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Visões do abandono
Margs exibe a série de desenhos Alienados”, realizada por Edgar Koetz em 1964

Há 40 anos, em maio de 1964,
o pintor gaúcho Edgar Koetz foi
intemado no Hospital Psiquiátrico São Pedro.
O que ele registrou do convívio
entre alienados está de volta, a
partir de hoje, em uma exposi
ção na Galeria Oscar Boeira, no
segundo andar do Margs, em
Porto Alegre.
São 13 desenhos em nanquim,
que fazem parte do acervo do museu. São retratos de homens, mulheres e adolescentes, refletindo
em poucas linhas o abandono e a
dor da miséria humana.
A época, Koetz tinha 50 anos e
vinha de uma fase conturbada,
Embora não fosse filiado a nenhum partido político, era homem
de esquerda e lamentava a ascensão dos militares. O jornal em que
trabalhava como ilustrador, a Última Hora, de São Paulo, havia sido
empastelado. Sem emprego e depressivo, Koetz começou a beber
sem controle.

los haviam posado de “maneixa
exemplar, quietos, compenetrados”. No máximo, ao final da ses
são, perguntavam o que o autor
faria com o desenho, se iria ven
dê-lo. “O que vem provar”, ironi
zava Koetz, “que eles não eram
tão loucos quanto pareciam”.
Filho de um encadernador de livros da Cidade Baixa, Edgar
Koetz nasceu em Porto Alegre em
1914. Morreu em 1969, também
na capital gaúcha. Começou como
ilustrador de livros no ateliê do
alemão Ernest Zeuner na antiga
Livraria do Globo. Conta-se que
ali era o capista favorito de Erico
Verissimo. Também foi um dos
fundadores do Clube de Gravura
de Porto Alegre e trabalhou como
artista gráfico em Buenos Aires e
em São Paulo,
A convite do jornalista Samuel
Wainer, criou o logotipo da Últi
ma Hora, ilustrou reportagens e
novelas, como Doutor Jivago, publicada no formato de folhetim,
Como pintor, xilogravador e dese
nhista, dedicou-se sobretudo a re
Artista ficou internado produzir cenas das cidades em
que viveu. Não acreditava em
por 30 dias
meios termos:
Koetz desembarcou em Porto
- Ou o quadro merece parede
Alegre quase catatônico e foi in- ou deve ir para o lixo.
ternado no Hospital Psiquiátrico
São Pedro. Ficou 30 dias. Durante
0 QUE: Alienados, exposição de
esse período, com nanquim e pa
desenhos de Edgar Koetz
pel kraft, tomou os outros pacien
QUANDO: de hoje a 3 de junho,
tes como modelos.
de terças a domingos, das 10h às
A série, que ele batizou de Alie
19h
nados, foi exibida no mesmo ano
ONDE: na Galeria Oscar Boeira,
na antiga Galeria Portinari, manti
no Margs (Praça da Alfândega,
da pelo Yázigi, na Galeria Mals/n°),fone (51) 3227-2311
con, no Centro. Na época, Koetz
QUANTO: entrada franca
declarou à imprensa que os mode-
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Visões patéticas
Pintor, desenhista e gravador,
Edgar Koetz (1914-1969) recebe
homenagem com uma mostra de 13
trabalhos que entram hoje em cartaz
na Galeria Oscar Boeira do Museu
de Arte do Rio Grande do Sul Ado
Malagoli (Praça da Alfândega, s/n9).
Parte da exposição geral de acervo
do Margs, Alienados revisita a
memória do artista gráfico que
trabalhou na Editora Globo (era o
capista predileto de Erico Veríssimo)
e ajudou a fundar o Clube de Gravura e a Associação Francisco Lisboa.
Os 13 desenhos, que podem ser
conferidos de terças-feiras a domin
gos, das lOh às 19h, integravam uma
série de 24 obras que abordavam
figuras às voltas com doenças men
tais. Homens, mulheres e crianças
foram fixadas a nanquim sobre o
papel, em retratos de expressão
patética, maliciosa ou infantil.
A história de Alienados remonta a
1964, quando Koetz deu entrada no
Hospital Psiquiátrico São Pedro,
levado pelos familiares, em razão dos
sintomas que apresentava de alcoolismo e depressão. Durante o período de
um mês, ele fez os 24 desenhos
originais, que estiveram à mostra na
extinta Galeria Portinari da Galeria
Malcon, em junho de 1964 (os seis
dias iniciais de internação foram
dispensados à desintoxicação, os
demais foram consagrados à feitura
de um desenho por dia). Na época,
Koetz disse que seus modelos posa
ram de maneira exemplar, quietos e
compenetrados. Ao seu redor, en-

quanto os revelava em nanquim, um
pequeno grupo acompanhava o
progresso de cada trabalho.
Os 13 desenhos em questão foram
adquiridos pelo Margs durante o
projeto Aquisições 1999-2002 e comemoram o aniversário de 40 anos da
primeira exposição. Esses 13 aliena
dos restantes - os demais foram
vendidos - apareceram também no
último artigo que o psicanalista Cyro
Martins escreveu, pouco tempo antes
de morrer.
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Koetz fez os trabalhos que o Margs expõe no Hospital Psiquiátrico São Pedro
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Os alienados de Edgar Koetz
Homens, mulheres e crianças alienados são a temática dos 13 desenhos de
Edgar Koetz (1914-1969) expostos, a
partir de hoje, na Galeria Oscar Boeira
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Ado Malagoli (Praça da Alfândega, s/n9),
As peças são resultado de passagem do
artista por um universo raramente peseguido por desenhistas da época: o
antigo Hospital Psiquiátrico São Pedro,
resgatando traços agéis e a expressividade. Koetz comentou, na ocasião, que
seus modelos posaram de maneira
exemplar, sempre quietos e compenetrados. E ao seu redor, enquanto trabalha-

va, havia sempre um pequeno e silencioso grupo que acompanhava, interessado
o progresso de cada desenho,
O resultado de sua experiência na in
sütuição foi a série “Alienados” com 24
desenhos de nanquim sobre papel, exibidos pela primeira vez em 14 de junho
de 1964, na Galeria Portinari. Treze dessas peças foram adquiridas pelo Margs
no projeto “Aquisições”, em 1999-2002,
e agora serão expostas em um registro
de aniversário de 40 anos da primeira
mostra. As visitações ao Margs podem
ser feitas de terças a domingos, das lOh
às 19h. Detalhes: www.margs.org.br.
Uma das obras do artista
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ERwnR K0ETZ ~ No Margs Ado Malagoli (Praça da Alfândega, s/n®), até 3 de
desenhos de Edgar Koetz
(1914-1969) revelam a debilidade mental
de pacientes do Hospital Psiquiátrico São
Pedro no ano de 1964. Visitação de terça
a domingos, das 10h às 19h
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