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PINACOTECA BARÃO DE SANTO ANGELO DO INSTITUTO DE ARTES  
DA UFRGS: ENSAIOS DE VISIBILIDADE 

 

Paula Ramos - UFRGS 

 

RESUMO: Primeira coleção pública de arte no Rio Grande do Sul, a Pinacoteca Barão de Santo 
Ângelo(PBSA) do Instituto de Artes da UFRGS surge, como projeto, com o próprio Instituto 
Livre de Belas Artes, em 1908. Seu acervo, constituído pormais de miltrabalhos, reúne pinturas, 
esculturas, desenhos, gravuras, fotografias, vídeos, livros de artista e a chamada “coleção 
didática”.Raramente exibidas, essas obras apresentam uma faceta importante da história da 
arte no Rio Grande do Sul e no Brasil, uma vez que, em sua maioria, passaram a integrar o 
acervo como “prêmio aquisição” dos salões de arte organizados pela instituição ao longo de 
décadas. O artigo tem como cerne a história e o perfil dessa coleção, enfatizando os modos 
como vem sendo exibida e o projeto editorial do Catálogo Geral da PBSA, a ser lançado no 
primeiro semestre de 2015, envolvendo professores e estudantes da UFRGS. 
 
Palavras-chave: Pinacoteca Barão de Santo Ângelo; Instituto de Artes da UFRGS; catálogo de 
arte. 
 

 

ABSTRACT: The PinacotecaBarão de Santo Angelo (PBSA, Baron of Santo Angelo Gallery) of 
the Instituto de Artes(Art Institute) of UFRGS is the first public art collection in Rio Grande do 
Sul. It was founded in 1908, with the creation of the Instituto Livre de BelasArtes (Free Institute 
of Fine Arts). Today its collection consists of about a thousand of works, including paintings, 
sculptures, drawings, prints, photographs, videos, artist´s books and the so-called "teaching 
collection". These artworks are rarely publicly shown and represent an important side of the art 
history in Rio Grande do Sul and in Brazil, since, in most cases, they became part of the 
collection as "acquisition prize" of the art exhibitions organized by this institution over few 
decades. The article focuses on the history and the profile of this collection; it emphasizes the 
ways it is being exhibited and the editorial project of the General Catalogue of PBSA, which will 
be released in the first half of 2015, involving teachers and students from UFRGS. 
 
Key-words: Pinacoteca Barão de Santo Ângelo; Instituto de Artes of UFRGS; art catalogue. 
 
 
 
Um acervo precioso, reunindo obras de alguns dos mais importantes artistas sul-

riograndensese brasileiros do século XX. Um acervo de valor simbólicocapital, que 

amplia as reflexões sobre a formação de artistas visuais no Rio Grande do Sul, bem 

como sobre o que era legitimado no circuito artístico local. Um acervo que sugere as 

estratégias de expansão e reconhecimento nacional, para além das fronteiras regionais. 

Um acervo surpreendente e ainda pouco conhecido. Muitas poderiam ser as formas de 
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introduzir uma apresentação da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo (PBSA) do Instituto 

de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seria possível, inclusive, iniciar 

o presente texto arrolando as dificuldades infraestruturas que acometem, há décadas, 

essa importante instituição artística e cultural do Estado do Rio Grande do Sul. 

Optamos, contudo, por uma abordagem que valoriza sua constituição e presença no 

ambiente universitário. 

Raras são as instituições de ensino de artes visuais no Brasil que contam com coleções 

de arte. Formar acervos requer projeto, responsabilidade, estrutura, equipe técnica e 

condições de armazenamento, guarda e exibição, entre vários fatores. A maioria dos 

acervos vinculados a universidades e a estabelecimentos de ensino surgiu a partir de 

doações de empresários e particulares, ligados, de algum modo, à própria instituição ou 

à cidade que a acolhe. Não foi o caso da Pinacoteca Barão de Santo Angelo. 

Pinacoteca Barão de Santo Ângelo: gênese 

Como a história da escola secular que a abriga, a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo 

despontou calcada no interesse e esforço de profissionais liberais comprometidos com 

o desenvolvimento social e cultural do Rio Grande do Sul.1 

O antigo Instituto Livre de Belas Artes (ILBA)2foi criado em Porto Alegre, em 1908, 

primeiramente dedicado ao ensino de música e, dois anos depois, ampliando sua 

atuação às artes plásticas, tendo o desenho como eixo. Nos primeiros anos, um único 

professor era o responsável pelas disciplinas: o pintor Libindo Ferrás (1877–1954) 

(GOMES, 2012b).3Figura de proa no campo artístico sulino, foi Libindo quem sugeriu a 

compra das obras e peças de caráter didático inaugurais do acervo, como é informado 

pelo então Presidente do ILBA, o médico Olympio Olinto de Oliveira (1866–1956), no 

relatório de 1912: 

Por proposta do mesmo professor, encomendei para a Europa, em 1910, as 
seguintes obras de gesso para servirem de modelo nas aulas: 
 
Vênus de Milo (Louvre) – estátua inteira 
Apolo de Belvedere (Vaticano) – estátua inteira 



 
 
 

1778 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Niobe (Florença) – busto 
Ajax (Roma) – busto 
Vênus (Acropole) – cabeça 
Cabeça de rapaz (Tarento) – cabeça 
Duas mãos e dois pés 
 
As duas estátuas, cópias do tamanho dos respectivos originais, são magníficos 
modelos de escultura, perfeitamente reproduzidos, e que impressionam a 
quantos tem ocasião de contemplá-los. Os bustos e cabeças são igualmente 
boas reproduções de arte antiga. Andou toda a despesa com esta encomenda, 
inclusive despachos e armazenagem, em 1:333$850.4 

 

