelo Agostini Reis Júnior na sua " História da Pintura 
Agostini no esbôço que fêz do retrato. Dez na " Revista Ilustrada" no Brasil'' '- 1944 - Editora LEIA -
anos mais tarde Bento Barbosa Junior foi São Paulo _ diz que êsses quadros foram 
prêmio de viagem · . . expostos na Exposição de 1884. Não .estão, 

. , . í .. _ ~han;wu de [ entro, me apresentou Emllw / entretanto, mencionados no Catalogo. 
cP·~ .-em-los - ~lbenco de "~;w·">O'· ·!c Ltn; ~ ' ~ - d~ -> ~ - · lecepçao dêsse prim_eiro ~êrto Agostini esboçou a lguns na página ilus-

retrato: - · ~esooh~ . ~ "'·V:?'" ~~"~ 't. Sec. ·~el. A mmha '.'~~ ::;. ,-<~ - trada. Sotopôs-lhes êstes di zere~ : "n~. 87 

~-

de uma g1avma. dito · ~1:, ~ puzet~ •' • ~ '~nte ·: .. ,Nes daquela a Borrões pelo Sr. E . Rouede, pmtor 
ment>í rio · ...-"' · • . ·· ' ndária ~1 avent\:::)1s e excentricidade uma ie ta '"' ' \etas marítimas à la minute''. Já 

Carlos Cana1·d expôs "diversas pinturas 
feitas sôbre porcelana'' . 

Ao·ostini f êz um desenho de uma cabeça 
infa~til num circulo e pôs a legenda : 
"C. Canard. Pintura em porcelana. Bo
nitinho e muito fino de tom''. 

Emil·io Bouede, francês, ua~ciuo no Avi
nhão em 1850 foi boêmio ue talento. vário, 
mas pintor de êxito pouco notório. João 
Luso que o conheceu em São Paulo em 
data' posterior a 1884, com êle p rivou de 
perto em Santos. Foi seu camarada. Em 
seu livro "Elogios" (Porto-1!H6), encon
tra-se belo artigo biógrafo sô bre o artista. 
Na recordação afetuosa, salienta o biógra
fo o boêmio. Não engra ndece o r;in .oJ·. João 
Luso traça- lhe o retmto psicoló h não 
despreza a f igura, também expr · a do 
indivíduo. E' uma bela página. Com pra
ze•· ofereço ao leitor a lg uns trechos dela: 
"Rouede mantinha a inda a sua nomeada 
carioca de artista e de boêmio; toda a 
gente o admirava, o adorava, exaltan~o. os 
seus talentos vanados de escntor, musiCo, 
pintor, fotógrafo, escultor, . comediante_ e 
presti mano; e as historiet~s da s_ua ~1da 
de .,.enial vagabundo e requmtado 1deahsta 
and~vam de bôca em bôca, dominavam to
das as palestras, à mesa dos cafés e das 
cervejarias eram citadas n os folhetms, go
zavam, em' suma, da mais palpitante e pro
f usa celebridad e. Na roda dos Novos, Rou
ede assumiu as proporções deslumbrantes 
dum heroi românti co, tipo emigrado do vo
lume imortal de Murger e carregando pelo 
mundo fora toda a sua alegria e tôda 
a sua poesia, realizando a viva expressão 
dum Rodolfo que pintasse como Marcelo, 
compuzesse como Schaunard, tudo isto en
volto no cas>tcão e abarrotado da filosofia 
de Coline. Sim, êle representava a Boemia 
inteira; e, além disso, batera-se como um 
leão, ao lado de José do Patrocínio, na 
campanha abolicionista ; escrevera, com 
Aluizio Azeveuo, meia duzia de dramas vi
gorosos; conhecia a esgrima como um mes
tre d 'armas; as suas receitas culiná rias 
podiam formar uma biblioteca; e era o 
espírito . mais encantador, o mais delicado 
coração, um camarada perfe ito, um amigo 
quase inconcebível. Uma tarde, passava eu 
pela porta duma cervejaria, alguém me 

