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APRESENTAÇÃO
O conhecimento tradicional da
hi stória da arte no Brasil
acos tumou-nos a todos, leigos e
especialistas, a admitir como
verdade absoluta a influência
majoritária, senão exclu siva, de
te ndências e artistas fra nceses sobre
nossa pintura ao lon go do séc ulo
XIX. Esta suposição, co ntudo,
define-se agora como mais um
dentre os diversos e graves
equívocos que - felizmente! vão sendo aos poucos desfeitos e
substitu ídos por noções menos
fantas iosas a respeito de nossa arte
do passado.
O pl anejame nto e a orga ni zação
desta mostra foram inteiram ente
baseados no trabalho da hi storiadora
e críti ca de arte Maria E lizabete
Santos Peixo to, que com se u li vro, a
ser lançado durante o período da
ex posição, reuni u, am pliou e
sistemati zo u valioso conjunto de
inform ações sobre os quin ze
pintores alemães de atuação
exponencial em nosso país entre
1817 e 1931. Seu es tudo apontou
dados de expressiva significação,
que definitivame nte perm item o
esta belecimento de novas
perspectivas a res peito do tema.
Sabe mos agora que ao lon go da
segunda metade do séc ulo passado,
desde 1851 até a proclamação da
República, jamais tivemos menos de
cinco importantes pintores de

origem germânica,
simultaneamente, entre nós; que
duran te dois períodos (1868 a 1872
e 1876 a 1883) chegamos a ter sete
artistas alemães trabalhando ao
mesmo tempo; que dentre os quinze
pintores mais importantes desta
nacion alidade que estiveram no
Brasil, oito radicaram- se
perm anentemente e aqui morreram,
e apen as quatro permaneceram
menos de oito anos .
Podemos con statar que estiveram no
Rio de Janeiro, em São Paulo, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul , Minas
Gerai s, Espírito Santo, Bahia,
Pern ambuco, Pará e no Amazonas;
que integraram-se profundamente à
nossa sociedade e ao ambiente
artístico de e ntão, sendo respeitados
e admirados pe lo público e pela
imprensa; e que estiveram ligados,
freqüe ntemente, a momentos de
enorme significado para a evolução
de nossa arte.
Afinal, o primeiro pintor a
dedicar-se ao pai sagismo antes de
1840, fora dos acanhados limites
es té ticos sugeridos pela Mi ssão
Artística Francesa, chamava-se
Müller. E talvez tenha sido ele,
tam bém , o primeiro a retratar com
espantosa dignidade um personagem
comum em sua origem social,
estran ho à linhagem das alegorias
mi tológicas, mas visto e
compreendido com realismo na
grandeza do ato heróico de um
simples homem-do-mar brasileiro.
Não di spomos de melhores retratos
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aristocráticos do que aqueles
pintados por Krumholz, bem como
dificilmente a cidade e a baía do Rio
de Janeiro terão em qualquer época
tido interpretação visual tão notável
quanto a realizada por Hildebrandt.
Se pensamos nas imagens do
cotidiano, na estrutura da sociedade
ou no meio-ambiente do Brasil nos
anos 1820, a obra de Ru gendas
assume relevância impressionante,
sobretudo se comparada com a de
seu mais ilu stre con t(~ mporâneo em
nossa terra àquela época, o francês
Debret; a foto-pintura, uma óbvia
inovação em fins da década de
1860, está para nós estreitamente
associada ao nome Papf; a litografia
a Linde e Off; a iconografia sensível
e apaixonada a Hagedom, Bauch e
Wiega ndt ; e o poder de renovação
artística, apoiado na compreensão
naturalística de nossa paisagem e no
sentido do ensino independente, a
Grimm .
Aproximando-se o término do
século XX, é impossível
continuarmos a negligenciar o
conhecimento de nossa arte do
sécu lo anterior. E a única
possibilidade real de conhecê-Iavisto que não o conseguimos com
precisão e suficiente amplitude até o
presente - encontra-se na
eliminação sistemática de equívocos
históricos e dos mitos e fantasias
que há pelo menos setenta anos vêm
sendo forjados e tolerados neste
particular. Esta exposição, apoiada
no conteúdo mais extenso de um

