
f ‘Io cultura‘,J Vj'ss ■ ■» Vi Líj ••‘V
í Sm&SCIVAAEXA de cultue,

MüTEIT de ARTE DO RIO GRANDE 1)0 SUL 

ffifCLEO CS DOCOKEMTAçlO S IESQCXSA

::

.

EXPOSIÇÃO » 5 artistas tsuto brasileiros » íi
I ■
;

Jtw/iff-rjm -'Í-

I
í-DÀC/SEC

MARGS
■ •. mo > ?!

INSTITUTO DE AHTES DA TJFRGS

0:#:.’í
MARGSLocal:* i

;
O
&I íê •. •

\

oh 08 jh23 07 - IkPeríodo;

I
Gbssr ‘T.fjõos i

(ll ^
Inauguraçao: 23 de julho as 20 horas / 197^4-

ARTISTAS: Edgar Koetz ( 1913/1961)

Ernst Zeuner ( 1895/1967 )
João Fahrion ( 1898/1970 ) 

Joseph Lutzenberger (1882/1951) 

Pedro Weingartner (1856/1929)
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RS 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS - MARGS 
INSTITUTO DE ARTES DA UFRGS

Cêm a honra de convidar n0o66a Excelência e ' .
Excelentlóélma pamllla para a abertura da expoólçâo

Edgar Tioetz (1Ç13-1ÇÓ1)
Ernét Zzcuner (1&Q5-1Ç6“?)

"5 jAcrtlstas 'Csato-(Brasilelros// João p-ahnon (1096-1990)
Joéeph Uutzenberger (1&&2-1Q51) 
<Pedro OVetngartner (1Ó56-1Q2Ç)

dia 23 de julho, terça-feira, àó 20 horaó, no Otluêeu de Arte do ''Rio Grande do 
Sul, Av. Senador Salgado -pilho, 235, 1.° andar.

Eéia moótra Integra aé comemoraçõeó do 'Biênio da Colonização e Jmlgração no 
'Rio Grande do Sul.

'período da expoólçâo .- 23 de julho a 4- de agoóto

*

Porto Alegre, julho de 1974
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folha da tarde23 DE JULHO DE 1974

PANORAMA Décio Presser

Obras de artistas gaúchos 

reunidas em duas exposições
Arte do RioÀs 20b, no Museu de 

Grande do Sul, será inaugurada a mostra 
denominada "Cinco Artistas Tcuto-Brasileir 
ras”, oreranizada para integrar as comemo- 
raeões do Biênio da Colonização e Imigra
ção do nosso Estado. Nesta exposição fo
ram reunidos alguns dos trabalhos mais im
portantes. realizados por Edgar Koetz 
(1913-1961), Ernst Zeuner (1835-1967), João 
Fahrion (1898-1970), Joseph Lutzemberger 
(1882-1951) e Pedro Weingartner (1856- 
1929). É uma oportunidade para que 
vas gerações conheçam as obras destes ar
tistas, hoje incluídos no grupo mais impor
tante de nossa comunidade. Esta exposição 
ficará aberta ao público até dia 4 de agosto.

Duas exposições serão inauguradas ho- 
ie à noite. Às 19 horas na nova loja do 
CredicOTd (rua Riachuelo, 1247 — loja 12), 
uma coletiva reunindo 10 artistas gaúchos, 
organizada pela Galeria Gerdau. A paatii 
desta promoção, a Credicard pretende rea
lizar o lançamento de vendas de obras de 
arte, através da utilização deste cartão de 
crédito. A iniciativa é excelente e devera 
proporcionar um sensível aumento no mer
cado cie arte gaúcho. Estas exposições de
verão ser realizadas periodicamente, sem
pre organizadas por alguma de nossas ga
lerias. 'Desta vez foram reunidas obras de 
Danúbio, Clébio Sória, José Carlos Moura, 
José Carlos Henz, Maria Cirne Lima, Joi- 
oe, Paulo Houayek, Plinio Bernhardt, Lui- 
sa Coutinho e Loréa Gavillon.

