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Lívio Abramo e Lutzembergerc?
Só aos 75 anos Porto Alegre tem uma mostra pessoal de 

Lívio Abramo. o qual, com Carios Oswald e Osvvaldo Goeldi. re
novou a arte da gravura que no Brasil teve por pioneiros o Pe. 
Yiegas de Menezes, Simbaldi. Debret, Felix Taunav e da Mis
são Francesa chega a Lazar Segall e, após a geração dos ti'ês 
grandes gravadores, atinge as gerações de Marcelo Grassmann, 
Maria Bonomi. Fayga Ostrower, Re nina Katz, Ana Leetycia e a 
pleiade gaúcha.

Lívio Abramo é paulista de Araraquara e se fez iniciado 
por Enrico Vio e se projetou através do desenho, gravura e pin
tura, sendo premiado em Bienal Paulista, com urna arte essen- 
cialista despojada, de técnica, forma e expressão equilibradas, 
com temário regional universalisado por sua decantação.

Seu itinerário atravessa o Brasil, a Espanha e Holanda e se 
fixa. no último vintenário, no Paraguai, tendo o homem e a 
natureza sublimados por suas composições, de sínteses capri
chadas e perfeitas, seja em suas quase miniaturas, seja nos pai
néis maiores.

Entre nós, na Galeria Guignard, temos uma seleção de 
seus trabalhos de 1933 a 1978. É um conjunto de quarenta e 
três trabalhos, sendo 39 xilogravuras e linoleogravuras e 4 
desenhos, quando, em 1976, a sua grande retrospectiva na Bie
nal Bandeirante foi de 300 a 400 obras.

É o mestre de Cadernos de Viagens e do Paraguai real, 
mágico e visionário, do Ciclo Proletário, de Pelo Sertão de 
Afonso Arinos, que ilustrou a par dos textos musicais de 
Haeckel Tavares e o Rio, de Carlos Lacerda. Do expressionis- 
mo do início chega a um realismo mágico e pessoalíssimo, 
as séries de Macumba e Festa, tudo não artificiosamente, 
com tocante despojamento dos Campos de Jordão às chuvas, 
silêncio e lirismo em composição de forma e expressão conju
gadas como os planos, os volumes, o vertical e o horizontal, o 
simétrico e o assimétrico, tendo em vista sempre o drama hu
mano e o espetáculo cósmico da natureza e o significado ou 
mensagem, sendo que no Paraguai tem animado cursos de 
gravura pintura, história e análise da arte eom uma equipe 
de professores e artistas.
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LUTZEMBERGER EM AUDIOVISUAL — O Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul, em vinte anos de lides, tem tido 
marcantes fases, ciclos c empreendimentos. - < /•

_ Ao lado das mostras individuais, grupais e coletivas e de 
salões especiais, de seus cursos, promoções e de sua revista e 
demanda de sede própria, de sessões fílmicas, palestras e até 
de dança, ei-lo, agora, com um respeitável audiovisual sobre a 
vida e obra de José Lutzemberger. Trata-se de um labor de 
equipe elaborado pelo núcleo de pesquisas do MARGS, a par
tir de depoimentos dos filhos do artista. O ótimo roteiro e 
texto são de Teniza de Freitas Spinelli, colaboradorâ de artes 
plásticas neste jornal, com diapositivos de Mabel Leal Vieira 
e Eduardo Vieira da Cunha e arte gráfica de Circe Saldanha 
Pilla.

O labor apresentado tem a duração de meia hora e im
pressiona pela farta e qualificada dose de informações pesqui
sadas. nisso tendo naturalmente contribuído o acervo, o gosto 
e o dom do saudoso artista, que nos veio da Baviera e, aqui 
tanto contribuiu através da arquitetura, do magistério e do de
senho, gravura e aquarela, do que temos timo esplêndidas e 
retrospectivas mostras.

Arquiteto e engenheiro que marcou a urbanização de Por
to Alegre, como o seu companheiro Rodolfo Ahrons, suas igre
jas e edifícios como o Palácio do Comércio e seus álbuns e co
leções polarizadas nas vivências de imigração alemfi e da vida 

campeira, aqui temos uma compendiação sintética e abreviada 
do muito que semeou e frutificou entre nós por sua vida e 
obra.