figm'h -•··--•::-;;.: •. :::-cr. 6v.--;::----~. ·t'';;;- ,_ \la cri ti L da Exposição do Liceu, em 1882, 
guedelhuda, com o pescoço entalado num mostrara · ouco entusiasmo pelas marinhas 
plast1·on a desbotar, uma fu lguração des- u., Rouêde. ' ,ntão êle expusera "Saco de 
denhos~ no olhar,_ acu~and? o talento. e a Alferes'' e " ;j}~ Paquetá''. O primei-
lrreverencm . .. E ele nao tmha nada d1sso; ro pareceu ao-C•'li.lCO melho r que o segundo, 
era gordo, atarracado, sem plastTon e qua- no qual a representação de um rocl1edo 
se sem pescoço; os seus olhos pequeninos, lembrava, pela côr, "um queijo de Roe-
dum verde aguado, não fulguravam, nem quefort! Seria o sub-r0nciente ao .IJOUTmet 
tampouco desdenhavam; o seu nanz colo- a interferir na obra do pmtor ~ 
ria-se dum tom de rosa sujo, como o dos 
vegêtes de farça, que cl1eiram rapé; e 
usava uma barba quase rente na face e 
a longada no queixo, que seria a dum per
feito burguês se êle a não torcinhasse con
tinuamente, com os dedos papudos e {;Ur
tos, arrepelando-a e emaranhando-a, n uma 
desordem de pelos já brancos e a embran
quecer '' . 

Até hoje ouço João Luso referir com 
ternura a memória do camarada de moci
dade. Ouço-!;lle louvar a habilidade poli
morfa, inclusive a dest reza com que pin
tava snas manchinhas. Nunca, porém, per
cebi-lhe entusiasmo pela pintura de Rouêde. 
No artigo já referido conta mesmo o es
critor episódio humorístico mas bem ex
pressivo do que podiam valer as marinhas 
do pintor francês. Foi o caso que êste pin
tara em Santos umas poucas telas para 
fazer uma exposição em São Paulo. Antes 
de partir, quis, porém, mostrá- las a a lguns 
amigos. Conta João Luso: " Prontas as 
marinhas, fomos solenemente convidados a 
ir admirá-las, a ntes dos amadores de São 
Paulo. Levamos conosco Carlos de Affon
seca, admirável anfitri ão dos nossos jan
tares de domingo, que, apesar da sua si-

. tuação de corretor, com tão fidalga distin-
ção e bondade recebia em sua casa essa 
meia dúzia de artistas sem nenhum crédito 
na praça. Rouede recebeu-nos de calça pre
ta, casaca e nada mais. E tinha-nos pre
parado uma garoupa . 

- Mas garoupa autêntica, da que se 
vende em Santos - explicou êle - e não 
da que vae para S. Paulo e a que nós, pes
cadores, chamamos simplesmente cação. 

Ao penetrar na imunda sala do interior 
da tasca um grande quadro nos chamou, 
entre todos, a atenção. Denominava-se A 
Pesca do Cação; e representava o episó
dio final dessa tarefa, quando o rmimal, 
a rpoado e já exausto, se deixa arrastar 

Gt~ilhe1·me Gonçalves dos Santos, aluno 
da Academia, expôs cinco trabalhos. Pelos 
títulos parecem todos paisagens. Uma de· 
las pintada sôbre a casca de um ôvo de 
avest ruz, informa o Catálogo. Agostmt re
produziu uma: "Porta da Chacara do 
Céu' '. Do reino do céu, quis d izer o a utor, 
que talvez terá suas tenções de lá entr~r " . 
Como se vê, Agostini , o lapis admuavel, 
o crítico satírico, o comba tente temív~l, 
deixava às vêzes o f lanco descoberto as 
setas dos gramáticos. 

Guilherme K1·oenlein expôs 
cartões de visita manuscritos''. 

"diversos 

João José da Silva, a luno da Academia, 
expôs um "retrato ' '. 

D.' C. F. D. Machado, quase esconden
do o nome em incógnitas, expôs três es
t udos do natural: dois ·de frutas e um 
de f lores. Agostini, representando um dê
les, de frutas, assina lou "bom estilo''. 

(a segr1ir 
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A RADIOGRAFIA A 
SERVIÇO DA ARTE 

DICIONÁRIO DE 
TERMOS TECNIC03 
DE BELAS ARTES 

Em 1897 a radiografia foi empregada 

pela primeira vez como processo para iden

tificar obras de arte. Um quadro de Du· 

rer, que havia sido repintado, revelou, na 

chapa radiográfica, a assinatura do ar· 

Fig. 1 / 

tis ta. Durante muitos t _.. no entanto, 

êsse método foi desprezado, até que voltou 

a ser ado~ado pelos principais museus da 

Europa e dos Estados Unidos. O Museu 

de A1·te da Universidade de Harvard, o 

Metropolitano de Nova Iorque e o Britâ · 

nico de Londres dispõem das melhores ins· 

talações no gênero, havendo intercâmbio 

de provas entre estas e outras organiza· 

ções culturais. O Museu de Harvard, por 

exemplo, possui para mais de 5. 000 radio· 

grafias de quadros famosos. 