as no-

Os desenhos de Edgar Koetz participam da retrospectiva que o MARGS inaugura hoje

ESPETÁCULOS
Margís (Av. Salgado Filho, 235 

— l.o andar) — Exposição reu- 
Artista Tc-uto-

promovida pela.
«indo -Cinco 
Brasileiros", 
mc~mc e Instituto de Artes 
da UFRGS, dentro das comemo
rações do Sesquiccntenário 
Imigração Alemã. Até dia 4 de

da

agosto.
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Correio do Povo 
Terça-feira, 23/7/74-

Cinco artistas 

teuto-brasileiros
O Departamento de Assun

tos Culturais da SEC, através 
do Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, integrando-se às co
memorações do Biênio da Co
lonização e Imigração e por 
ocasião dos festejos do Sesqui- 
centenário da Imigração Ale
mã. homenageia artistas teuto- 
brasileiros que representaram 
uma das mais importantes fon
tes de cultura e humanismo 
nas artes plásticas do. Rio 
Grande do Sul.

Os nomes de Edgar Koetz, 
Ernst Zeuner, João FahrioTí, 
Joseph Lutzenberger e Pedro 
Weingartner são agora relem
brados numa justa oportunida
de para mostrar às novas ge
rações o trabalho criador que 
realizaram e que ainda hoje 
é fonte de inspiração e orgu
lho da nossa comunidade.

A mostra do trabalho destes 
artistas será realizada no pe
ríodo de 23 de julho a 4 de 
agosto na sede do Museu de 
Arte do Rio .Grande do Sul, à 
Av. Sen. Salgado Filho. 235 
— l.° andar em seus horários 
habituais.

• Logo mais. no Instituto 
•de Artes, a inauguração 

da exposição de *-5 Artistas 
Teuto-Brasileiros "■ Integram 
a mostra, trabalhos assinados 
por Edgar Koetz, Ernest Zen- 
ner. João Fahrion. Joseph 
Lutzenberger e Pedro Wein
gartner.
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O desembarque dos pri
meiros ' 'imigrantes ale
mães em São Leopoldo, ... 
dia 25 de julho de 1824. 
Quadro de Carl Emst 
Zeuner, Retrata o primei
ro dia de um imigrante 
na terra nova, quando o 
presente é esperança 
futuro, interrogação. Sé
culo e meio depois, o pre
sente é uma realidade ra
diosa e o futuro, a certeza 
de dias ainda melkores-
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Cinco Teuto-Brasileiros 

em exposição no MARGS
O Instituto de Artes da U- 

niversidade Federal do Rio 
Grande do Sul. com o patro
cínio do Departamento de As
suntos Culturais da SEC e do 
Museu de Arte do Rio Gran- 
d- do Sul, esta realizando, des
de o dia 23. na sede do .... 
MARGS à Rua Salgado Filho. 
235 — l.o andar, uma exposi
ção denominada i;5 Artistas 
Teu to-Brasileiro'’, reunindo o- 
bras de Edgar Koetz (1913 a 
1961i, Ernest Zeuner (1895 a 
1961», João Fahrion <1898 a 
1970'. Joseph Lut-zemberger 
(1882 a 155D e Pedro Weing' 
artner <1856 a 1929».

A exposição integra as co
memorações do Biênio de Co
lonização e Imigração no Es
tado. que chega esta semana, 
a um de seus pontos mais al
tos. com intenso calendário. A 
mostra, qt;e ficará aberta à vi
sitação até dia 4 de agosto, 
significa uma importante con
tribuição do DAC-SEC a estas 
festividades.

d>_- criadora, mas pela versatili
dade de seu talento, que o 
tornava capaz de elaborar, com 
a mesma perfeição e bem gos
to, tanto o enorme cartaz pu
blicitário, como a sugestiva 
capa de um romance, ou ain
da, um minucioso selo do im
posto. Ernest Zeuner foi uma 
personalidade simpática e so
bretudo humana e marcante.

