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- em a força de uma revelação a retrospectiva que o Margs inaugura na pr&mia 
i nninta-feira Boa parte dos mais de cem desenhos que serão exibidos na Galeria 
SfS»! noTegundo andar do prédio, na Praça da Al&idega, nunca vie
ram a público. A curadoria de Paulo Gomes vai privilegiar facetas menos co
nhecidas do múltiplo e notável artista que foi Jose Lutzenberger (1882 )•

_ Éa primeira grande exposição que se dedica ao desenhista nos últimos 10 ano . 
«iCSad?» Porto Alegre de 1920 f °

;“s:i“fsr,i.Trte.'2rzt^ssz.tPr^ ■
cos Mas foi também um afiado observador da vida cotidiana. A mostra no Margs te

“

pelas filhas Rosa e Madalena (além de viabilizar a exposição, os herdeiros estão doand
TuS^e? ^tevaCmo^nh:,rateio e professor na captei gaúcha e fa- 

zia desenhos apenas pelo gosto de fazê-los. Nunca exibiu-os em vida. No entanto, o que 
emerge desse conjunto é um artista de alto apuro técnico, linha firme e olhar mmucios 

Io se pode feer que há trabalhos menores - obsetva o curador Paulo Gomes. -Tu- 
do tem a mesma qualidade, a mesa riqueza.
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hd wraMargs revela Lutzenberger crorn
Retrospectiva que será inaugurada amanhã, no s

FOTOS ALEX MED

EDUARDO VERAS

Facetas menos conhecidas do trabalho de José 
Lutzenberger emergem de uma exposição que será 
inaugurada amanhã em Porto Alegre.

A retrospectiva, no segundo andar do Margs, vai 
mostrar que o festejado arquiteto e aquarelista foi 

ás da crônica visual, um formidável observa
dor da vida cotidiana.

0 pesquisador e artista plástico Paulo Gomes fez a 
curadoria da mostra. Ele selecionou uma centena de 
desenhos do vasto legado dos filhos de Lutzenberger, 
morto em 1951, aos 69 anos. Alguns desses trabalhos 
nunca tinham vindo a público. Serão exibidos pela pri
meira vez cadernos da infância e da juventude do ar
tista, alguns desenhos que ele fez quando lutou na I Jp:: ,4| 
Guerra, diários de família e retratos dos filhos peque
nos (o ecologista José Lutzenberger entre eles). A ex
posição inclui ainda plantas arquitetônicas, cenas do 
Rio Grande campeiro, paisagens urbanas, imagens 
épicas e míticas. O que desponta do conjunto é um de
senhista de linha firme e alta qualidade técnica.
- A obra impressiona pela quantidade e pela quali

dade - sublinha Paulo Gomes. - Não se pode dizer 
que há trabalhos menores. Tudo tem a mesma riqueza.

Nascido em 1882, em Altoetting, na Baviera, Lut
zenberger era filho do dono de uma oficina grafica.
Desde pequeno, se interessou por desenho e pintura. 
Formou-se engenheiro e arquiteto em Munique. Ser
viu como oficial na I Guerra e, em 1920, aos 38 anos, 
veio trabalhar em Porto Alegre. O contrato era de ape
nas quatro anos, mas ele se casou e acabou ficando.

São de Lutzenberger alguns dos prédios mais boni
tos da capital gaúcha, como o Palácio do Comércio, a 
Igreja São José e a sede do Pão dos Pobres. Ele proje- 

também edifícios que acabaram derrubados pelo 
Clube Caixeiral, na Rua da Praia.

um

0 aquarelista era um homem instrosped 
de olhar agudo: na maciota, observava i 

urbanas. Em casa, reproduzia o que vii
Entre 1914 e 1918,

José Lutzenberger serviu como oficial 
da reserva no exército alemão.

Chegou a comandar a 
6a Companhia Bávara de Infantaria. 

Nas horas vagas, desenhou cenas da 
vida militar e paisagens da França

Lutzenberger mudou-se para Porto Alei 
atendendo a um contrato da firma Wei 

Menning & Cia. Projetou e executou pré 
que ficaram famosos, como a sede do Clube 

na Rua do Andradas, hoje destruídc

tou
progresso, como o
Esboços que estarão na mostra do Margs revelam que 
Lutzenberger foi um tipo raro de arquiteto:

_iEJe fazia desde o projeto arquitetônico até a deco
ração - observa o curador. - Projetava até mesmo os 
detalhes dos lustres. E acompanhava toda a obra.

Em casa (uma casa projetada por ele, na Rua Jacinto 
Gomes), Lutzenberger desenhava obsessivamente. Ti
nha temperamento introspectivo e observador. O que 
ele via na rua reconstituía minuciosamente em seu 
blocos de desenho e, depois, em aquarelas.