Sob o ponto de vista radiográfico, um 

quadro a óleo possui as seguintes camadas: 

a) tela, madeira ou outro qualquer supm·te; 

b) camada de pr.eparação, ou apa1·elho 

(gêsso, gelatina etc.); c) Massa pictó· 

rica (à base de óleo ou verniz); cl) ca· 

Fig. 2 

mada protetora, superficial, de verniz ou 

cêra. 

Atravessando, com seu oll1o mágico, to· 

das estas camadas, a radiografia propor· 

ciona o exame de todas elas, revelando, 

muitas vezes, obras encobertas, ou seja, 

em linguagem tecnica, arrependimentos. 

A propósito, o técnico Alexandre Petril· 

li, de S. Francisco da Califórnia, dá-nos 

interessante relato da análise radiográfica 

àe um quadro ("Radiografia e fotogra· 

fia" tomo 10 n . 3) : 

O quadro em exame representava um 

grupo de várias figuras apresentando· 

se para dar à sepultura \ con>~ 

Organizado por MANOEL MARIA D.E 
ARAUJO PORTO ALEGRE, ALFREDO 
GALVÃO e CARLOS DEL NEGRO 

AQUEU, adj. Relativo a Acáia, acáico, 
povo antigo da Grécia, o mesmo que aquivo. 

AQUERON'l'E, s. m. Um dos rios do 
inferno mitológico. 

AQUILINO, adj. Pertencente ou rela· 
tivo a águia. Recurvo como bico da águia. 
O mato -: aquele em que entra águia. 

AR, s. m. Em pintura o ar ambiente é 
representailo entre os diferentes planos pelo 
enfraquecimento dos contornos e do colo· 
rido. Falta o ar: diz-se assim a um de· 
senho ou pintura quanao as figuras e 
objetos são colocados uns sôbre os outros 
e cujos traços ou tons são da mesma in· 
tensidade. - livre : Diz·se das composições 
pivto · " seu pró lj·io ambiente, isto é, 

1 . 

a da sôbre UllJ.a 

A pintu · _jt <fÚmento destinado a se 
.~1)' )- sacrifícios à divindade; 

--~tar. Pedra benta embutida no meio 
-~ pos· do altar e sôbre o qual oficia o sacerdote. 

/ terior da tá bua, ou as costas do quadro, 

exibia um aspecto aparentemente mais an· 

Fig. 3 

tigo do que a própria pintura, donde se 

ueduzia haver sido repintado . A radiogra· 

fia confirmou a suspeita (Fig. 2) reve· 

!ando, debaixo da pintura, leve contorno 

de uma. figura. grande. Removida a. pin· 

tura superficial e o aparelho de gêsso que 

servira de fundo para a. mesma, surgiu 

uma figura. de Cristo carregando a cruz. 
(Fig. 3). 

O quadro primitivo era. uma simples 

cópia de um original de Quentim Massys, 

executado ·em 1508 para uma catedral da 

Bélgica. O quadro subjacente não poude 

ser identificado, mas tudo conduz à pre· 

sunção de que se trata. de obra de dois 

autores, dadas as características de estilo, 

execução, etc. que as diferencia. 

ARABE, adj. Pertencente ou relativo à 
Arábia. A r te árabe: Deve-se distinguir 
a a rte árabe oriental da arte árabe 
ocidental. Esta compreende três esti los: 
árabe bisantino (sec. VIII a XI) cujo 
monumento mBis impo>·tante é a mC'squita 
de Córdoba; árabe mauritano ou de tran
sição (sec. XI a XIII ) ao qual pertence a 
Giralda de Sevilha; árabe granadino (sec. 
XIII a XV) sendo seu representante ge· 
nuino o Alhambra de Granada. 

ARABESCO, s. m. Ornamento para en· 
riquecer as superfícies planas em pintura 
ou baixo·J")lêvo . O seu nome provem da 
dem· ' om que o empregavam os árabes. 
Comp to de folhagens, palmas, flôres e 
frutos e aisposto de maneira caprichosa, 

. seus elementos são delicadamente enlaçados 
e descrevem curvas graciosas. Nas imita· 
ções do árabe é que aparecem as figuras 
dos homens c animais; no Renascimento 
os arabescos têm elegância e riqueza pro· 
digiosas. 

ARÁBICO ou ARÃBIGO, adj. O mesmo 
que Árabe. 