Círio Simon, em sua tese acerca das origens do Instituto de Artes, identifica na compra 

desses gessos uma nítida filiação do ILBA aos cânones acadêmicos e ao padrão de 

ensino da Escola Nacional de Belas Artes (SIMON, 2003). Em textos posteriores, Paulo 

Gomes sugere uma outra perspectiva: as moulages afirmariam simbolicamente a 

postura racional e libertada moral católica que marcava a cultura brasileira desde os 

seus primórdios: “A atitude de Olinto indica a nítida orientação humanista e laica que 

ele queria a escola tivesse” (GOMES, 2012a, p. 257). Ainda segundo Gomes, essa 

ação estaria inserida 

[...] numa série de ações que visavam, se não modernizar, no sentido mais 
revolucionário da palavra, ao menos alinhar o pensamento local com o 
pensamento já laico e desvinculado das ideologias políticas e religiosas em 
vigor no centro do país, principalmente no Rio de Janeiro e na emergente São 
Paulo. Mais do que indicar uma orientação classicista (e, naturalmente, 
reacionária) para a arte, a aquisição dos dois gessos servia como uma 
legitimação perante a opinião pública, que tinha o pensamento artístico fundado 
nos cânones clássicos, num contexto no qual a produção e o consumo de arte 
eram atividades tão estrangeiras à mentalidade local. O modelo clássico talvez 
conformasse mais tranquilamente uma base de trabalho sólida e plenamente 
segura para os fundadores do Instituto Livre de Belas Artes e de sua Escola de 
Artes.(GOMES, 2012b, p. 36-37) 

A compra das peças em gesso não deixa de sinalizar o momento de transição pelo qual 

passava o campo artístico local e do qual Libindo Ferrás era, como já apontado, 

personagem de monta. Conforme Neiva Bohns, o artista representava a “[...] nova 

geração, que incorporava um vocabulário pictórico dos mais experientes, buscando 

modelos próprios de expressão”. E também sintetizava “[...] diferentes concepções 

estéticas que viriam a se entrechocar, pouco tempo depois, na disputa entre 
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procedimentos entendidos como modernos e aqueles desprezados como acadêmicos” 

(BOHNS, 2005, p. 115). 

Dispostas na entrada do Instituto de Artes, as imponentes moulages da Vênus de Milo e 

do Apolo de Belvedere recebem o público frequentador do espaço, atestando sua 

história centenária e sugerindo, como informa a placa de sinalização pública colocada 

diante do edifício, que ali existe um “museu”. Embora, a rigor, não funcione dentro dos 

padrões museológicos, a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo pode ser vista como 

tal.5Antes mesmo da instauração do curso de Artes Plásticas (1910), aliás, havia o 

interesse de formar um acervo, como revela o primeiro Estatuto do ILBA, de 14 de 

agosto de 1908: 

Art. 41 – No caso de não poder o Instituto preencher os seus fins, uma vez 
resolvida sua liquidação, passará o seu patrimônio ao Estado do RGS, com a 
condição de aplicá-lo, integralmente, à aquisição de obras de arte, para gozo 
público, constituindo o núcleo de um museu de arte nesta capital. 

§Único – Se o Estado recusar a doação condicional, será ela oferecida à 
Intendência Municipal desta capital, com a mesma obrigação e, em caso de 
recusa por parte desta, passará à propriedade da Escola Nacional de Belas 
Artes, na Capital Federal, que dará a esses bens o destino que entender. (apud 
SIMON, 2003, p. 401)6 

A compra das obras de arte, propriamente, começou em 1912, como nos informa Olinto 

de Oliveira no já citado relatório: 

De acordo ainda com o mesmo professor [Libindo Ferrás] e com o intuito de 
iniciar a formação da galeria de pintura desta Escola, autorizei-o no começo 
deste ano, por ocasião da exposição do pintor brasileiro A. Parreiras, a adquirir 
uma das telas do mesmo. Foi escolhido o quadro intitulado Christo, cedido pelo 
autor pela quantia de 700$000 rs. Na mesma ocasião também foi adquirido um 
primoroso quadro do pintor espanhol Barbazan [sic], Crepúsculo, pela soma de 
900$000 rs. Auxiliou-nos gentilmente na escolha destas telas o Sr. Carlos 
Torelly, distinto artista patrício aqui residente. Seria de grande vantagem para a 
difusão do gosto pela verdadeira arte, e para a educação artística do público, 
que o Instituto continuasse, na medida de suas forças, a formar as suas 
galerias de pintura e de escultura, adquirindo boas cópias de gesso, cópias de 
obras típicas da arte clássica de pintura e telas originais modernas, entre as 
quais algumas de P. Weingärtner, A. Freitas (rio-grandenses) e outros artistas 
nacionais.7 
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Assim, as pinturas Christo(1907), de Antonio Parreiras (1860–1937), e 

Crepúsculo(1903), de Mariano Barbasán Lagueruela(1864–1924), inauguram o acervo 

artístico, que logo receberia obras como Maricás (1911), de Pedro Weingärtner (1853–

1929), adquirida em 1913 por 800$000, seguida de Solidão, do mesmo artista, 

comprada em 1920 por 2:000$000. Naquele ano, no relatório de Libindo Ferrás, o 

comentário: “Oferta preciosa: o notável artista patrício Pedro Weingärtner, ao fazer a 

entrega do quadro Solidão, que lhe havíamos adquirido, ofereceu à Escola uma 

belíssima coleção de suas apreciadas águas-fortes” (apud SIMON, 2003, p. 404). 

Infelizmente, não se sabe o paradeiro das gravuras, tampouco da pintura.8 Em 

entrevista a Adriana Bolzan, Jairo Figueiredo, diretor do Instituto entre 1985 e 1989, 

afirmou ter presenciado e ouvido “[...] comentários diversos a respeito de depredações, 

desaparecimentos e furto de obras do acervo a partir do ingresso do Instituto na 

Universidade”, fato que aconteceu definitivamente em 1962. Ainda segundo o ex-

diretor, algumas obras “até mesmo apareceram à venda em galerias de arte” (In: 

BOLZAN, 2011, p. 42). 

