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-trabalhou sob a orientação de Zeuner 

-tarbalho grafico na década de 79 a 50 

-Joaquim Fonseca( designer), mudanças ocorridas ate c 

momento atual. ‘ .

- Marejo Carbonell- Editor da livraria do Globo.

- Assistido por 8p pessoas



"ERNEST ZEUNER: PASSADO DIDÁTICO"
Periodo de Exposição: 12/06 a 12/08/84 
local: Salas Negras - 19 andar

toria, Antônio Machado, José Sicart, João Moti- 
ni,Edgar Klettner, Gastão Hofstetter, Faria Via 
na e Nelson Boeira Faedrich.

l‘ ' A MOSTRA
CCm a montagem desta mostra pelo seu NS - 

cleo de Acervo, o MARGS objetiva trazer ao co - 
nhecimento do público gaúcho o passado, embora 
recente, das artes gráficas em nosso Estado, a- 
través da figura e obra marcantes de Emest Zeu 
ner. Integrem a mostra têmperas criadas por Er- 
nest Zeuner para o Suplemento Didático da Revi£ 
ta do Ensino, editada pela Secretaria de EÜuca-

Segundo Nelson Boeira Faedrich, que trabalhou 
sob a orientação de Emest Zeuner, a sua atuação na

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão da 
Subsecretária de Cultura/SEC, exporá, no periodo de 
12 de junho a 12 de agosto, a mostra "ERNEST ZEUNER: 
PASSADO DIDÁTICO". Amontagem desta úiçortante mostra 
tem o apoio da Livraria do Globo, cujos quadros fun
cionais contaram, a partir de 1922, ccm os serviços 
de Emest Zeuner, artista gráfico recém-chegado de 
Leipzig, Alemanha.

chefia do Atelier de Artes Gráficas da Editora Glo
bo, era a de um amigo e incentivador, aconselhando, 
sugerindo, analisando o trabalho, não interferindo 
na produção artística propriamente dita, na ccmposi 

concepção do trabalho de cada um. No que di-

i

çao ou
zia respeito à técnica gráfica, manifestava-se ccm
a autoridade que seus profundos conhecimentos gráfi_• ERNEST ZEUNER

Emest Zeuner nasceu em Zwikan, Alsnanha,
1895, tenio falecido em 1967, em Porto Alegre. Es tu 
dou em Leipzig onde cursou a Academia de Artes Grá
ficas.

cos lhe auferiam.em
A INRIDENCIA DE ERNEST ZEUNER 

Emest Zeuner reuniu na Editora Globo un grupo 
de trabalho formado por profissionais já existentes 
no próprio Atelier da Editora. Sob sua orientação, 
este grupo atuou caro uma verdadeira academia de ar
te, desenvolvendo un trabalho gráfico daninante du - 
rante as décadas de 30 e 40, através do design de li. 
vros, enciclopédias e dicionários, cartazes, ímpres- 

revistas editadas pela livraria e Editora Glo-

ção e Cultura do Estado entre 1963 e 1969; ca - 
pas de livros, dicionários e enciclopédias ilus 
tradas pelo artista, que transcendem o objetivo

Além

Tferminada a Primeira Guerra Mundial, da qual 
participou nas frentes de ta talha da Rússia e 
Flandres, Emest Zeuner voltou a suas atividades ar 
tisticas cano "free lancer". Nesta época de pós- 
guerra, devida a grande desvalorização do dinheiro, 
passou sérias dificuldades. A convite de una irmã 
qua residia rxa Rio de Jareiro, veio para o Brasil, 
chegando a Porto Alegre em 1922. Imed ia temente foi 
contratado pela Livraria do Globo.

Bn sua vida profissional, Emest Zeuner teve 
as mais variadas incunbências relativas a sua forma 
çãa de artista gráfico. Sua atuação se manifestou 
na criação de capas de livros, folhetos, calendári
os, cartões, cartazes, selos de imposto e desenhos 
de natureza técnica.

