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" JOSÉ LUTZENBERGER : CENAS GAÉCHAS "
Reproduções em serigrafias de originais do
artista por Rose Lutzenberger
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Álbum de Lutzenberger será
lançado amanhã pelo MARGS
Amanhã, na Pinacoteca da APLUB (rua Sete de Setembro
esquina com
___ Gen.
_ . Câmara) estará sendo realizado o ,lançamento
- ,
de “Cenas Gaúchas”, álbum composto por dez reproduções am
pliadas de desenhos originais de José Lutzenberger. Esta reali
zação conta com a promoção do Departamento de_ Assuntos Cul
turais da Secretaria de Educação e Cultura, através do MARGS.
O álbum contém reproduções dos originais a bico-de-pena em
preto e branco deste artista gaúcho e foram recriados a partir
de um estudo realizado por sua filha, Rose Lutzenberger. A par
te industrial ficou a cargo da Grupograf S.A., que colaborou na
ampliação das originais, ampliados e impressos artesanalmente
no atelier de Rose, pelo processo gráfico de contato, juntamente
ccm Circe Saldanha e Ruth M. da Costa, utilizando fotolito po
sitivo a cores. Lutzenberger nasceu em Altoetting, Baviera, em
1832, tendo se formado engenheiro-arquiteto na Universidade
Técnica Real da Baviera, em 1906. Após a Primeira Guerra
Mundial, a convite de uma firma construtora, transfenu-se para
Porto Alegre, onde se radicou definitivamente, naturalizando-se
brasileiro. De suas inúmeras obras arquitetônicas do Rio Gran
de do Sul, destacam-se o Palácio do Comércio e a Igreja São
José Em 19G8, ingressou ele como docente do antigo Instituto de
Belas Artes, lecionando nos cursos de Artes Plásticas e Arquite
tura. Durante a primeira guerra, executou uma série de aqua
relas, sendo cinqüenta exemplares conservados pelo Museu Mi
litar de Munique. Lutzenberger faleceu em 1951, deixando uma
obra imensa e de grande valor artístico cultural, como poderá
ser visto através desta exposição que permanecerá, aberta até
10 de maio, de segunda a sábado, das 14 às 21 horas.
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