pos sui o mérito de indicar um
importante aspec to concreto deste
universo de possibilidades,
demonstrando também o quanto este
tipo de trabalho pode proporcionar
em termos de prazer e satisfação
para todos os que se interessam pelo
assunto.
Carlos Roberto Maciel Levy
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INTRODUÇÃO
É certo que se pode considerar a
influênc ia artística de origem
germ ân ica no Bras il desde o tempo
em que o príncipe João Maurício de
Nassau governava o Nordeste como
administrador colonial holandês, no
sécu lo XVII, quando aqui esteve,
juntamente com os pintores Frans
Post (1612-1680) e Albrecht
Eckhout (161O?-1665?) , o artista
amador alemão Zacharias Wage ner
(1614-1668). Nascido na cidade de
Dresden, Wage ner documentou
faun a e flora brasileiras através das
aquarelas contidas no seu Livro dos
Animai s, o Tier-Buch.

De importâ ncia cap ital para a
evolução artística brasilei ra, foi a
atuação do monge beneditino
Ri cardo do Pilar, nasc ido em
Colônia, na Alemanh a, e
considerado o primeiro pintor
brasil eiro , segundo reg istros das
mai s remotas publicações de que se
tem notícia sobre o assun to. Frei
Ricardo do Pilar viveu durante trinta
anos no Mosteiro de São Bento , no
Rio de Janeiro, dedicando sua vida
exc lu siv amen te à fé reli giosa e à
arte até o ano de 1700, quando
faleceu , lega ndo-nos pequena e
valiosa obra artística.
É claro que nosso território também
foi percorrido por diversos viajantes
e naturali stas alemães que, no
entanto, não trouxeram maior
contribuição permanente ao

desenvolvimento da arte brasileira.
Foram apenas es trangeiros que
representaram o Brasil como
representariam motivos indianos se
estives sem na Índia , ou seja, não
trou xeram nenhuma característica
notável de particul ar vínculo à terra
e nada transmitiram à nossa cultura
que possa ser cons iderado
verdadeiramen te marcante.
Com a transferência de Dom João
VI e da corte portu guesa para o Rio
de Janeiro em 1808, tem início uma
etapa deci siva de forte impul so às
atividades artísticas. O ano de 18 16
traz ao Bras il a Mi ssão Artística
Francesa, chefiada por Joachim
Lebreton (1760-1819), que chega
com a in cumbência de fundar entre
nós a primeira escola de arte. A
partir de 1826, então, a Academia
Im perial das Bel as Artes passa a ser
o prin cipal ponto de convergência
das atenções e da produção artística,
além de assegurar o início do ens ino
regular e formal da arte no Brasil.
O séc ulo XIX con stituiu importante
marco cronológico para a hi stória da
arte brasileira. In dependentemente
da análi se crítica que se possa faze r
dos modelos apl icados pela Mi ssão
Artís ti ca Francesa, é in egáve l o se u
sign ificado no panorama artístico
nacional , especialm ente no que se
refere à impl antação do e nsin o, o
que pell11itiu não apenas o
surgim ento de diversos artistas
notáveis como também o apoio
in stitucion al e o in cremento à
formação de novas gerações de
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pintores que construíram
posteriormente, com talento e
originalidade, as bases para o nosso
progresso no campo das artes
VISUaiS.

Foi também o século que abrigou o
maior número de artistas
estrangeiros no país , o que, por
conseguinte. deu origem à idéia
desta exposição e do livro que a
acompanha, ambos dedicados ao
enfoque da atuação dos principais
pintores alemães que vieram ao
Brasil durante o período.
Não há dúvida que podemos contar
pelo menos mais uma dezena de
artistas alemães que estiveram entre
nós durante o século XIX. além dos
quin ze pintores representados na
mostra. No entanto, resta saber se
todos eles podem ser considerados
da mesma maneira q ue os já citados ,
uma vez que certamente é muito
difícil obter informações confiáveis
sobre as atividades desenvolvidas ,
bem como é problem ático
estabelecer uma estimativa da obra
de cada um deles e de sua efetiva
im portância para a evolução da arte
brasilei ra.