As décadas de 1910 e 1920vivenciaram um incremento significativo da coleção, a partir 

de doações, mas, principalmente, de compras, como revela o relatório de 1919: 

A Galeria da Escola, este ano, foi sensivelmente aumentada. Foram adquiridos 
os seguintes quadros: 
 
1. No jardim, de Carlos Torelly 
2. Pensativa, de Eugênio Latour 
3. Ouvindo a missa, de Oscar Pereira da Silva. 
 
Além destes, recebeu a Escola, ainda, os seguintes: 
 
4. Polichinelo e 
5. Invidia (Inveja), ambos de Eugênio Latour. 
 
O primeiro destes – Polichinelo – foi-lhe oferecido pelo autor e o segundo 
(Invidia) pela Intendência Municipal de Porto Alegre.Adiante encontrareis uma 
cópia do ofício que em 11 de outubro dirigi aos Sr. Dr. Presidente e demais 
membros do Conselho Municipal, solicitando-lhes o auxílio material necessário 
para a aquisição do referido quadro.9 
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Eugênio Latour (1874–1942) foi professor do Instituto por um curto período, em 1919, 

assim como Augusto Luiz de Freitas (1868–1962) – de quem foram compradas Depois 

da missa e Cabeça de Garoto, ambas pintadas em Roma. A presença desses nomes, 

bem como de Lucilio de Albuquerque (1887–1939) – do qual a PBSA possui Na 

encosta(1913) –, que visitou a escola na década de 1910, sugere o esforço da entidade 

no estabelecimento de laços com outros centros do País. Em breve, também pinturas 

de Hélios Seelinger (1868–1965), Oscar Pereira da Silva (1865–1939) e Campos Ayres 

(1881–1944), entre outros, passaram a ser vistas nos ambientes administrativos, no 

auditório, na biblioteca e até mesmo nas salas de aula do ILBA. Não havia um espaço 

destinado à exibição das obras, e o que poderia ser visto como fator limitante mostrou-

se, pelo contrário, positivo à formação do olhar dos alunos. Na época, segundo o Art. 

252 do Regimento Interno do Instituto, cabia ao bibliotecário organizar e guardar, entre 

outros, a “galeria de quadros” (BOLZAN, 2011, p. 41). 

Essa situação começa a mudar em 1943, com a inauguração da nova sede, à Rua 

Senhor dos Passos10e, junto com ela, da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, assim 

batizada em homenagem ao ilustre artista gaúcho Manuel de Araújo Porto Alegre 

(1806–1879), do qual, curiosamente, a instituição não dispõe de uma única obra. No 

projeto arquitetônico do escultor e professor Fernando Corona (1895–1979), estava o 

desejo de construir a “Universidade de Artes do Rio Grande do Sul”, conforme 

defendido pelo Corpo Docente do IBA, capitaneado por Tasso Bolívar Corrêa (1901–

1977), Diretor da instituição entre 1936 e 1958.11 No projeto, a Universidade se 

estenderia ao longo da Rua Senhor dos Passos, tendo como centro e âncora o edifício 

inaugurado em 1943: a parte inferior seria ocupada por um teatro com 180 m² de palco 

e capacidade para 1.800 pessoas, enquanto, na superior, funcionariam a Pinacoteca e 

o que estava sendo chamado de Museu de Arte do Rio Grande do Sul, constituído com 

as obras da PBSA (SIMON, 2003).12 Mas nada disso saiu do papel.13A ampliação 

possível do prédio, naquela conjuntura, ocorreu em 1952, momento em que a 

Pinacoteca passou de cerca de 46 m² para 232 m², tudo para abrigar de modo mais 

condizente a coleção, que crescia a olhos vistos.14Em relatório de 1956, Tasso Corrêa 
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comenta essa expansão, informando que somente entre 1951 e 1956 a PBSA havia 

recebido 38 obras: 

Criação da primeira pinacoteca pública do Estado. É importante a coleção de 
obras de arte que integram o patrimônio do Instituto. Figuram nelas trabalhos 
dos maiores artistas brasileiros e alguns estrangeiros. A Galeria de Arte 
compreende: pintura (112 obras), desenho (29), gravura (19), escultura (29), 
num total de 189. (apud SIMON, 2003, p. 404) 

Junto com as paisagens, nus, alegorias e naturezas mortas que inauguraram o acervo, 

o número de obras crescia, sobretudo, graças às doações de professores e alunos. 

Nesse sentido, é importante enfatizar, desde já, a relevância da PBSA para a 

compreensão do próprio ensino de arte no Rio Grande do Sul e, em especial, em Porto 

Alegre, na primeira metade do século passado, frequentemente taxado de acanhado, 

quando não de retrógrado. A observação de obras de professores e alunos integrantes 

da coleção permite alentadas surpresas. É o caso, por exemplo, da Cabeça cubista 

(1922) de Fernando Corona, gesso facetado geometricamente, no qual o artista retrata 

o então Presidente do Estado, Borges de Medeiros (1863–1961); é o caso também da 

paisagem urbana representando o centro de Porto Alegre (1926) e assinada por João 

Fahrion (1898–1970), de um frescor e modernidade surpreendentes, exalando a 

atmosfera expressionista que o artista assimilou em seu período formativo na Alemanha 

(1920–1922); assim como é o caso do conjunto de estudos, desenhos e óleos doado 

pelo espanhol Benito Castañeda (1885–1955), professor entre 1938 e 1952 e que, 

antes de se fixar em Porto Alegre, fez formação em Cádiz, na Espanha, e em Buenos 

Aires, na Argentina. Analisando a produção de Castañeda, o que dizer de uma pintura 

como Circo (1946), com suas pinceladas enfáticas e cores vibrantes? A observação 

dessas e de tantas outras obras nos convida, no mínimo, a revisar algumas ideias feitas 

e a pensar que Porto Alegre não estava tão isolada assim, geográfica e artisticamente. 