Êrico Veríssimo, que conviveu ccm Emest Zeu - 
rer, assim o definia: ..."un hcmem retaoo e sério , 
seco de fala, de gestos, a quem os óculos e o apru- 
no davam un ar de professor prussiano...era un des 
ses raros tipos hunanos dotados de qualidades que 
dificilmente se encontrem reunidas nun mesmo artis 
ta, a saber: imaginação e senso canum; ban gosto e 
habilidade técnica; inspiração e método... Chamamo 
-lhe "Velho Zeuner", e "Velho", neste caso, é una 
espécie de titulo de nobreza. Itm menos a ver ccm 
a jdAV» do que ocm a qualidade."

de
de siirples material de auxilio didático, 
deste significativo acervo, serão expostos arti
gos de jornais, fotos e alguns documentos pesso 
ais, resgatando o passada didático de Emest 
Zeuner.

sos e
bo . Este grupo inicial de ilustradores, planejado -

PROGRAflAÇÁO COMPLEMENTAR A ABERTURA DA MOSTRA 
Integram a abertura da mostra "ERNEST ZEU

NER: PASSADO DIDÁTICO", un painel cm tomo do 
artista, abordando sua vida, atuação profissio
nal e influências, canplementado pela projeção 
do áudiovisual "TEMPERAS DE ERNEST ZEUNER", de 
Hiron Goidanich e Flãvio Del Mese. O painel,que
tem inicio às 17 horas do dia 12 de junho, te-• *
rã a presença de Nelson Boeira Faedrich, que 
trabalhou sob a orientação de Emest Zeuner,Már 
cio Carbonnel, atual diretor de pessoal da Li - 
vraria do Globo e que iniciou sua vida profissi 
anal junto ao artista, e Joaquim Ebnseca, artis 
ta plástico, designer, que trabalhou ccm Arman
do Kuwer na MPM Propaganda.

res gráficos, cartazistas, cartógrafos, letristas, 
tomou-se profissionalmente reconhecido em âmbito na 
cional e alguns deles ccm fama internacional. A in - 
fluência deste trabalho desenvolvido por Emest Zeu
ner na Editora e Livraria do Globo tomou-se notável 
a partir dos anos 50, quando surgiram oportunidades 
profissionais ccm o incremento da indústria gráfica 
em nosso Estado, propiciando una melhoria na apresen 
tação gráfica dos jornais e revistas e também ccm a- 
tuação nas modernas agências de propaganda que surgi 
an. Estes artistas formados por Zeuner foram orienta 
dores e formadores de novas gerações de artistas grá 
ficos, preparando elementos capacitados para a nova 
profissão.

No Atelier de Artes Gráficas da Editora Globo,
trabalharam sob a orientação de Emest Zeuner, entre 
outros: Edgar Koetz, João Fahrian, Vitorio Gheno, Ho 
nério Nardim, Armando Kuver, Jaime FOngel, Rolf Ri — 
bitzki, Wemer Fissner, Delmar Fernandes, Sérgio Vic Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
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Ernest Zeuner no Margs
Abre hoje, nas Salas Negras do montagem tem o apoio da Livraria do 

Margs (Praça da Alfândega, Io andar), Globo, onde ele atuou, a partir de 1922, 
a exposição Ernest Zeuner: Passado como artista gráfico recém-chegado da 
Didático, constituída de têmperas cria- Alemanha, é integrada por um painel 
das pelo artista para o Suplemento Di- em tomo do artista, abordando sua vi- 
dático da Revista do Ensino, editada da, atividade profissional e influências, 
pela SEC entre 1963 e 1969; capas de li- que será realizado às I7h de hoje, com 
vros; dicionários e enciclopédias por a presença de Nelson Boeira Faedrich 
ele lustrados; artigos de jornais; fotos e (que trabalhou sob a orientação de Zeu-

resga- ner); Márcio Carbonel (editor da Livra
ria do Globo) e Joaquim Fonseca (de-alguns documentos pessoais, 

tando o passado didático de Zeuner’ ’.
A mostra de Ernest Zeuner, cuja signer).