Quando foi criada a Edito
ra Globo, Zeuner teve a in
cumbência de formar um cor
po de desenhistas, que traba
lhavam sob sua direção. Foi 
nesta época que ele ficou sen
do chamado e conhecido como 
1; velho Zeuner", como uma 
denominação respeitosa e ca- 
rohcsa. Passaram por .suas 
mãos gerações talentosas, sim- 
p.es aprendizes ou colaborado
res. artistas hoje espalhados 
pelo mundo que se projeta
ram no cenário nacional e es
trangeiro. Geraldo Moser em 
entrevista que realizou para o 
“Correio do Povo" em 1952, 
assim se referiu a seu respei
to:

■■Ernest Zeuner é. por si só, 
uma instituição e vale. ele so
zinho, por uma escola de ar
te.”

ERNST ZEUNER
(Zwikan, Alemanha, 1895 —
3'orto Alegre. 1967)

Estudou em Leipzig. com Ro- 
bert Hilping. Ingressou na A- 
cademia de Artes Gráficas da 
mesma cidade, tendo como 
professor Walter Tiemann. 
Surpreendido pela guerra de 
1914-1918. foi durante os pri
meiros anos rejeitado pelo e- 
xército alemão, devido a sua 
pequena estatura. Mais tarde, 
quando começaram a faltar 
soldados, também ele foi con
vocado para servir, tanto nas 
frentes de batalha da Rússia, 
como na batalha de Flandres.

Ao fim da guerra, Zeuner 
voltou à sua atividade artísti
ca. Como ■•free-lancer", não 
ganhava o suficiente para pa
gar seu estúdio, e sua irmã. 
naquele tempo já residente no 
Rio de Janeiro, convidou-o 
p-ra vir paia o Brasil. Che
gando em Porto Alegre, em 
1922. foi contratado pela Li
vraria do Glcbo onde sua ca
pacidade de trabalho logo se 
impôs.

Artista gráfico de extraordi
nária importância no Ro 
Grande do Sul e no Brasil, 
2 'o apenas por sua capacida-

Ernst Zeuner — Retrato de Mulher

%
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5 Artistas Teuto-Brasileiros
O Museu de Arte do Rio Cnande do Sul contribuiu para as 

comemoraçoes ao Sesquicentenário da Imigração Alemã no RGS
f chos já” mortasatlVa •110Stla de ciuco artistas plásticos teuto-gaú-

as
minfue gauchas Se multiphcam através das novas gerações de r.nms, Brueggemann aos Lippmann, entre dezenas de outros 
artistas plásticos.

Edgar Koetz aqui está com um pouco de sua arte de dese
nhista e gravador e suas pinturas. Foi renomado ilustrador e 
ímo desenhista, com um pictorialismo denso.

Joseph Lutzenberger, o arquiteto e professor emérito, res- 
smge com o ciclo de seu aquarelismo gauchesco gostoso Ele 
revive também através de sua filha Rose, artista plástica e tam
bém professora.

Pedro Weingartner aqui está com sua pintura e gravuras, 
numa seleção do possível. O legendário artista plástico, tão bem 
evocado por Ângelo Guido em sua laureada monografia, compa- I 
rece através de um apreciável conjunto de trabalhos característicos.

Ernst Zeuner foi marcante artista gráfico da Editora Glo
bo, que formou uma alta escola com seus aprendizes e iniciados 
e aqm está representado por algo de sua obra em que o ilus
trador foi marcante.

Finalmente é João Fahrion, o admirável e fantasioso ilus
trador de tantas obras e o pintor retratista que marcou época 
entre nós. tendo dedicado a vida ao magistério no Instituto de 
Belas Artes, como também aconteceu com Joseph Lutzenberger. 
É todo um conjunto de telas a óleo representativas.

ALDO O BINOC-C ftfíèiO Í70 Pc w - -'iojlf1.it

\ Obras doadas ao 

Museu de Arte
c 2.M,J :. n a 1'

Da l a :..AÇ’....fc...
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O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul encerrou dia 4 
de agosto, com grande sucesso 
de público, a mostra de “Cin
co Artistas Teuto-Brasileiros'. 
que integrou as festejos do Ses-
quicentenário da Imigração A- 
lemã no Rio Grande do Sul.