É preci so que fique claro, ass im ,
que esta mostra tem como proposta
bás ica salientar o contexto da
colaboração prestada pelos quinze
autores selecion ados, enquanto
destacados exemplos da influência
germâ nica no âmbito da história da
arte brasileira. O ass unto não está

absolutamente esgotado, até porque
seria pelo menos pretensioso, senão
impossível , julgar que uma primeira
tentativa realizada sobre um
determinado tema fosse capaz de
esgotá-lo em toda a sua
complexidade.
E sta é uma exposição que visa
oferecer subsídios para que se
estude e pesquise mais intensamente
a propósito dos artistas alemães que
atuaram no Brasil , para que se
questione e analise com maior
aplicação o conjunto das
informações so bre eles existentes,
para que daq ui a algum tempo - e
eu espero que não seja muito - os
especialistas em arte e o público em
geral possam dispor de um
conhecimento que seja solidamente
estruturado a esse respeito.
Maria Elizabete Santos Peixoto
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Anisras represemados
KARL WILHELM VON THEREMIN (1784-1852)
JOHANN MORITZ RUGENDAS (1802-1858)
FERDINAND KRUMHOLZ (1810-1878)
FRIEDRICH HAGEDORN (1814-1889)
AUGUST MÜLLER (1815-c.1883)
EDUARD HILDEBRANDT (1818-1869)
JOSEPH BRÜGGEMANN (c.1820-c.1885)
EMIL BAUCH (1823-c.1890)
KARL LINDE (c.1830-1873)
KARL ERNST PAPF (1833-1910)
AUGUST OFF (1838-1883)
JOHANN GEORG GRIMM (1846-1887)
THOMAS GEORG DRIENDL (1849-1916)
BER NHARD W1EGANDT (1851 -1918)
BENNO TREIDLER (1857-1 931)

Os organizadores da exposição agraaecem caiorosam ente às coleções públicas
e privadas que cederam por empréstimo remporário obras de an e de sua
propriedade e assim tomaram possível a realização da mostra.

EDU ARO HILDEB RANDT
Igreja de S anta L uzia (Rio de Janeiro), ca .1 844
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RELAÇÃO DE OBRAS
EXPOSTAS

KARL WILHELM VON
THEREMIN (1784-1852)

Na class ificação das obras de arte
expostas as dimen sões estão
expressas em centimetros, com a
altura precedendo a largura; a
abreviatura ca . indica uma data
aproximada por estimativa; e são
tam bém ado tadas as seguin tes
abreviaturas:

O Paço da cidade do Rio de Janeiro
visto da rampa , 1818
(reprodução foto gráfica de litografia
origina l, 19,4 x 27 ,6, pertencente à
Biblioteca Nacional, RJ)

TÉCNICAS E MATERIAIS
ap
Ip
ot
otc
tp

aquarela sobre papel
litografia sobre papel
óleo sobre tela
óleo sobre tela / cartão
têmpera sobre papel

INSCRIÇÕES
a
d
m
sa
sd
va

assinado
datado
localizado
monogramado
sem assinatura
sem data
vestígios de assinatu ra

POSIÇÃO
cid
Cle

cd
ec
ed
ee
v

canto inferior direito
canto inferior esquerdo
centro à direita
em baixo no cen tro
em baixo à direita
em baixo à esq uerda
verso