Os salões e o perfil da coleção 

Os Salões de Belas Artes do Rio Grande do Sul, promovidos e sediados na Escola 

entre 1939 e 195615, foram os eventos que efetivamente deram corpo à PBSA. Tasso 
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Corrêa organizou e presidiu as sete edições, da mesma forma que seu irmão, Ernani 

Dias Corrêa (1901–1982), arquiteto e professor, integrou todas as comissões 

julgadoras.16 

Do primeiro salão (1939), quando apenas três pinturas foram selecionadas, passando 

pelo segundo (1940), quando a Prefeitura de Porto Alegre adquiriu onze trabalhos, 

foram 44 incorporações, sendo 35 pinturas, 4 esculturas, 2 desenhos e 2 gravuras, 

além de um trabalho em arte decorativa  (BOLZAN, 2011).Os prêmios, cujos nomes 

prestam homenagem ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, ao IBA, a personagens do 

meio social e cultural do Estado e às instituições patrocinadoras (bancárias e 

previdenciárias), possibilitaram a entrada de obras emblemáticas na coleção, como 

Religio, Ars, Scientia, de DimitriIsmailovitch (1892–1976)17, Arlequim e o gato preto, de 

Ado Malagoli(1906–1994)18 e a escultura Adeus, de Humberto Cozzo(1900–1981), 

várias vezes referenciada em desenhos e pinturas de João Fahrion. 

Professores e estudantes também se inscreviam nesses eventos, mas, de certo modo, 

observa-se que a prioridade era adquirir trabalhos de artistas de fora do Rio Grande do 

Sul, ampliando o prestígio do próprio IBA que, na época (passando por vários períodos 

turbulentos)19, já integrava a Universidade do Rio Grande do Sul e que festejaria, em 

1958, o cinquentenário da Escola. 

Naquele ano, foi promovido o maior de todos os salões, o I Salão Panamericano de 

Arte, coordenado pelo Presidente da Associação Paulista de Belas Artes, Prof. 

Cymbelino de Freitas (1887–1961).O evento contou com extensa programação, entre 

conferências, concertos, além da grande exposição, que se estendeu ao longo dos oito 

andares do prédio. Como avalia Blanca Brites, para apreciação das obras, “[...] era 

necessário percorrê-lo [o edifício] em sua extensão vertical, o que hoje seria visto como 

uma inovadora expografia (domínio inexistente à época)”. E continua: “Percebemos de 

imediato que esse recurso foi empregado visando a um maior aproveitamento espacial, 

mas também como uma maneira de apresentar o próprio prédio e suas recentes 

inovações de espaço” (BRITES, 2012, p. 78). Além de artistas brasileiros, o I Salão 



 
 
 

1784 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Panamericano registrou participações oriundas de outros sete países: Argentina, 

Bolívia, Chile, Estados Unidos, México, Peru e Uruguai, ocasião em que foram 

incorporadas obras como Naturaleza Muerta, do uruguaio Julio Verdié(1900–1988). A 

pintura de Verdié, flertando com a abstração, foi elogiada por Fernando Corona, um dos 

incentivadores das vertentes modernistas no IBA. 

Durante o Panamericano, que amargou a ausência de uma produção plástica mais 

arrojada, aconteceu também o I Congresso Brasileiro de Arte, reunindo importantes 

teóricos e historiadores da arte.20Os debates deram-se no Salão de Festas da Escola, 

localizado no 8º andar, para o qual foram encomendadas pinturas muraisa professores 

do Instituto, entre os quais Aldo Locatelli (1915–1962). 

Conhecida como As Artes, a obra de Locatelli configura-se como uma grande alegoria 

ao universo da música e das artes visuais, e também presta homenagem aos que 

instituíram o ILBA, na primeira década do século, e aos que haviam lutado pela 

conquista do novo espaço e pelo reconhecimento das artes como área de formação em 

nível superior, poucos anos antes. Em seus aspectos formais, a pintura evidencia o 

embate entre academicismo e modernidade visual, protagonista do próprio salão. Há, 

de um lado, a tradição do mural acadêmico, do qual Locatelli era um dos maiores 

representantes, mas há, igualmente, a busca por uma composição deformas 

simplificadas e geometrizadas (BOHMGAHREN, 2012). 

Embora o Salão Panamericano tenha sido avaliado por seus organizadores como um 

evento de sucesso, havia certo descontentamento no ar, sobretudo por parte dos mais 

jovens. Blanca Brites sublinha que é justamente nesse período que se consolida o 

afastamento gradual dos que haviam feito a segunda estruturação do IBA, liderados por 

Tasso Corrêa e perenizados no mural de Locatelli. Despontavam novos personagens e 

anseios, que encontrariam nas vertentes abstratas e geométricas sua expressão.  

Essa foi, justamente, a tônica do Salão de Artes da UFRGS de 1970, momento em que 

foram agraciadas a pintura Dentro da Noite, de Arcângelo Ianelli(1922–2009)21, e a 
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escultura com peças modulares metálicas de Rose Lutzenberger (1929). A mesma 

Rose, então professora no IBA, desenvolveria com os colegas Luiz Barth (1941) e 

Rubens Cabral (1928–1989) o álbum de serigrafias Visão Multidimensional(1971), um 

dos destaques da PBSA, num eco dos experimentos concretistas e cujas composições 

geométricas abstratas eram resultado de exercícios de derivação da forma de um 

hexágono por meio de recortes e rebatimento das partes. 