ARAME, s. m. O mesmo que harem. 
ARANGÃO, s. m. (Pop.) Pessôa que 

exerce arte mecânica; artesão, a rtífice, 
arrinção. 

ARANHIÇOS, s . m. pl. Conjunto de 
arcos salientes das abóbadas ogivais que 
vão reunir-se no f eixo da abóbada. 

ARBORIZAR, v. t. Plantar árvores em, 
guarnecer com árvores. 

ARCA, s. f . Grande cai,xa de tampa 
cha t'a ; cofre; te!jouro; torax ( Ant.) costa
do do navio. - dágua: Recinto de alve· 
nm·ia em que se captam ou recebem águas 
das nascentes para daí se fazer a respec· 
tiva distribuição . 

ARCABOUÇO, s. m. Carcassa em que se 
assenta uma construção, tal como madeira· 
mento, aranhiços, etc. Armação de uma 
estrutura. ( Ant.) O conjunto dos ossos do 
corpo; esqueleto. Torax. 

I ~L) 
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O MAGO DE VENEZA 
TICIANO VECELIO 

( Continuação) 

II 

APRENDIZADO 

Notava-se a sedução que Veneza exercia 
sobre os habitantes do interior pelo nú
mero de camponeses que trocavam a vida 
remansosa de suas terras pela agit:1ção da 
cidade. Entre estes, vieram dois irmãos: 
P rancisco e Ticiano V ecélio . 

Ambos haviam praticado pintura em Ca
pôre, com um artista local, mas Francisco 
preferiu a marinha e enga jou-se como em
barcadiço . Ticiano ficou só, entregue à 
-t utela de um tio . Logo de inicio, procur ou 
conhecer as ,-eliquias com que desde criança 

Depois de muitos dias de excursão, o 
rapaz de Cadôre foi procurar mestre Bel
lini. Em este artista herdeiro de um nome 
ilustre, a par de professor competente. 
Sua oficina, instalada no rés-do-chão de 
antigo edifi cio, reunia estudantes de todas 
as procedencias. Bellini havia lançado em 
Veneza o processo da pintura a óleo, que 
Antonello ue Messina trouxera da F lân
dria. Na oficina de Bellini havia grandes 
paineis em execução; trabalho não falta
va. 'riciano foi afavelmente r ecebido pelo 
mestre, e venceu facilmente a prova a 
que este o submeteu: esboçar a composição 
de um quadro religioso. 

sonhavn. Rm sua aldêia não havia palácios Bellini tinha como principal auxiliar um 
'como aqueles, que ele via refletindo-se na artista excepcional, Giorgione de Gastei-
água parada dos canais, nem campanários franr.o, pintor de grande talento e muito 
eomo o de São Marcos, cuja sombra se jovem. 'riciano sentiu nele, desde logo, 
estend ia, enorme, pelo lajêdo..-_dp. , ra1J de ~m grande j!J·tista. Bellini pouco fazia; 

>~l:;ça . ~ ~«§;"~;,,. L~ f\.'!-< ~ , ••• ··-~ "d~ri,one 1\1· a alma do _atelier. Ticiano 
'"""'T.:l"""nr·T•-,~.<>~~~r;;..... .n . ( - F _ , S, ( ' de admu·açao_ nelo,. -·~~~tre. 

5'-'"........ c~~cr ' • • íf' ~· - \1._\ ec . . .,.+w - . - ·-
misturado com algu~l~"~~ . ., ,.,_ '- , - - ~ que do!·av"'-·- passana· 

~~-'' ~ {' · puze\ ' ' -~ _ .. r 1 do Palácio Ducal nuni- J:."ncoe da pra ... . . : - '! ~-,· o ..--•ur·o com e e. . ' ·v . _, ' dana avent :--.), . r.!' . 

.. 
;:> 

esboçando a lap1s a perspectiva de uma 't:'tim _ :.L --- ~-o -~m~!~~~_:a- ~·: . .2!2.'' 
galeria, ou estudando o pormenor de um gwne resoH'I"tt---em do1s têlupotra . á1fi~ " 
ornato, ou registrando a 1-oupa bizarra de dad_e . Era bom cmnpanheuo e am1go ~~:!. · ~iano 
um embarcadiço dos muitos que por ali Mmtas vezes, depo1s da t arefa do ateher, ' 

)f] 
, iam J·untos perconer o cais do "Zattere '' 

" Assunção" 