Entrada do Passeio Público (Rio de
Janeiro), 1835
(reprodução fotográfica de litografia
original , 19,9 x 27,2, pertencente à
Biblioteca ac iona I, RJ)
O chafariz do Campo tomado da
Igreja de Santana (Rio de Janei ro ),
1835
(reprodução fotográfica de litografia
original , 18,2 x 27 ,2, pertencente à
Biblioteca Nac ion al, RJ )
JOH ANN MORITZ RUGENDAS
(1 802-1858)
Cerca com palmeira, ca.1822-1 824
ap 37, 1 x 26,0 a:cie
Paulo Geyer, Rio de Janeiro
Trecho de pai sagem com palmeiras,
ca.1822-1824
ap 33,6 x 25,0 a:cie
Paulo Geyer, Rio de Janeiro
Trecho de pai sagem (Jurujuba ,
Niterói), ca.1822-1824
ap 33,0 x 47,6 a:cie
Paulo Geyer, Rio de Jan eiro
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Retrato do Imperador Dom Pedro II,
ca.1846
ot 99,8 x 79,2 a:ed
Dom João de Orleans e Bragança,
Rio de Janeiro
FERDINAND KRUMHOLZ
(1810-1878)
Retrato do Comendador Manuel
Correia de Aguiar, 1850
ot 114,5 x 88,5 ad:cid
Museu Nacional de Belas Artes, Rio
de Janeiro
Retrato de Jerônima Mesquita de
Aguiar, 185 1
ot 116,0 x 89,0 ad:cie
Museu Nacional de Belas Anes, Rio
de Janeiro
Retrato da Condessa de Iguaçu, 1852
ot 116,0 x 90,0 ad:cie
Museu Nacional de Belas An es, Rio
de Janeiro
FRIEDRICH HAGEDORN
(1814-1889)
Vista do Rio de Janeiro tomada do
bairro de Santa Teresa, ca.185 3
tp 51,9 x 70,8 a:cid
Paulo Geyer, Rio de Janeiro
Palácio Imperial na Quima da Boa
Vista, ca.185 5
tp 67,0 x 210,0 ad:cie
Mário Pimen ta Camargo, São Paulo

Vista da Igreja e do Outeiro da
Glória (Rio de Janeiro) , ca. 1860
ot 60,1 x 108,8 a:cie
Paulo Geyer, Rio de Janeiro
Vi sta do bairro da Glória, ca.1860
tp 40,7 x 72,3 a:cid
Paulo Geyer, Rio de Janeiro
AUGUS T MÜLLER (l815-ca. 1883)
Vista da cidade do Rio de Janeiro
tom ada da Ilha de Villegaignon,
ca.1 835 -1840
ot 102,0 x 135,0 va:cid
Mário Pim enta Camargo , São Paulo
Vista da enseada de Botafogo (Rio
de Janeiro), ca. 1835- 1840
ot 106,0 x 139,0 a:cie
Mário Pimenta Camargo, São Paulo
Vista do bairro do Catete e da Praia
do Flamengo tomada da Glória (Rio
de Janeiro), ca.1 835-1 840
ot 87, 1 x 119 ,0 sasd
Paulo Geyer, Rio de Janeiro
Retrato do mestre de sumaca
Manoel Correia dos Santos, ca.1839
ot 80,8 x 64,7 sasd
Museu Nacional de Belas Artes, Rio
de Janeiro
EDUARD HILDEBRANDT
(1818- 1869)
Igreja de Nossa Senhora da Saúde
(Rio Janeiro), 1844
ap 15 ,8 x 18,2 dl:cid
Paulo Geyer, Rio de Janeiro
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Trecho de paisagem (Rio
Comprido) , 1844
ap 18 ,8 x 25 ,6 dl: cid
Paulo Geyer, Rio de Janei ro
Igreja de Santa Luzia (Rio de
Jane iro), ca. 1844
ot 34,4 x 47 ,5 sasd
Paulo Geyer, Rio de Janeiro
Vista da Ilha da Boa Viagem
(Niterói), 1848
ap 22,0 x 37,5 ad:cie
Coleção particu lar, Rio de Jan eiro
JOSEPH BRÜGGEMANN
(ca. 1820-ca. 1885)
Vista da anti ga cidade do Desterro
(Sa nta Catarina) , 1866
ot 80,0 x 110,0 ad:ec
Acervo Galeri a de Arte, Ri o de
Janeiro
Vista da Lagoa de Noss a Senhora da
Conceição tomada do Morro da
Trindade (Santa Catarina) , 1868
o t 78,0 x 116,0 adl:cie
Sérgio FadeI, Ri o de Janeiro
Vi sta da anti ga cidade do Desterro
(Santa Catarina), ca.1868
ot 54,3 x 67 ,5 sasd
Mu se u Nac ion al de Belas Artes, RJ