Na época, trabalhos de abstração geométrica e também mais lírica, de nomes como 

Fayga Ostrower (1920–2001) e YeddoTietze (1935), ingressam no acervo, assim como 

obras de ex-alunos, a exemplo de Nelson Wiegert (1940), Regina Silveira (1940)e 

Avatar Moraes (1933–2011). Como pontua Brites, a realização do Salão de Artes 

Visuais da UFRGS, em quatro edições (1970, 1973, 1975 e 1977), “[...] respondia, em 

parte, às inquietudes geradas, no âmbito universitário, em relação à arte de então e 

trazia espaço para as inovações que se encaminhavam naquele momento” (BRITES, 

2012, p. 115–116). Muitas das premiações foram assinaladas pela maciça presença de 

jovens egressos, como é o caso do conjunto de desenhos sobre fotografia intitulado 

Triacantho I (1973), de Carlos Pasquetti (1948), Mara Álvares (1948), Clovis Dariano 

(1950) e Fernanda Cony (1949), Grande Prêmio UFRGS no Salão de 1973, e dos 

desenhos do mesmo Pasquetti Exercício para o Espaço I, II e Exercício para a Forma, 

que conquistaram o Grande Prêmio na edição de 1977. 

Visibilidade 

Entre 1977 e 1997, não houve qualquer evento que incorporasse um significativo 

número de obras ao acervo. O fim dos grandes salões organizados pelo Instituto, por 

um lado, e a ausência de verbas para a aquisição de obras, por outro, fizeram com que 

a PBSA entrasse num período de quase estagnação. Na mesma época, registra-se um 

ofício do então coordenador do acervo, Carlos Scarinci, ao diretor da instituição, Luiz 

Paulo Vasconcelos, solicitando providências quanto ao funcionamento do espaço. 

Tenho satisfação em encaminhar a Vossa Senhora a listagem das mais 
urgentes necessidades que precisam ser satisfeitas para colocar em pleno 
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funcionamento a Pinacoteca do Instituto de Artes da UFRGS. A esta listagem 
seguem o programa presumível de atividades para o 1º semestre de 1978, além 
de modelos de fichas de catalogação e circulação de obras, e das etiquetas de 
identificação das mesmas. Tão logo seja possível um acurado exame do 
acervo, terei satisfação em encaminhar-lhe a lista das prioridades no que se 
refere a sua conservação. (In: BOLZAN, 2011, p. 46) 

Entre a lista dos materiais essenciais estão: mapotecas, estantes, fichários e até 

mesmo ferramentas elementares como “chave de fenda”. A leitura do ofício, como bem 

identifica Bolzan, permite concluir que o ambiente em que as obras estavam antes da 

criação da Reserva Técnica (atualmente junto à galeria) não oferecia a infraestrutura 

básica necessária para a justa salvaguarda do acervo que, apesar de todos os 

cuidados, continuava frágil. Em 1990, o Relatório de Inspeção da Pinacoteca, datado de 

15 de julho, informa o desaparecimento da obra Festança, de José Lutzenberger 

(1882–1951), que estava sob a guarda da Reitoria. 

Em 1992 e em 1998, primeiro a galeria22 e, depois, a área da Reserva Técnica (RT)23 

da Pinacoteca, passaram por reformas. No caso da RT, houve a substituição dos 

telários em madeira e fios de nylon por traineis de ferro, feitos sob medida, para o 

melhor aproveitamento do exíguo espaço: trabalho de base absolutamente 

imprescindível, inclusive em vista das pragas de insetos. 

Em 1993, resgatando as obras premiadas nos salões do Instituto, a pesquisadora 

Blanca Brites organizou a mostra Re-conhecendo premiados: Salões de 1939 a 

1977.24Dois anos depois, o Museu Universitário da UFRGS exibia De Libindo a 

Malagoli: as Artes Visuais na Universidade, com lançamento de catálogo reproduzindo, 

em folhas soltas, 15 destaques.25E, em 1998, comemorando o aniversário da 

instituição, o MARGS abrigou Instituto de Artes 90 Anos – Acervo, com curadoria de 

José Augusto Avancini e Maria Amélia Bulhões, que também realizariam, em 2002, com 

edição de catálogo, Artistas Professores da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul: Obras da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, inaugurando o novo Museu 

Universitário junto ao Campus Central. 
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Mostravam-se grandes obras adquiridas no passado, mas também era necessário dar 

visibilidade à produção dos professores artistas atuais, bem como ampliar a 

representação contemporânea no acervo. Mostras com esse perfil aconteceram em 

1994 e em 1997.26No final daquela década, semelhante estratégia foi a tônica do 

projeto Singular no Plural, organizado por Blanca Brites. Dividido em seis edições, entre 

1997 e 2003, consistia na exibição de trabalhos recentes dos professores do 

Departamento de Artes Visuais. Em cada evento, quatro nomes expunham suas obras 

e, ao final do período, doavam uma delas para a instituição.27 

Incansável, Brites ainda coordenou, no início dos anos 2000, o processo de 

catalogação, registro fotográfico, digitalização, publicização (por meio de CDs) e 

posterior exibição das obras em sítio virtual (www.ufrgs.br/acervoartes), evidenciando o 

interesse documental, histórico, pedagógico, estético e inclusive pecuniário do acervo. 

Contou, para tanto, com o envolvimento de alguns colegas professores e de diversos 

bolsistas de iniciação científica. Ao final, organizou três exposições: Total Presença – 

Gravura (2005), no Museu da UFRGS, Total Presença – Desenho (2007), na 

Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, e Total Presença – Pintura (2009), dividida entre a 

PBSA e o Paço Municipal de Porto Alegre. A extensão da última mostra num ambiente 

fora do âmbito universitário buscava propiciar à comunidade revisitar ou até mesmo 

conhecer as obras quase sempre fechadas na Reserva Técnica ou, quando muito, 

exibidas junto à Direção do Instituto de Artes ou em espaços solenes da Reitoria. 