. anavc:un. ' 
à caça de tipos curiosos que por ali fa-

Quando a ta:de era fresca, punha-se a ziam ponto. E teciam conjecturas sobre 
perCOrrer OS baJJ"rOS afastados SOb O felze · d" t t b ·a t 
de uma gôndola ou caminhando pelo la- pais~s IS an es, so re a VI a nos _por os 

. . , ' _. longmquos do maJ: Negr·o, ou na As1a ma-

lbirmto das ruelas, pontes e galer1as . E .11 M p 1 1 . rav1 1osa que arco o o r eve ara aos pu-
quando sub111 as escadas do quarto onde . 1 t . 
morava, ainda tinha gosto em chegar à vos OCIC en 1118

• 

janela e atirar a vista para a massa de 
um zimbório, cuja forma escura destaca
va-se nas nuvens vermelhas do crepúsculo. 

I E tinha sempre ouvidos para anotar lá 
em baixo a voz monotônica dos barqueiros 
fazendo-se anunciar nas esquinas. 

Ticiano 

Aproximava-se a época em que a cidade, 
esquecendo todas as realidades, entregava
se por completo ao domínio da fantasia. 
G~orgione não se fartava .de descrever a 
Ticiano as aventuras burlescas do famoso 
carnaval . Propusera servir de cice1·one ao 

"Bacanal" 

companheiro, levando-o a todos os lugares 
naqueles agitados dias. Mas, no estado 
de espínto em que se achava o jovem 
pintor de Cadôre, tais fl-ivolidades não o 
seduziam. Não fôra o mistério das más
caras, nem as farsas das pantomimas que 
cada ano se realizavam na "piazzetta' ', 
que o haviam atraído a Veneza; mas sim 
a quietude das suas águas, o colorido cal
mo das suas tardes, os sinos pachorrentos; 
a bater o .Angelus enquanto a última asa 
branca demandava a cimalha acolhedora 
de um palácio. Outro, que não ele, pintasse 
os frisos movimentados do "Casino'' com 
suas bacantes em festa . O que o preocupa
va agora eram as grandes composições de 
inspiração bíblica, com seus profetas gra
ves em f undos crepusculares, as madonnas: 
sereníssimas, como Palma, o mestre, tão 
delicadamente interpretava. 

* 
A grande festa veio encontrá-lo instala

do num quarto andar da "Piazza Santru 
Margherita ' ', de onde se avistava, duzentas 
braças adiante, a massa imponente do "Pa
lácio Foscari ' '. Ao cair da noite, Ticiano· 
debruçou-se à sacada e poz-se a observar 
a fisionomia da cidade . O "Foscari ' ', todo' 
paramentado de luminária, derramava cla
J"ões de incêndio em todo o bairro, como um 
grande braseiro, refletindo-se no espelho• 
do "Grande Canal ", onde embarcações: 
nervosamente transitavam. De longe che
gavam ruídos de cornetas, guisos, apitos· 
e rufos de tambores, misturando-se às gar
galhadas e à fala de falsete dos mas
carados. 

Tomado de curiosidade, desceu à rua .. 
Chegado à calçada, porém, parou indeci-
so. Estranhou- a cidade, na sua impre
vista mutação. Nunca estivera assim, no• 
meio de tanta gente. A noite tinha des
cido, de todos os lados milhares de lan
ternas e archotes t01·navam fantástic::w as: 
perspectivas das ruas. O bairro de "Santa. 
Margherita" despejava gente para as ban-
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"Asmnção" 
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das elo "Ri alto''. As embarcações enchiam 
o canal, adornadas todas de luzes e estan
dartes. As pequeninas lanternas elas gôn
dolas refletiam-se na água, enchendo-a de 
constelações multicôres. Poz-se a caminhar 
em direção à "piazzetta' ', entre barra
quinhas de bebidas e de objetos carnava
lescos . Os edifícios mostravam-se enfei
tados, os palácios com luminárias, outros 
com brocados nos parapeitos, guirlandas 
e bandeirolas. 

Atravessou praças e ruas, insinuando
se entre o povo, vislumbrando de espaço a 
espaço num trecho reluzente do Canal. A 
ponte recurvada do "Palácio Aldramin" 
clava impressão de fragilidade, sob a mas
sa de gente ali postada. Os carnavalescos 
moviam-se em bando, ora girando em sú
bitos rodamoinhos, ora em ondas ende
moinhadas, ao som ele guitarras, cornetas 
e bandolins. Às vezes, despenca v a uma 
lanterna de uma sacada, incendiando-se, 
espalhando uma chuva de confetti arden
te sobre as cabeças . 
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CURIOSIDADE HISTÓRICA 

"-l. 

