
A TERCEIRA EXPOSIÇÃO DO GRÊMIO 297

Alguma cousa havia de dar-nos a in-

fluencia de Paris.

Expòe ainda D. Josefa Greno umas

alegres Papoulas a pastel, de uma ver-

dadeiramente primaveral frescura, e exe-

cutadas com largueza.

XVI

Dos aguarellistas continua occupando

o primeiro logaf Roque Gameiro. A mais

importante das suas aguarellas d’este anno

é o —Retrato do sr. Libanio da Silva—

.

Tem a boa e facil execução própria de

um aguarellista que sabe aproveitar a

tempo a pincellada, fundindo-a com a

immediata num cambio feliz de effeitos,

e uma interpretação elevada e verdadeira

do modelo, que não deixa em duvida o

talento do seu auctor.

Não é um retrato banal, e para o ava-

liar é necessário ter visto o sr. Libanio

da Silva no seu escriptorio, apanhando-o

em flagrante no trabalho. Comprehende-

se então o valor d’esta obra de Gameiro,
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que soube realçar os lados typicos do

modelo, dando-lhe pose em harmonia

com o seu temperamento e os seus há-

bitos. Conseguiu fazer um bom retrato

o distincto aguarellista.

Apresenta ainda Roque Gameiro varias

aguarellas, todas de merecimento, como
—D’emboscada—, —Pierrette— umas

encantadoras e viçosas —Piónias—, e

um pequeno mas interessante estudo de

—Marinha— . É pena que a sua limpida

paleta nos não dê uns tons mais quentes.

Entre os aguarellistas apresentou-se

este anno um moço hespanhol, Luiz Ra-

mos Martinez, que bem merecia uma at-

tenção mais seria do que recebeu.

Luiz Ramos é um inexperiente, ignora

ainda muito da arte que cultiva, mas per-

tence ao numero dos que sentem uma
real e sincera vocação artística.

Os seus trabalhos de principiante são

de um arrojo que impressiona; o — Por-

tal do convento de SanfAnna— é uma
prova

;
conseguiu até chamar a attenção

de Columbano, que, n’aquellas pincela-
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