Criar uma “reserva técnica exibida”, como acontece no exemplar Museu D. João VI, 

junto à Escola de Belas Artes da UFRJ, é o desejo do atual coordenador da Pinacoteca, 

Paulo Gomes, também Vice-Diretor do IA. Mas, para tanto, é necessária uma nova 

sede para o próprio Instituto de Artes, que dê conta, inclusive, da dramática e urgente 

expansão que o acervo requer. O modelo do Museu D. João VInão apenas promoveria 

a exibição permanente das obras, como facilitaria os estudos por parte de 

pesquisadores, professores e alunos, notadamente os do Bacharelado em História da 

Arte, que realizam várias atividades acadêmicas a partir das obras e materiais 
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preservados na PBSA e no Arquivo Histórico do Instituto de Artes.28 Uma 

importantíssima iniciativa nesse sentido é a que envolve a produção do Catálogo Geral 

da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, trabalho conjunto de professores e estudantes. 

Catálogo Geral da PBSA 

No final de 2013, estabelecendo a programação e as ações comemorativas aos 80 

anos da UFRGS (festejados ao longo de 2014), a Coordenadora da Difusão Cultural da 

Universidade, Claudia Boettcher, solicitou à Direção do IA a organização e edição do 

primeiro Catálogo Geral da PBSA, bem como a realização, no antigo Salão de Festas 

da Reitoria, de uma grande exposição do acervo.29 

Rapidamente foram contratados bolsistas dos cursos de História da Arte, Artes Visuais 

e Museologia, para concluir o inventário e a catalogação das obras, que entre pinturas, 

esculturas, desenhos, gravuras, cerâmicas, vídeos, fotografias, livros de artista e 

gessos, já ultrapassavam o número de 1.000 peças. Ao mesmo tempo, começou a ser 

esboçado o projeto editorial da publicação, coordenada pelos professores Alfredo 

Nicolaiewsky, Ana Maria Albani de Carvalho, Blanca Brites, Paula Ramos, Paulo 

Gomes e Paulo Silveira. O desafio foi pensar o formato, os conteúdos, possíveis usos e 

circulação do impresso, sem esquecer as diversas expectativas, pessoais e 

institucionais, em torno do mesmo. Afinal, como lembra Paulo Silveira, em um catálogo, 

esse “volume bibliomórfico produzido a partir de parâmetros mercadológicos, de 

concepção e acabamento técnico”,  

[...]a ação artística existe quase exclusivamente como assunto ou ilustração, e a 
instituição e os curadores assumem, orgulhosamente, o papel de exegetas da 
arte. A sua imprescindibilidade como documento é inquestionável, assim como 
seu poder legitimador de todas as instâncias envolvidas. 

É a função que define o catálogo como tal. Ele indica, arrola, registra, classifica, 
ilustra, explica. (SILVEIRA, 2004, p. 2) 

Conscientes dessas especificidades, os organizadores optaram por uma edição em 

dois volumes, com cerca de 700 páginas no total. Em um deles, o leitor encontrará a 

história da coleção e a reprodução, em tamanho reduzido e padronizado, de todas as 
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obras integrantes do acervo, acompanhadas das respectivas fichas técnicas. No 

segundo tomo, ensaios assinados pelos pesquisadores analisarão o perfil do acervo e 

seus diálogos com a arte brasileira e internacional, a partir dos períodos que constituem 

seus focos de investigação. Um diferencial importante desse projeto é o envolvimento 

de estudantes de graduação e pós-graduação, sobretudo do curso de História da Arte, 

que foram desafiados a produzir leituras de imagem de obras a serem reproduzidas em 

destaque. Ao todo, cerca de 60 alunos participam do projeto, resgatando algo que, 

curiosamente, está na gênese da própria história dessa coleção: ser objeto de estudo e 

formação do olhar. 

O Catálogo Geral será lançado no primeiro semestre de 2015 e constituirá fundamental 

ferramenta para a divulgação da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, uma coleção que, 

como o presente artigo espera ter demonstrado, merece novas instâncias de 

visibilidade. 

 

                                                 
Notas 
1 Sobre a história do Instituto de Artes da UFRGS, ver: [1] SIMON, Cirio. Origens do Instituto de Artes da UFRGS – 
Etapas entre 1908 e 1962 – Contribuições na Constituição de Expressões de Autonomia no Sistema de Artes Visuais 
do Rio Grande do Sul. 2003. 561 f. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. [2] 100 Anos de Artes Plásticas no Rio 
Grande do Sul: três ensaios. Blanca Brites, IcleiaBorsaCattani, Maria Amélia Bulhões, Paulo Gomes. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2012. 

2 O atual Instituto de Artes nasce como Instituto Livre de Belas Artes, numa clara alusão ao seu caráter liberal, 
desprendido de instituições governamentais. Depois, passa a se chamar Instituto de Belas Artes, Escola de Belas 
Artes e,finalmente, Instituto de Artes. 

3 Como aponta Paulo Gomes, três disciplinas e sete alunos matriculados inauguraram o ensino formal de artes 
visuais no Rio Grande do Sul, que tinha um único professor, o pintor Libindo Ferrás (GOMES, 2012b, p. 34). Libindo 
trabalhou na escola até 1936. 

4 Relatórios de 1909 a 1912 do Instituto de Belas Artes do RS apresentados pelo Presidente Dr. Olinto de Oliveira. 
Porto Alegre: Livraria do Globo, 1912, p. 35 (41 p). Nota: a grafia do texto, bem como de todos os textos de época 
aqui reproduzidos, foi atualizada para o português contemporâneo. 

5 A PBSA integra a REMAM, Rede de Museus e Acervos Museológicos da UFRGS, instituída em 2012 e que 
atualmente conta com mais de 20 unidades acadêmicas e administrativas da Universidade. 

