SECRETARIA DE '.EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSELHO DE DE3ENVIMENTO CULTURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
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Os traços e cores de uma paixão
"Paixão Por Porto Alegre" é o nome da exposição de Edgar Koetz que
inaugura às 18 horas, hoje, na Sala Berta Locatteli, Margs, numa promo
ção da Secretaria Municipal de Cultura. Koetz, falecido em 1969, foi pin
tor, desenhista, gravador e artista gráfi
co. Seus trabalhos gráficos lhe deram re
conhecimento profissional e através dos
desenhos, gravuras e pinturas ele expres
sou um lirismo lembrado até hoje, espe
cialmente no amor pela sua cidade, Por
to Alegre, onde o artista nasceu em 6 de
agosto de 1914. Os críticos são precisos:
a alma da capita! gaúcha está muito pre
sente nas imagens que o artista criou.
Por esta razão, a cidade lhe presta agora
uma homenagem, resgatando alguns de
seus trabalhos para que sejam vistos, sa
boreados, mesmo, por uma nova gera
ção de aficionados.
Lirismo de Edgar Koetz
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EDGAR KOETZ,
Sala Berta Locatelli, no Margs (Praça da
Alfândega, s/n°).
Mostra de gravuras e pinturas Paixão por
Porto Alegre.
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No Museu de Arte
do Rio Grande do Sul, a Secretaria
Municipal de Cultura aproveita as
comemorações do aniversário de
Porto Alegre para homenagear o
pintor, gravador e desenhista Edgar
Koetz (1914-1969), um dos artistas
que mais retratou a cidade. Vários
’ trabalhos de Koetz, pertencentes ao
acervo municipal, estarão em expo
sição na Sala Berta/Locatelli, no
Margs (Praça da Alfândega, s/n°).
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EDGAR KOETZ
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Sala Berta Locatelli, no Margs (Praça da
Alfândega, s/n°), às I8h.
Mostra de gravuras e pinturas Paixão por
Porto Alegre.
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Edgar Koetz realiza
“Paixão por Porto Ale
gre”, na Sala Berta Loca
telli, do Margs.
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“Paixão por Porto Alegre”, do artista
plástico Edgar Koetz, está na Sala Berta
Locatelli do Margs. Koetz desenvolveu in
tensas atiywtede no campo das artes plásti
cas desaeoÉio, sendo autor premiado.
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