A referida exposição, inau
gurada dia 23 de julho, contou 
com a presença de autoridades, 
intelectuais, artistas, orcfe.-so- 
res, estudantes e grande públi
co interessado em apreciar as 
obras de Edgar Koetz, Ernst 
Zeimer. João Fahrion. Joseph 
Lutzemberger « Pedro Wein
gartner.

Por ocasião da inauguração 
da mostra, foram oferecidas 
pelas famílias dos artistas ho
menageados. importantes obras 
de arte. entregues à diretora 
do Departamento de Assuntos 
Culturais da SEC, profa. An- 
tonieta Barone.

Na oportunidade, a diretora 
do DAC exaltou o entusiasmo 
e o desprendimento do- que 
fizeram doações ao MARGS. a- 
crescentando que é no Museu 
ou? a obra de arte cumpre sua 
finalidade transcendente, ao 
ser usufruída e valorizada por 
todos.

Os artistas que tiveram suas 
obras doadas ao MARGS foram 
Edgar Koetz. Ernst Zeuner e 
João Fahrion. passando assim 
a integrar o já valioso acer
vo do Museu de Arte do Rio 
Grande dc Sul.

. t- Terça-feira, no Mu- 
seu aeÜrte do RGSul. inaugu
ração da mostra de “5 Artistas 

, Tcuto-Brasileiros ”: Edgar Ko- 
’ etz. Ernst Zeuner, João Fah- 
y rion, Joseph Lutzenberger e í 

Pedro Weingartner. O aconte- 1 
I cimento está marcado para as 
1 20 horas e é promovido pela

Secretaria de Educação e Cul
tura, Departamento de Assun
tes Culturais da SEC e Insti
tuto de Artes da UFRGS.

Co* ic - 2 i- 4
ê

9 Após o encerramento da mostra 
"Cinco artistas Teuto -Brasileiros", o 
Museu de Arte do Rio Grande do SuTrece
beu trabalhos de João Fhrion, Edgar 
Koetz e Ernest Zeuner,entregues pelas 
famílias dos pintores.

2H- ?-8 -1*11
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Erasf Zcuner é o autor 
deste trabalho que mostra 
o desembarque dos primei
ros imigrantes alemães 
em São Leopoldo, vo dia 
25 de julho de 1824. O 
original encontra-se na 
exposição que está sendo 
realizada no Museu dc 
Arte do Rio Grande do 
Sul, “Cinco Artistas Teuto- 

Brasileiros’.

*

Rosa Zeuner: Lembranças de um casamento feliz
Elina Hornes !

A Secretaria da Educação e 
Culturais e do Museu de Arte 
cio R:o Grande do Sul. dentro 
das festividades do Biênio da 
Colonização e Imigração — Ses- 
qmcentenário da Imigração A- 
lemá no Rio Grande do Sul 
promover, desde 23 de julho 
P-P-. ate o dia de hoje, no 
“eu de_ Artes — Av. Salgado 
Fnno: 23õ, l.° andar, uma ex
posição em homenagem a "Cin
co Artistas Teuto-Bdasileiros”. 
Dentre esses cinco artistas, to
dos falecidos — destacamos um 
deles, para contar um pouco de 
sua arte e de sua vida, seu tra
balho e seus

Ernst Zeuner foi o escolhido, 
como poderiam ter sido Edgar 
Koetz, Joseph Lutzenberger, 
Fedro Weingartner ou João 
Fahrion. Para conhecer um 
pouco desse artista procuramos 
aquela que o acompanhou du
rante 40 anos, sua esposa, d- 
Rosa Zeuner.