6 Esta cláusula, segundo Simon, ainda foi repetida no Estatuto de 23 de janeiro de 1939. 

7 Na seqüência, Olinto de Oliveira ainda acrescenta: “Na mesma ordem de idéias cogito há tempos de levar a efeito 
uma exposição de pintura exclusivamente com elementos já existentes no Rio Grande. Penso que poderia reunir uns 
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60 quadros de mestres, entre os quais alguns de não pequeno valor”. Relatórios de 1909 a 1912 do Instituto de Belas 
Artes do RS apresentados pelo Presidente Dr. Olinto de Oliveira. Porto Alegre: Livraria do Globo, 1912, p. 35 (41 p). 

8Muitos das obras tiveram seus nomes trocados ao longo dos anos. Não há registro, na coleção, de um trabalho com 
o título Solidão. E como também não há registro de desaparecimento de uma pintura desse artista, é possível que 
Solidão igualmente tenha sido rebatizada. 

9 Documento reproduzido em BOLZAN, 2011. 

10 A construção do prédio do IBA constitui, sem dúvida, um dos capítulos mais comoventes da história da arte e da 
cultura no Rio Grande do Sul. Para garantir a edificação, os professores deram como garantia suas próprias casas. 
Sobre essa e outras impressionantes passagens, ver: SIMON, 2003. 

11 A criação da “Universidade de Artes do Rio Grande do Sul” foi proposta no bojo dos debates sobre a inserção, ou 
não, do IBA à Universidade do Rio Grande do Sul. Sobre o tema, ver: SIMON, 2003. 

12 O MARGS, independente do projeto da Universidade de Artes, só seria efetivamente criado em 1954, tendo como 
diretor Ado Malagoli, professor do IBA.  

13O ambicioso e visionário projeto da Universidade de Artes do Rio Grande do Sul, divulgado pelo jornal Correio do 
Povo em novembro de 1947, jamais ultrapassou a condição de sonho, e apenas o edifício central programado por 
Corona foi concluído. 

14 Atualmente, a galeria tem 197 m². A diminuição se deve ao uso de parte do espaço para a criação da Reserva 
Técnica, fato que provavelmente aconteceu na década de 1970, sob coordenação de Carlos Scarinci. 

15 Importante registrar que, antes disso, Libindo Ferrás já havia organizado o I Salão de Artes Plásticas do ILBA, em 
1929, junto ao foyer do Theatro São Pedro, e outros salões também já haviam acontecido na cidade. Sobre isso, ver: 
KRAWCZYK, 1997. 

16 Ao expor o fato, Flavio Krawczyk, em alentado estudo sobre os salões de arte no Rio Grande do Sul, sugere uma 
possível interferência de Tasso nas escolhas do irmão (KRAWCZYK, 1997). 

17Religio, Ars, Scientiafoi premiada no 2º Salão, de 1940. A PBSA tem uma segunda obra do mesmo artista, Retrato, 
adquirida no 6º Salão, de 1955. 

18 De Malagoli, criador do Museu de Arte do Rio Grande do Sul e personagem de destaque no campo artístico sulino, 
a PBSA tem outras duas obras: Retrato do pintor Raul Dovezae Composição com Figuras, ambas de 1949. 

19 Sobre o desgastante processo de incorporação do IBA à Universidade do Rio Grande do Sul, ver: SIMON, 2003. 

20 Entre os participantes, estavam Mario Barata (1921–2007), Flexa Ribeiro (1914–1991), Quirino Campofiorito 
(1902–1993), Pietro Maria Bardi (1900–1999), Sergio Milliet (1898–1966), Jorge Amado (1912–2001) e Luiz Martins 
(1910–1981). 

21 Antes desta, outras duas obras de Arcângelo Ianelli já integravam o Acervo da PBSA: Interior de Ateliê, premiada 
no 6º Salão, de 1955, e Marinha,contemplada no 7º Salão, em 1956. Dentro da Noite foi Prêmio Especial no 1º Salão 
de Artes Visuais da UFRGS, promovido em 1970. 

22 Com seus 197 m², é usada essencialmente para a exibição de trabalhos de estudantes e exposições temporárias.  

23 Contígua à Pinacoteca, a Reserva Técnica1 (RT1) tem cerca de 35 m². Atualmente, parte do acervo, as obras em 
papel, está preservada na RT2, junto ao edifício do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS),no Campus 
Central, que também abriga o Arquivo Histórico do Instituto de Artes. 

24 A mostra aconteceu entre 31 de março a 22 de maio de 1993, na PBSA. 

25 As obras reproduzidas foram Composição com figura (1949), de Ado Malagoli; Medas (1921), de Libindo Ferrás; 
Barcaças no cais de Porto Alegre (1940), de Angelo Guido; Vendedores de Laranjas – Navegantes (sem data), de 
Luiz Maristany de Trias; Retrato de Senhora (1921), de Oscar Boeira; Desventura (1952), de Aldo Locatelli; Cena de 
Colônia (sem data), de José Lutzenberger; Figura I (1953), de Alice Soares; Retrato de Maria José Cardoso(1956), 
de João Fahrion; Saída da Missa (sem data), de Augusto Luiz de Freitas; Polichinelo (1912), de Eugênio Latour; 
Cabeça de Picasso (sem data), de Fernando Corona; Velho Modelo (sem data), de Christina Balbão; Auto-
retrato(sem data), de Francis Pelichek; Dia e Noite (1933), de Benito Castañeda. 
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26 A mostra Instituto de Artes: 1994 – Artes Visuais, aconteceu entre 25 de maio e 30 de junho de 1994, com 
curadoria de Maria Teresa Brunelli. Já Entretantos, com curadoria de Blanca Brites, ocorreu entre 28 de outubro e 20 
de novembro de 1997. As duas, tendo como espaço a PBSA, exibiram a produção artística dos docentes.  