Vista do Rio de Jan eiro tom ada do
alto de Pa ula Matos no bairro de
Santa Teresa, 1859
ot 80,5 x 183, 5 adl:cid
Fundação Raimundo Ottoni de
Castro Maia, Rio de Janeiro
Vi sta do Rio de Jan eiro tom ada do
alto de Paul a Matos no bairro de
Santa Teresa, ca.1859
ot 79 ,0 x 180,0 m:cie
Coleção parti cular, Rio de Janei ro
KARL LI NDE (ca.1830- 1873)
Pan oram a da cidade do Ri o de
Janeiro , ca. 1860
tp 10,4 x 63,4 a:cid
Paulo Geyer, Ri o de Janeiro
Cosme Velho (Rio de Janeiro),
ca.1865
ot 46,0 x 75 ,0 a:cie
Paulo Geyer, Rio de Janeiro
KARL ERNST PAPF (1 833 -1910)
Orq uídeas, 1892
ot 95 ,0 x 102,0 ad :ee
Lu ís Márcio Ferreira de Carva lho
Filho, Belo Horizonte
Interior com ar uídeas, 1896
a t 97 ,0 x 89 ,0 ad :cid
Coleção particular, São Pau lo

EMlL BAUCH (l823-ca .1890)
Cena de costum es (Rio de Janeiro),
1858
ot 49 ,8 x 60,4 adl: cid
Coleção particular, Rio de Janeiro

Auto- retrato de Ern st Papf, 1904
ot 45 ,5 x 39,0 ad: cd
Acervo Galeri a de Arte, Rio de
Janeiro
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AUGUST OFF (1838-1883)
Retrato de Antônio Nicolau
Tolentino, 1877
lp 50,5 x 37,8 ad:cie
Museu Nacional de Belas Artes, Rio
de Janeiro
Retrato do pintor Manuel de Araújo
Porto-Alegre, 1877
lp 63,0 x 44,9 ad:cie
Museu Nacional de Belas Artes, Rio
de Janeiro
Retrato de Cândida dos Santos
Moreira Guimarães, 1881
ot 64,2 x 53,5 ad:cie
Museu Imperial, Petrópolis
Retrato de Thomaz Gomes dos
Santos, ca.1867
Ip 63 ,0 x 44,9 ad:cie
Mu seu Nacional de Belas Artes, Rio
de Janeiro
JOHANN GEORG GRIMM
(1 846-1 887)

Trecho de paisagem com cascata
(Teresópolis), 1885
ot 64,0 x 47,5 ad:cie
Coleção particular, Rio de Janeiro
Vista da cidade de São José do Rio
Preto, 1886
ot 70,5 x 56,0 ad:cie
Augusto Velloso, São Paulo
Vista da cidade de Sabará (Minas
Gerais), ca.1886
ot 57,0 x 98,5 sasd
Sérgio FadeI, Rio de Janeiro
THOMAS GEORG DRIENDL
(1849-1916)
Cena de famíli a nas montanh as da
Baviera, 1878
ot 81,0 x 61 ,5 adl:cid
Coleção particular, São Paulo
Vista da Baía do Rio de Janeiro,
ca.1888
ot 40,0 x 133,0 a:cid
Coleção particular, São Paulo

Vista da Fazenda das Águas Claras
(São José do Rio Preto), 1879
ot 47,5 x 66,5 d:v
Sérgio FadeI, Rio de Janeiro