— Ernst foi um marido e- 
xemplar. Melhor do que ele 
não houve. Ele vivia para seu 
trabalho e para a família. Não 
houve um só dia, durante 
nossos 40 anos de casamento, 
em que ele saísse do trabalho 
e ficasse passeando

£ impossível precisar o núme
ro de trabalhos realizados pelo 
artista. Infelizmente, de suas 
obras, sua família só tem foto
grafias de jornais. Até mes
mo o retrato que ele fez de 
d. Rosa, o “Retrato de Mu- ■ 
lher”, e ofereceu aos sogros 1 
“porque o original ele roubara 
deles", não pertence à família. 
Ernst Zeuner deixou uma pen
são do INFS no valor de CrS 
324.00
para pagar a casa que sua viú- > 
va aluga, felizmente junto com 
sua filha e genro, caso contrá
rio não teria como viver. Mas 
d. Rosa é uma pessoa que não 
se assusta com o trabalho e, 
mesmo estando em idade de 
descansar, ajuda sua filha a 
fazer biscoitos (uma receita a- 
lemã deliciosa) e docinhos pa
ra vender. Não se queixa da 
vida.

É feliz com suas duas filhas, 
os oito netos e, principalmen
te com a lembrança do marido- 
Além disso, três de seus netos 
— sendo que um deles é um 
menininho de 6 anos — já a- 
presentam alguma inclinação 
para o desenho. "Tal como o 
avô. É ou não felicidade?”

dres. Terminada a guerra, ele, 
que estudara em Leipzig com 
Robert Hilping e cursara a A- 
cademia de Artes Gráficas, não 
tinha meios de prosseguir em 
seus estudos, pois pouco ga
nhava e o custo de vida era 
elevado. Escreveu para uma 
irmã que morava no Brasil 
contando-lhe sobre a crise que 
atravessava. Ela, em resposta, 
escreveu-lhe que o Brasil era 
uma terra acolhedora e de fu
turo brilhante. Um irmão, que 
lioje mora na Finlândia, deu- 
lhe o dinheiro da passagem. 
Ninguém sabia, então, que, 
aqui, mais do que a terra aco
lhedora e a oportunidade de 
melhorar o padrão de vida, 
Ernst encontraiia a jovem Ro
sa e. com ela, o amor. Mal 
chegando em Porto Alegre, 
Ernst foi empregado pela Edi
tora Globo.

— Conheci Ernst porque ela 
era gráfico como o meu pai e, 
nessa época havia uma Socie
dade dos Gráficos. Além disso, 
ele morava ao lado da Socie
dade de Natação da colônia ale
mã, o que nos aprixamava bas
tante. Eu fazia um curso de 
bordado, quando minha mãe 
mandou-me procurar Ernst. na

Suas roupas e seus calçados 
eram escolhidos por mim.

— Lembro que sempre que 
precisava comprar alguma coi
sa. ele pedia que eu fosse en- 
contrà-lo na loja. para ajudá- 
lo a escolher. Era muito es
quecido. Uma vez, pedi-lhe que 
trouxesse pão de centeio para 
o café. Sabendo o quanto cra 
esquecido, Ernst amarrou um 
cordão no declo:, depois, ficou 
durante um tempinho sem lem
brar por que o amarrara. As
sim mesmo, terminou trazendo 
o pão. As únicas coisas que não 
esquecia eram seu trabalho e 
sua família”.

|

o que não dá nem

amores.

Quando fala no trabalho de 
seu marido, mais uma vez o 
rosto de d. Rosa se ilumina.

— Desde criança ele gostava 
de desenhar. Quando ele es
tava com 13 ou 14 anos. sua 
professora pediu que fizessem 
um desenho. Ernst fez um re
trato do irmão. Esse desenho 
passou de mão em mao por to
da a escola. Na época foi-lhe 

' oferecida uma bolsa de estu
dos, que seus pais recusaram. 
Desde então, Ernst foi desen
volvendo o gosto pela arte.

os

ou conver-

C.f- e/i/M
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Ernst Zeuner é o autor 
deste trabalho que mostra 
o desembarque dos primei
ros imigrantes alemães 
em São Leopoldo, no dia 
25 de julho de 1824. O 
original encontra-se na 
exposição que está sendo 
realizada no Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul“Cinco Artistas Teuto- 