Personalidade de talento, caráter e dedicação, o audiovisual 
nos leva aos primórdios e fase tedesca de sua existência e à 
sua aculturação na vida gaúcha e em nossa urbanização pro
gressiva.

Esse trabalho deverá ser devidamente difundido e a equi
pe do MARGS que o efetuou tem um caminho novo a desbra
var, fixando outros tantos valores que têm historicamente sido 
os obreiros da cultura e civilização na gleba gaúcha, nos do
mínios das artes plásticas. — ALDO OBINO.
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eira d<a Cunha e Mabel Leal Vieira; arte-grá- 
fica de Circe Saldanha Pilla; locução de Eucli- 
des Prado e sonoplastia de Sérgio Sperb. No 
MARGS, às 16h, aberto a todas pessoas inte
ressadas.

JOSÉ LUTZENBERGER — Este artista gaú
cho é tema de um audio-visual produzido pelo 
pessoal de Documentação e Pesquisa do MARGS, 
com a colaboração de Tenisa Spinelli. A du
ração é de 40 minutos, os créditos, orteiro e 
texto são de Tenisa; fotografia de Eduardo Vi-
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Um audiovisual sobre a vida e 
obra do artista gaúcho já desapa
recido José Lutzemberger, em 40 
minutos, será apresentado às 16 horas 
de hoje, na sede do MARGS (Praça 
Barão do Rio Branco, na extensão da 
Praça da Alfândega). Com a exibição, 
o MARGS dá continuidade à pro
gramação das terças-feiras, sempre' 
com sessões de audiovisuais. Entrada 
franca.

Baseado enrfdepoimentos, dados e 
material fornecidos pelos filhos do ar
tista, a equipe de audiovisuais do 
MARGS elaborou um profundo 
trabalho de pesquisa deste artista que 
veio da Baviera para o Rio Grande do 
Sul e aqui, deixou marcas bastante 
significativas. Arquiteto e engenheiro, 
ele marcou a urbanização de Porto 
Alegre com prédios imponentes e 
característicos, como por exemplo, do 
Palácio do Comércio. O audiovisual 
mostrará toda a sua ambientação à 
cultura gaúcha, seus trabalhos re
fletidos através da vivência como 
imigrante alemão e a vida campeira, 
que tanto lhe agradava.

Nas suas aquarelas, 
nos seus desenhos, Lutzemberger 
retratou, como ninguém o gaúcho, o 
homem do campo, e todos os tipos 
físicos que caracterizam o elemento 
nativo. Também relacionou em sua 
obra, com um toque de humor e em 
detalhes, as conversas entre os * rajan- 
tes, os vendedores e uma infinidade de 
habitantes característicos.

ou mesmo

MARGS passa audiovisual 

sobre José Lutzemberger
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reunidos pela equipe do 
MARGS.

te alemão e a vida campei
ra que tanto lhe agradou. 
Nas aquarelas e desenhos. 
Lutzemberger retratou o 
homem do campo e todos 
os tipos físicos que carac
terizam o elemento nativo, 
inclusive algumas vezes com 
toques de humor, principal
mente nas conversas dos 
viajantes. 0 áudiovisual é 
aberto a toclos os interessa
dos.

• O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça 

Barão do Rio Branco), dá 
continuidade hoje, às 16h, 
à apresentação de áudiovi- 
suais, programando um tra- 
balho sobre a vida e obra 
de José Lutzemberger, artis

ta gaúcho. São 40 minutos 
que tratam da vida e obra 
de Lutzemberger, com de

poimentos de seus filhos,

Arquiteto e engenheiro, 
José Lutzemberger nasceu 
na Baviera e posteriormen- 
te se radicou no Rio Gran
de do Sul. O trabalho que 
vai ser apresentado hoje, 
mostra toda a sua ambien
tação à cultura gaúcha, seus 
trabalhos refletidos através 
das vivências como imigran-