A Virgem Santíssima abençoando a
família do Con selheiro Ferreira
Vianna, 1908
ot 99,5 x 57,8 ad:cid
Cláudio Valério Teixeira, Niterói

Vista do Cavalão (Niterói) , 1884
ot 111,5 x 83,5 adl:cie
Museu Nacional de Belas Artes, Rio
de Janeiro

BERNHARD WIEGANDT
(1851-1918)
Palmeira Meriti (Amazonas), 1877
ap 16,0 x 25,5 ad:cie
Eduardo Frias Filho, Rio de Janeiro
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o Corcovado visto da Lagoa
Rodrigo de Freitas (Rio de Janeiro),
1879
ap 32,5 x 46,5 adl :cid
Coleção particular, Rio de Janeiro
Rua Santo Amaro, Beneficência
Portuguesa e bairro do Flamengo
vistos do Morro Mundo Novo (Rio
de Janeiro), 1879
tp 32,9 x 47,3 ad:cie
Paulo Geyer, Rio de Janeiro
Trecho de paisagem (Pará), 1879
ap 15,5 x 23,0 ad:cie
Eduardo Frias Filho, Rio de Janeiro
Rua São Clemente (Rio de Janeiro) ,
1884
ot 94,0 x 68,0 ad:cid
Sérgio FadeI, Rio de Janeiro
BENNO TREIDLER (1857-1931)
Vista da Baía do Rio de Janeiro,
1885
ot 33,3 x 55 ,8 ad:cie
Horácio Emani de Mello Neto, Rio
de Janeiro
Vista da Praia de Copacabana (Rio
de Janeiro), ca.1885
ot 35,3 x 55,9 a:cie
Horácio Emani de Mello Neto, Rio
de Janeiro
Trecho de paisagem urbana (Rio de
Janeiro), 1886
ot 27,5 x 46,5 ad:cie
Museu Imperial, Petrópolis

Trecho de paisagem , 1888
otc 31 ,0 x 50,5 ad :cie
Acervo Galeria de Arte, Rio de
Janeiro

JOHANN GEORG GRIMM
Vista da Fazenda das Águas Cl aras (São José do Rio Preto), 1879

BERNH ARD WIEGANDT
Palmeira Meriti (Amazon as), 1877
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Exposição organizada em equipe
por:

Maria Clara Perino
Supervisão em São Pau lo

Carlos Roberto Maciel Levy
Planejamento e coordenação

Maysa Rovai
Jimena Marangon Corréa
Arlete Gomes Sandim
Ass istentes

Max Perlingeiro
Direção de projeto
Cláudio Valério Teixeira
Maria Eli~bete Sa ntos Peixoto
Cons ultoria

Francisco Rodrigues de Paiva
Luiz Antônio Ba rbosa
Marcolin o Ferreira dos Santos
Apoi o operacio nal

Luiz Fe rn ando Cruz Marcondes
Ec! itoração
Peter Gasper
Ilu minação
Walney de Almeida
Com unicação visual
Gláuci a Sa ntos Garcia
Márcia Maria Mü ll er
Marília Sa ntos Garcia
Orga ni zação e mo ntagem
Ivan Perlingeiro
Operações especiais
Raul Lima
Fotografias
Eliana Sa lim Khazrik
Márcia Saa d Silveira
Terezinha Ribeiro da Sil va
Grupo executivo

Esta expos ição inclui o lançamento
do livro PINTORES ALEMÃES
NO BRASIL DURANTE O
SÉCULO XIX, de autori a da
hi storiadora e crítica de arte Maria
Elizabete Santos Peixoto, publicado
em edição tri língüe (português /
alemão / inglês) por Edições
Pin ako theke
As condições de iluminação da
mostra atendem a padrões téc nicos
de conforto visual e preocupação
com a conservação das obras de
arte, con forme recomendado pelo
International Council of Museums.
Equipamentos especiais utilizados
para esta fina lidade foram alocados
pela Ilum inar, Rio de Janeiro, com
a cooperação de Ricardo Sobreira.
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