Brasileiros\

*

Rosa Zeuner: Lembranças de um casamento feliz
Elina Hornes«

£ impossível precisar o núme
ro de trabalhos realizados pelo 
artista. Infelizmente, de suas 
obras, sua família só tem foto
grafias de jornais. Até mes
mo o retrato que ele fez de 
d. Rosa, o “Retrato de Mu
lher”, e ofereceu aos sogros 
“porque o original ele roubara 
deles”, não pertence à família. 
Ernst Zeuner deixou uma pen
são do INFS no valor de CrS 
324,00 — o que não dá nem 
para pagar a casa que sua viú- 

felizmente junto com 
e genro, caso contrá

rio não teria como viver. Mas 
d. Rosa é uma pessoa que não 
se assusta com o trabalho e, 
mesmo estando em id°ds de 
descansar, ajuda sua filha a 
fazer biscoitos (uma receita a- 
lemã deliciosai e docinhos pa
ra vender. Não se queixa da 
vida.

É feliz com suas duas filhas, 
os oito netos e, principalmen
te com a lembran 
Além disso, três 
— sendo que um deles é um 
menininho de 6 anos — já a- 
presentam alguma inclinação 
para o desenho. “Tal como o 
avô. É ou não felicidade?”

A Secretaria da Educacão e 
Culturais e do Museu de' Arte 
do Rio Grande do Sul. dentro 
das festividades do Biênio da 
Colonização e Imigração — Ses- 
quicentenário da Imigração A- 
lemã no Rio Grande do Sul, 
promover, desde 23 de julho 
p.p., até o dia de hoje, no 
Museu de Artes — Av. Salgado 
Filho^ 235, l.° andar, uma ex
posição em homenagem a “Cin
co Artistas Teuto-Bdasileiros”. 
Dentre esses cinco artistas, to
dos falecidos — destacamos um 
deles,

dres. Terminada a guerra, ele. Suas roupas e seus calçados 
que estudara em Leipzig com eram escolhidos por mim.
Robert Hilping e cursara a A- — Lembro que sempre que 
cademia de Artes Gráficas, não precisava comprar alguma coi-
tinha meios de prosseguir em sa. ele pedia que eu fosse en-
seus estudos, pois pouco ga- contrá-lo na loja, para ajudá-
nhava e o custo de vida era lo a escolher. Era muito es-
elevado. Escreveu para uma quecido. Uma vez, pedi-lhe que
irmã que morava no Brasil trouxesse pão de centeio para
contando-lhe sobre a crise que o café. Sabendo o quanto era 
atravessava. Ela, em resposta, esquecido, Ernst amarrou um
escreveu-lhe que o Brasil era cordão no dedo; depois, ficou
uma terra acolhedora e de fu- durante um tempinho sem lem-
turo brilhante. Um irmão, que brar por que o amarrara. As-
hoje mora na Finlândia, deu- sim_ mesmo, terminou trazendo
lhe o dinheiro da passagem. o pão. As únicas coisas que não
Ninguém sabia, então, que, esquecia eram seu trabalho e
aqui, mais do que a terra aco- sua família”,
lhedora e a oportunidade de 
melhorar o padrão de vida,
Ernst.encontraria a jovem Ro
sa e, com ela, o amor. Mal 
chegando em Forto Alegre,
Ernst foi empregado pela Edi
tora Globo.

— Conheci Ernst porque ela 
era gráfico como o meu pai e, 
nessa época havia uma Socie
dade dos Gráficos. Além disso, 
ele morava ao lado da Socie
dade de Natação da colônia ale
mã, o que nos aprixamava bas
tante. Eu fazia um curso de 
bordado, quando minha mãe 
mandou-me procurar Ernst, na 
Globo, para que ele me ensi
nasse desenho, o que me per
mitiría ampliar os motivos do 
bordado. O desenhar não a- 
prendi, em compensação come
cei a namorar; e namoro, na
quela época, era tão bonito!