Na Praça de São Marcos era maior o 
movimento. Barracas ele saltimbancos, tea
trinhos ele fantoches, tablados para dansas, \ 
botequins, barracas de comida, assinala-

...,.,-..-...... __ . 
~ 

vam o foco da festa. f 
Veneza, esquecida de suas mis.S--"~ e 

da peste que lhe rondava as por as, per f 
dia o contacto da realidade, ' sonhava! 

IIl 

ASCENSÃO 

Ticiano trouxera <tlguma~ valiosas cartas 
de recomendação, que serviram de instru
mento para obtenção de varias pequenas 
encomendas . Pouco depois o Doge Andréa 
Griti recebia o pequeno pintor de Cadôre 
em seu palácio, e entregou-lhe a Igreja 
de São Nicolau para decorar. 

De volta do palácio, o artista vinha 
febri l. Sentia o peso da responsabilidade 
que assumira . Aquela prova seria decisiva 
para sua carreira; o fracasso dessa ini
ciativa seria o fim de tod!Ls as suas as
pirações, a volta à sua aldeia, a derrota. 
Nesse estado de espírito recolheu -se para 
dormir. Mas, por mais que tentasse des
viar o pensamento, não lhe saia da ideia 
a responsabilidade da t arefa. 

Via-se dentro de uma nave sombria, 
diante de uma enorme parede. Era aquele, 
.o espaço que ele tinha que encher de 
figuras. Como lhe parecia grande, como 
.era desmesurado, em confronto com a es
.cassês de idéias em que se debatia I 

Desesperançado de dormir, resolveu sair, 
-trocar passos pela rua deserta, à procura 
.de inspiração. Vestiu-se e ganhou a rua. 

A noite era calma e fresca. O luar 
dareava as lajes da calçada. Os jardins 
fechados denunciavam-se pelos aromas, 
_muito incisivos naquelas horas tranquilas. 
De longe chegavam sons de orquestra de 
alguma festa distante. 

Ticiano caminhou por varios becos tor
-tuosos e marginados de sombras, ganhou 
~ "Cais dos .c;scravos", despertou um 
·barqueiro que dormitava e mandou tocar 
para a Igreja de São Nicoláu. 

(a seguir) 

' 

O grande pintor brasileiro Almeida ]14n[ ) aos 23 anos de idade. 
Fotografia inédita, oferecida pelo colecionador páulista Durva! do Amaral 
ao Museu N. de Bela;) Artes . 

ORDEM E HARMONIA 
"As leis da ordem e da harmonia, que 

são o fundamento das belas-artes, sempre 
foram objeto, em todos os tempos, de cons
tantes pesquisas; mas, em toda parte, para 
atingir-se os princípios geradores da ordem 
e da harmonia, foi mister o apôio das 
ciências da observação, únicas capazes de 
explicar tais fenômenos e de oferecer base 
segura às especulações do espírito. Desde 
que foi criada a ciência, a filosofia, apos
sando-se dos fatos constatados pela ex
periência procedendo por analogias, passou 
do conhecido ao desconhecido, remontando 
do efeito à causa para dela deduzir todo 
o sistema de regras que orientam a marcha 
do artista no caminho do iqeal. Foi assim 
que a antiguidade encontrou na união do 
princípio físico e do princípio moral a ver
dadeira expressão das belas-artes. 

O mais -alto gráu de beleza que o homem 
pode dar às suas criações é resultante da 

união de vanos objetos à da harmonia 
que liga esses objetos uns aos outros. E' 
o que se entende por beleza visível, ou da 
matéria, e beleza invisível, que decorre da 
harmonia das relações. A diversidade e 
a variedade são qualidades inerentes a to
das as produções da natureza, como a to
das as criações Uo gênio, e as maneiras 
diversas sob as quais podem ser apresen
tadas oferecem consequencias sempre dis
semelhantes, enquanto que o princípio é 
uno e invariavel. 

Caso o artista ignore estas regras e pro
duza sem método, pode acontecer que uma 
feliz inspiração faça com que encontre a 
verdade; mas, não devemos i ludir-nos : é 
um sinal manifesto de impotência, ou pelo 
menos de inferioridade, deixar-se conduzir 
unicamente pelos azares que nascem da 
imaginação''. 