- Ele aproveitava toda hora livre para desenhar -
recorda Rose, a filha caçula.
-- Na Europa, ele gostava de viajar. No Brasil, sos- 

conta a filha do meio, Madalena. — Desenhar 
distração. Desenhava pelo gosto. Nunca mos- 

traVa. Às vezes, dava alguma coisa de presente.
- Sua obra é uma espécie de crônica da sua vivên- p— 

cia, pela observação atenta, amorosa, precisa, irônica 
muitas vezes, quase sarcástica em vários momentos, 
mas sempre documental como uma crônica - perce
be o curador Paulo Gomes.

As filhas guardaram cuidadosamente esse legado 
entre folhas de papel de seda. O ótimo estado de 
conservação impressionou a equipe do Margs. Parte 
desse precioso conjunto - projetos das antigas igrejas 
de Novo Hamburgo e Caçapava, estudos para mo
veis, um retrato de 1904 feito num hospital dos Al- 

’ elas estão doando ao acervo do museu.
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ItJosé Lutzenberger também foi paisagista, 

recriando cenários gaúchos e europeus --Í—

pes- Wi Mãe!m -4 r
T

0 QUE: exposição de aquarelas, desenhos e esboços de 
José Lutzenberger
QUANDO: de 28 de junho a 5 de agosto, de terças a do
mingos, das 10h às 19h
ONDE: na Galeria Iberê Camargo, no Margs (Praça Al
fândega, s/rf, 2o andar)

0 arquiteto desenhava o tempo todo: em casa, 
preenchia diários com cenas familiares e charges 
em que os filhos eram os personagens, “k Guerra 

era mais calma", anotou no caderno ao lado
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A série dedicada aos farrapos tornou 
célebre o aquarelista. Ele fez uma série 

de desenhos em 1935, durante as 
comemorações do centenário farroupilha, 
mas voltou ao assunto inúmeras outras 

vezes. Em 1950, um ano antes de morrer, 
meses antes de receber o título declaratório 

(que oficializava sua naturalização como 
brasileiro), Lutzenberger lançou 

os álbuns de desenho "0 Colono",
"0 Gaúcho" e "0 Caixeiro Viajante"
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0 aquarelista era um homem instrospectivo 
mas de olhar agudo: na maciota, observava as cenas 

urbanas. Em casa, reproduzia o que vira

Lutzenberger mudou-se para Porto Alegre 
atendendo a um contrato da firma Weise, 

Menning & Cia. Projetou e executou prédios 
que ficaram famosos, como a sede do Clube Caixeiral, 

na Rua do Andradas, hoje destruído
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/7/w artista-repórter no Margs
Aquarelas, desenhos e esboços das 

séries Farrapos e Lendas Brasileiras 
integram a mostra retrospectiva de 
José Lutzemberger, que abre hoje às 
19h no Museu de Arte Ado Malagoli. 
A exposição o homenageia quando sua 
morte completa cinqüenta anos. São 
peças inéditas pertencentes à coleção 
familiar, refletindo várias fases do 
artista alemão, que viveu em Porto 
Alegre durante 31 anos. Nesse perío
do, consolidou carreira como profes
sor da Escola de Belas Artes e, como 
engenheiro-arquiteto, projetou prédi
os históricos. Entre eles, o Palácio do 
Comércio e a Igreja São José.

Com curadoria e museografia de 
Paulo Gomes, a exposição está orga
nizada em módulos e inclui os cader
nos de desenho da Europa, paisagens 
da Primeira Guerra Mundial, retra
tos de família, diários ilustrados, ce
nas da colônia e da capital dos gaú
chos. Cerca de 30 peças das séries Os 
Farrapos e O Gaúcho foram doadas 
pelos filhos de Lutzenberger ao acer
vo permanente do Margs. São traba
lhos criados em bicos-de-pena, além 
de têmperas de projetos arquitetôni
cos e de vi trais para igrejas e esboços 
ambientados na Europa.

Personalidade introspectiva, José 
Lutzenberger priorizava a figura hu
mana em cenas do cotidiano, caracte
rísticas que o transformaram 
tista-repórter. Em vida, expôs apenas 
em mostras coletivas e somente de
pois de sua morte sua obra foi 
nientemente divulgada através de 
individuais.
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A exposição fica em cartaz até 5 de agosto, no Margs
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Crônicas do cotidiano em desenho por Lutzenberger
Para marcar a passagem dos cin- 1951), o Museu de Arte do Rio Gran-

qüenta anos de morte do artista de do Sul (Praça da Alfândega, s/nQ) 
plástico José Lutzenberger (1882- abre hoje, a partir das 19h, na Gale

ria Iberê Camargo, uma exposição 
com aquarelas, desenhos e esbo
ços do artista.