— Eu tinha 18 anos e meus 
pais não concordaram que eu 
casasse, alegando que não pas
sava de uma criança. Aconte
ce que Ernst era 11 anos e 5 
meses mais velho do que eu e 
insistia no casamento. Final
mente, quando eu estava com 
19 anos — um mês antes de 
completar 20 — com o consen
timento dos meus pais, casa
mos. Desse dia em diante, pas
sei a viver os 40 anos mais fe
lizes de minha vida. Meu ma
rido era extremamente gentil, 
tudo o que pedia era prece
dido de um “por favor”. Algu
mas vezes eu me mostrava 
preocupada com finha falta de 
estudos e tudo o que ele dizia 
é que o importante era o que 
havia em minha alma. Foi um 
homem que nunca deu impor
tância ao dinheiro.

— Sempre que recebia seu 
ordenado, ao chegar em casa, 
entregava-se inteirinho para 
mim, para que eu administras
se a casa. Quando saía para 
o trabalho, pedia-me o dinhei
ro que necessitava, nada mais.
Ernst, dessa forma, nunca tra
zia alguma coisa para casa, por 
sua livre iniciativa; eu é que 
comprava com seu dinheiro.

aluga,
filha

va
suacontar um pouco de 

de sua vida, seu tra
balho e seus amores.

Ernst Zeuner foi o escolhido, 
como poderiam ter sido Edgar 
Koetz, Joseph Lutzenberger, 
Fedro Weingartner ou João 
Fahrion. Para conhecer um 
pouco desse artista procuramos 
aquela, que o acompanhou du
rante 40 anos, sua esposa, d- 
Rosa Zeuner.

— Ernst foi um marido e- 
xemplar. Melhor 
não houve. Ele vi 
trabalho e para a 
houve um só dia, durante os 
nossos 40 anos de casamento, 
tm que ele saísse do trabalho 
e ficasse passeando ou conver
sando com amigos. Vinha di
reto para casa, para junto de 
mim e de nossos filhos. Algu
mas pessoas estranhavam um 
pouco esse comportamento do 
meu marido, uma vez que, de 
um modo geral, o artista tem 
um tipo de vida mais agitada. 
Ernst dizia preferir a paz de 
nossa casa. a harmonia que 
sempre existiu dentro dela, pois 
nunca tivemos uma briga, uma 
discussão.

— Ele era um homem calmo 
e sem ambições. Não gostava 
de viver em sociedade, prefe
rindo a vida do campo e o 
contato direto cóm a nature
za; mas apesar do tempera
mento, era um homem de mui
tos amigos. — Falando em seu 
marido, d. Rosa volta bs olhos 
para o passado e lembra o ini
cio do namoro. Nascida em 
Kõln (Colônia), Alemanha, ela 

para o Brasil com um 
de idade, tendo sua fa

mília se radicado em São Leo
poldo. Posteriormente, muda
ram-se para Porto Alegre e 
foi aqui que o casal se conhe
ceu. Ernst nasceu em Kwikan, 
da Alemanha, e veio para o 
Brasil em busca de melhor sor
te. Ocorre que em 1914, foi sur
preendido em sua terra natal 
pela guerra. Tentou alistar-se, 
mas foi recusado devido à sua 
baixa estatura. Um pouco mais 
tarde, por falta de soldados, foi 
chamado a lutar nas frentes de 
batalha da Rússia e de Flan-

3, para 
arte esua

Quando fala no trabalho de 
seu marido, mais uma vez o 
rosto de d. Rosa se ilumina.

— Desde criança ele gostava 
de desenhar. Quando ele es
tava com 13 ou 14 anos, sua 
professora pediu que fizessem 
um desenho. Ernst fez um re
trato do irmão. Esse desenho 
passou de<»não em mão por to
da a escola. Na época foi-lhe 
oferecida uma bolsa de estu
dos, que seus pais recusaram. 
Desde então. Ernst foi desen
volvendo o gosto pela arte.

do marido- 
seus netos8do que ele 

via para seu 
família. Não

velo
ano

'Viúva desde 1967 d. Rosa ^euner lembra com ter
nura os anos de seu casamento com o artista Ernst 

Zeuner.