David Sutter - "Estétique Générale et 
appilquée", Paris, Irnprimerie Impériale, 
1865. 
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UMA SINGULAR 
I ""' 
COLEÇAO DE 
PINTURA MODERNA 

Entre as var1as medidas adotadas para 
atenuar a crise econômica que afli ge a 
arte contemporânea italiana, é de se notar 
a iniciativa do sr. Caramelli, rico indus
trial, que incumbiu 50 pintores resid·entes 
em Roma de pintarem pequeninos quadros, 
,todos com as mesmas dimensões e todos 
eles tend() como motivo paisagens da Ci
dade Eterna. Entre os pintores comissio
nados figuram De Chirico, De Pisis, Got
tuzzo, Mafai, Severini, Savinio ( irmão de 
De Chirico e conhecido por ser ao mesmo 
tempo pintor, musicista e escritor) além 
de varios pintores jovens. A fim de incen-

1 tivar os mais moços, Caramelli fixou o 
mesmo pre' o para todos os quadros en
comendados . 

l Foi o famoso escritor humorista Cesare 
Zavattini, possuid or de urna coleção de 
centenas de minúsculos quadros modernos, 
quem sugeriu a Caramelli tal idéia. A Ivanoff - " Figura" (Foto Studio 5) 
coleção completa dos quadros de Zavatti-
(li~pode ser guardadj>. dentro ~o/'1':"~S~- ;;-..... ". ~-
~ra• " ·--1.' r . , - ..,...-(, """'~ "'"'" ........, E 

>::-& ' • ''q •.• qu_adro_s qg j>.~.:-i-.Y.i?ti::.o -:_ . ii{'J/ v>"'" - a -- ~ ;· lj( 1 _ 
~.k«r.r- n b :r~.A:;: -~ · '...- J S' ç U · puJ"'L~ ... -rr~·t:•·'ill~'rnt: u'V."' ·r. , til' . .. ~...... a~ ec . , . . .. · ~ ·--..! ·...._· ~.· · 

e vêm obtenoo grande _1~~~- ---.-J4;ill " pu~~~ ·; \ ~ ~=-- :;:_...., :--. ./.·-fp -
~"f..n.Qária.\\ a_:~:: . J~h . 

-~~ - ---~~·~ -{:;-{:; * 
, LOTERIA 
f ARTÍSTICA 

Com o intmto ~e d1fundir o gosto pela 
arte e- de melhorar as precarias condições 
econornicas dos artistas, o semanario li
terário italiano "La Fi era Letteraria ", 
lançou a idéia de uma grandiosa loteria 
cujo plano obedece aos moldes do "swe
epstake '' hípico e automobilístico. A única 
diferença é que os prêmios, em lugar de 
dinheiro, são obras de arte ... 

~ c) 

Conhecíamos trabalhos de I vanoff há 
vários anos, nas páginas dos números es
peciais de " L 'Ill ustration ' '. Foi êle o 
artista escolhido pela gr:1.nde publicação 
francêsa para ir ao Vaticano fixar em 
.i.lt ... :5t~ "t;• (' . inte.-.a.~d. ~ct Sll.1{HL':{fiú d 
Pio XII. • 

C;~ ' * * * 

A exposição do artista, realizada nesta 
capital em julho e agosto, na Galeria Ven
dôme, em Copacabana, deu-nos oportuni
dade para estudar de perto a obra do 
artista russo, procurando analisá-la, apro
veitando essa ocasião para concluir do seu 
verdadeiro valor. Ivanoff apresentou qua
dros de gênero, retratos, pequenos estudos; 
uma vasta demonstração de suas possibi
lidades em t;;Setores diversos . Concluímos 
dêsse exame que o artista possui uma vir
tuosidade admirável, resultado, sem dúvida, 
de muito estudo. E' caprichoso, atento 
à bôa execução de sua obra, mas tudo isto' 
sob o comando de uma excepcional intuição 
artística, que o afasta de um verismo abor
recido, muito encontradiço em certos qua
dros de " trompe l 'reil ' ', de sabor du- . 
vidoso, no qual se perdem os executantes 
sem alma . 

l 

GERSON PINHEIRO 
NA FACULDADE 
DE ARQUITETURA 

Em 8 de agosto, no saLio nobre da Es
cola N. de Belas Artes, realizou-s·e a ceri
mônia da posse do professor Gerson Pom
peu Pinheiro na cátedra de Perspectiva, 
Estereotomia e Sombra da Faculdade Na
cional de Arquitetura. 

Assim, mais um digno elemento da 
S.B.B.A. passa a integrar o corpo docen
te da referida Faculdade, que conta, entre 
outros mestres, com o professor Carlos Del 
Negro, nosso vice-presidente. 