27 A primeira edição do projeto Singular no Plural (entre 17/04 a 09/05 de 1997) reuniu obras de Roseli Jahn, Renato 
Heuser, EveliseAnicet e Eduardo Vieira da Cunha. A segunda (entre 20/08 a 03/09 de 1997), de Mara Álvares, 
UmbelinaBarrreto, RomanitaDisconzi e Mariza Carpes. A edição nº 3 (entre 29/09 a 15/10 de 1999) apresentou 
Alfredo Nicolaiewsky, Cláudia Sabani, Katsuko Nakano e Maria Lucia Cattani. A edição 4 (entre 21/06 a 10/07 de 
2000) reuniu Alberto Semeler, EnySchuch, Lenora Rosenfield, Nico Rocha e Rodrigo Núñez. A edição 5 (entre 29/10 
e 23/11 de 2000) reuniu Elida Tessler, HelioFervenza, Maria Ivone dos Santos e Sandra Rey). Por fim, a sétima 
edição (entre 14/02 e 28/02 de 2003), única com cinco artista, apresentou obras de Adolfo Bittencourt, Flávio 
Gonçalves, Luiz Eduardo Robinson Achutti, Maristela Salvatori e Teresa Poester. 

28 Criado em 2009 dentro do Projeto REUNI e com atividades iniciadas em 2010, o Bacharelado em História da Arte 
da UFRGS é um dos cinco cursos superiores na área no Brasil, já tendo formado sua primeira turma em 2014. Um 
dos aspectos do Projeto Pedagógico do Curso está na valorização e na ênfase na pesquisa em história da arte 
brasileira e, sobretudo, sul-rio-grandense. Nesse sentido, as atividades desenvolvidas em disciplinas como os 
Laboratórios de Pesquisa em História da Arte (no número de 3) priorizam o contato e reflexão a partir desses 
acervos. 

29 A exposição será inaugurada em novembro de 2014 e permanecerá em exposição por praticamente um ano, com 
curadoria de Blanca Brites e Paulo Gomes. 

 

 

REFERÊNCIAS 

AVANCINI, José Augusto; BULHÕES, Maria Amélia. Artistas Professores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul: Obras do Acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do 
Instituto de Artes. Catálogo de exposição. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2002. 

BOHNS, Neiva Maria Fonseca. Continente Improvável: Artes Visuais no Rio Grande do Sul do 
final do século XIX a meados do século XX. 2005. 383 f. Tese (Doutorado em Artes Visuais) – 
Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. 

BOLZAN, Adriana Pinto. Pinacoteca Barão de Santo Ângelo: um pouco de sua História. 2011. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Artes Visuais). Instituto de Artes, UFRGS, 
Porto Alegre, 2011. 

BOHMGAHREN, Cíntia Neves. Locatelli e Fahrion e os murais do Instituto de Artes da UFRGS: 
Tradição e Modernidade. In: Anais do XXXII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte 
2012 – Direções e Sentidos da História da Arte. Brasília: Universidade de Brasília, 2012. 
Disponível em <http://www.cbha.art.br/coloquios/2012/anais/pdfs/artigo_s2_cintianeves.pdf>. 
Acesso em 13 jul. 2014. 

BRITES,Blanca. Apontamentos sobre Construções Visuais. In: 100 Anos de Artes Plásticas no 
Rio Grande do Sul: três ensaios. Blanca Brites, IcleiaBorsaCattani, Maria Amélia Bulhões, Paulo 
Gomes. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2012b. p.77-117. 

GOMES, Paulo (Org.). Artes Plásticas no Rio Grande do Sul: uma Panorâmica. Porto Alegre: 
Lahtu Sensu, 2007. 

GOMES, Paulo. A instituição da Escola de Artes no Rio Grande do Sul. In: MALTA, Marize; 
PEREIRA, Sonia Gomes; CAVALCANTI, Ana (Org.). Novas perspectivas para o estudo da arte 



 
 
 

1792 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

                                                                                                                                                              
no Brasil no entresséculos (XIX/XX): 195 anos de Escola de Belas Artes. Rio de Janeiro: 
EBA/UFRJ, 2012a.p. 251–259. 

GOMES, Paulo. Academismo e Modernismo: possíveis diálogos. In: 100 Anos de Artes 
Plásticas no Rio Grande do Sul: três ensaios. Blanca Brites, IcleiaBorsaCattani, Maria Amélia 
Bulhões, Paulo Gomes. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2012b. p. 17-75. 

KRAWCZYK, Flávio. O espetáculo da legitimidade: os salões de artes plásticas em Porto 
Alegre: 1875–1995. 1997. 416 f. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais, UFRGS, Porto Alegre, 1997. 

PEREIRA, Sonia Gomes. O Novo Museu D. João VI. Rio de Janeiro: UFRJ, Escola de Belas 
Artes, 2008. 

SILVEIRA, Paulo Antônio. Identidades e poderes do catálogo de exposição. In: Anais do XXIV 
Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Belo Horizonte: UFMG, 2004. Disponível em 
<http://www.cbha.art.br/coloquios/2004/2004.html> Acesso em 13 jul. 2014. 

SIMON, Cirio. Origens do Instituto de Artes da UFRGS – Etapas entre 1908 e 1962 – 
Contribuições na Constituição de Expressões de Autonomia no Sistema de Artes Visuais do Rio 
Grande do Sul. 2003. 561 f. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.  

 
 
Paula Ramos 
Doutora em Artes Visuais, ênfase em História, Teoria e Crítica de Arte (UFRGS, 2007). 
Professora-pesquisadora do Instituto de Artes da UFRGS, onde coordena o Bacharelado em 
História da Arte desde a sua implantação, em 2010, além de atuar nos cursos de Graduação e 
Pós-Graduação em Artes Visuais. Crítica de arte, curadora e organizadora de publicações na 
área de artes visuais. Membro da ANPAP, da ABCA/AICA e do CBHA. 
 
 