A mostra está organizada em 
módulos, que apresentam os ca
dernos do período que o artista 
passou na Europa, impressões em 
desenhos como ex-combatentes

Lutzenberger, de origem alemã, 
viveu em Porto Alegre durante 31 
anos, foi professor da Escola de Be
las Artes e engenheiro-arquiteto. 
Projetou prédios históricos de Porto 
Alegre como o Palácio do Comércio e 
a Igreja São José. Incrivelmente, o 
artista, que sempre participou de 
exposições coletivas, só teve indivi
duais após sua morte.

A família de José Lutzenberger, 
proprietária da coleção, doou, ao 
acervo permanente do Margs, 30 
obras do artista. A coleção é com
posta de originais das séries “Os 
Farrapos” e “O Gaúcho", além de 
têmperas, desenhos e projetos de vi- 
trais para igrejas. A exposição per
manece em cartaz até 5 de agosto. 
Visitações de terças a domingos, das 
lOh às 19h. Entrada franca.

T Ea"r 7

da Primeira Guerra, retratos de fa
mília, diários ilustrados, além de 
trabalhos que mostram as cenas 
urbanas e rurais do Rio Grande 
do Sul, com paisagens da colônia 
e de Porto Alegre. Desenhos em 
traços minuciosos dè cenas do co
tidiano revelam a personalidade 
introspectiva, mas bem humorada

Mostra de Lutzenberger abre hoje no Margs do artista.
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Lutzenberger até agostoi r

Continua no Margs (Praça da Alfândega, s/n9), até 5 
de agosto, a exposição que homenageia o artista alemão 
José Lutzenberger (1882 - 1951) no cinqüentenário de 
sua morte. As peças, inéditas e pertencentes ao acervo 
da família, refletem diferentes momentos da vida do ar
tista e ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, que 
viveu na Capital gaúcha por 31 anos. A curadoria e a 
museografia são do pesquisador e doutorando em artes 
Paulo Gomes. Diversos módulos integram a exposição, 
reunindo cadernos de desenho da Europa, desenhos e 
imagens pictóricas de guerra, retratos de família, diários 
ilustrados, cenas do Rio Grande do Sul rural e urbano, 
além de obras das séries “Os Farrapos" e “Lendas Brasi
leiras". A mostra fica aberta à visitação de terças a do
mingos, das lOh às 19h. A entrada é franca.

Obras de Lutzenberger podem ser vistas no Margs
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Lutzenberger
prorrogado
Retrospectiva fica até o dia 12 no Margs

BEPRODUÇÀO/ZH

Lutzenberger, cronista: o artista flagra uma cena de campanha eleitoral

Foi prorrogrado para 12 de vindo a público. São desenhos que 
agosto, domingo, Dia dos Pais, o ele fez só pelo gosto de fazer, 
encerramento da retrospectiva preocupação de exibir, 
de José Lutzenberger na Galeria grande apuro técnico, qualidade 
Iberê Camargo, no segundo an- estética e força documental.

A curadoria de Paulo Gomes 
ressalta o papel de cronista visual 
exercido pelo imigrante. Festeja- 

rata-se de uma boa notícia, do como arquiteto e aquarelista 
A mostra, que deveria ter- de temas épicos, José Lutzenber- 
minar amanhã, é uma das ger (1882 — 1951) emerge dessa 
melhores do ano. Vem co- mostra como um formidável ob- 
roar uma boa fase do mu- servador da vida cotidiana. Os 

seu. Depois de uma série de im- desenhos em exibição reprodu- 
portantes exposições nacionais zem com detalhes cenas da Porto 
(coleção Gilberto Chateaubriand, Alegre da primeira metade do sé- 
pmturas do Museu Nacional de culo 20: as campanhas eleitorais, 
Belas Artes, relíquias da Bibliote- os passeios pelo Centro, as repar- 
ca Nacmnal), 0 Margs reservou tições públicas e os arrabaldes 
2001 para grandes mostras de (Eduardo Veras) 
acervos locais (coleção Liba e 
Ruben Knijnik, pinturas e dese
nhos de Leopoldo Gotuzzo, 
trospectiva de Lutzenberger).

A exposição reúne aquarelas, 
esboços e diários cuidadosamente 
guardados pelas filhas do artista 
alemão, Rose e Madalena. Algu
mas dessas obras nunca tinham

sem
mas com

dar do Margs, em Porto Alegre.

T
0 QUE: exposição de desenhos de 
José Lutzenberger 
QUANDO: até 12 de agosto, de 
terça a domingo, das 10h às 19h 
ONDE: na Galeria Iberê Camargo, 
no Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°, 2o andar), com entrada franca

a re-