Saudando o novo catedrático, que além 
de arquiteto, é pintor "hors concours" 
no Salão N acionai, falaram os srs. Car
valho Neto, em nome da congregação, H en
rique Sálvio, pela S.B.B.A, Nestor de Fi
gueiredo, presidente do Instituto Central 
de Arquitetos e Damasceno Vieira, da So
ciedade de Homens de Letras. 

Na mesma ocasião tomou posse interi
namente da aula de Geometria Descritiva 
o professor Caetano de Oliveira, Ren '1 v -""'~' 
dado pelo professor Mello e Souza, ua ,, 
ma Faculdade . 

No retrato, a "mise en place'' é sempre 
bem resolvida, o carater atentamente fi
xado, o modelado bem cuidado. 

Não temos dúvida em concluir: o senhor 
Ivanoff é um pintor de alta classe, um 
grande artista, e, ao mesmo passo, um 
técnico admirável . Quando estas duas con
dições se equilibram, surge uma obra-pri
ma de primeira água. Quando a técnica 
predomina, o quadro perde um pouco em 
leveza; mas quando pinta despreocupada
mente, e a técnica, por isto, não prepon
dera, então o artista se mostra por -inteiro, 
e temos uma pequena maravilha de sabor 
úmido e virgem, como uma pétala irisada 
nP]O orvalho da manhã . 

=is Ivanoff . 
H. S . 

BOLFTTM DE BELAS ARTES 

O MÃGICO DA 
AQUARELA 

Frank Urban nasceu na Belgica e fez 
seus primeiros estudos de desenho e pin
tura em Paris, Londres e Munich . 

Na sua recente exposição de aquarelas, 
realizada no salão de honra do Hotel Ser
rador, apresentou um maravilhoso conjun
to de 65 trabalhos executados na Bahia, 
Pernambuco, São Paulo e Rio. As aqua
relas que expôs são bôas, bem manchad as 
e possuem firmeza de uesenho e justeza 
de colorido. 

Como aquarelista, Frank Urban conse
guiu imprimir aos seus quadros, que agra
dam logo à primeira vista, um cunho de 
personalidade inconfundível. O difícil gê
nero de aquarela encontra nêsse concien
cioso artista belga um dos mais dedicados 
intérpretes . Os trabalhos intitulados "Co
queiros do Bomfim '' e " Água de Meni
nos'' bem atestam o valor do artista, como 
grande aquarelista. 

Os trêchos de ruas antigas, as praias e 
as igrejas velhíssimas que tão bem sabe 
pintar, com suas tintas limpas e brilhantes, 
retratam exatamente as maravilhosas ci
dades do Norte - Salvador, Recife e 
Olinda - que continuam sugerindo aos 

istas nacionais e estrangeiros belos mo
flV~~<~ra quadros de real valor. 
~ Fra~_S Urban veio para o Brasil há 15 
anos, res.~ndo na Capital de São Paulo, 
~i! e tem s~'-, " atelier ". Fez di:Vfrsas expo
sições em Sã ppr_,. • ..,, Rio, Bã)üa e Recife, 
sempre COlljl .~ 1 •. de sucesso . Sua obra é 
digna de figurar em qualquer Museu de 
Belas Artes. 

,..A"".- L . 

* * * 
EYRAB?!? 

No seu livro "Mes promenades au Mu
sée clu Louvre' ', J. F. Raffaelli ehama. 
a atenção para a Sf"~uinte curiosidade: 

"Lembro-me das lu .... ~ travadas em fa
vor uos leões de Barye no Pavilhão de 
Flora, que os arquitetos não queriam aceitar. 

Dos dois leões de Barye, que ornam a. 
porta do cais, Barye não fez senão um: 
o que olha para a direita e estende a. 
pata esquerda para a frente; o outro foi 
executado por aquele, mas invertendo-o,. 
esqueceram de inverter também a assina
tura. Daí o primeiro estar assinado BA
RYE e o segundo EYRAB! O que certa-
mente provocará o aesespero dos arqueó-
logos futuros .. ; '' 

* * * 
JURANDIR PAES LEME, 
DIRETOR DO 
INTERNATO PEDRO Jl 

Por decreto do Governo, foi nomeado
Diretor do Internato do Colégio Pedro II 
o professor · Jurandyr Paes Leme, pintor· 
laureado e professor de desenho no mesmo. 
Colégio. 

Ao professor Paes Leme, que por diver
sas vezes fez parte o a diretoria da S. B. 
B.A., BOLETIM DE BELAS ARTES. 
deseja o melhor êxito no desempenho do. 
alto cargo que em boa hora lhe foi eonfi-
ado. 

.. 


