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A Caixa expõe a arte de Edgar Koetz
O artista plástico é um dos representantes do movimento modernista das artes visuais no Estado
A S obras do artista plásüco gaúcho K----IA Edgar Koetz compõem a ediçào do
Projeto “Caixa Resgatando a Memó- L
ria", que será inaugurado amanhã, I
dia 18, na Galeria da CEF (Andradas, I
100), às 19h. Parte dos trabalhos do I
artista permanecerão em exposição I
até o dia 15 de janeiro próximo. Mais I
dois locais também estarão expondo I
os trabalhos de Edgar Koetz. No Mar- 1
gs (Praça da Alfândega. s/n°) a mostra |
fica até o dia 6 de dezembro. Já a Pi
nacoteca Barão de Santo Ângelo do
Instituto de Artes da Ufrgs (Senhor
dos Passos, 248) realizará a exposição
entre 25 de novembro a 14 de dezem
bro. Ao todo. o projeto da Caixa Fede
ral vai expor 77 obras e 31 estudos
(pequenos desenhos).
gre em 1914 e faleceu em 1969° Int Obra do artista plástico gaúcho Edgar Koetz, cuja

Em 1945, se transferiu para Bue
nos Aires, onde realizou diversas ex
posições chegando a receber o prêmio
anual da Câmara Argentina do Livro.
No inicio da década de 50, quando re
tomou ao Brasil, participou da funda
ção em Porto Alegre, do Clube da Gra
vura, junto com Carlos Scliar, Danú
bio Gonçalves e outros artistas.
As fontes de inspiração para as
obras de Koetz foram as paisagens e a
figura humana. Ele afirmava que seus
trabalhos partiam da realidade visível
e da sua interpretação em termos de
sensação e construção de cor e forma.
Entre suas obras destaca-se a “Poesia
dos Bairros” uma série realizada a
partir de 64, onde ele apresenta vários
cenários de Porto Alegre como o Par0t óleo
nasVfldnas^t5
“3 ^ ^ C°m° aprendtó d°
lu^o -üsta vivia em Buenos
ptato
Sotero
Gheno^
?“ mí‘madoao Fal?on- empregou óleo, acrílico e gaúche. Ele realizava es£dos sobre um mesmo te; u o ,e. v.ltono ,,eno- O grupo ilustrava as obras dos escntores ma antes de chegar no resultado que desejava. São exemnlos as séries He esgauchos Enco Venssimo, Mario Qumtana e a Revista do Globo.
tudos intituladas “Nu na Sacada" e “Igreja Santa Ifigênia^.
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ARTES VISUAIS

Inquietação é a
raiz da arte
Vazio e silêncio caracterizam paisagens de Koetz
Ele foi um dos maiores de
seu tempo, repartindo glórias
com Fahrion, Vitorio Gheno,
Petrucci, Vasco Prado e Scliar,
e o Grupo de Bagé. Natural de
Porto Alegre, o artista autodidata Edgar Koetz (1914/1969)
foi um dos mais significativos
representantes do movimento
modemista das artes visuais do
Rio Grande do Sul, e um dos
criadores da Associação Francisco Lisboa (1938), numa época em que o Instituto de Belas
Artes centralizava, acadêmicamente, todas as atividades das
artes plásticas no Estado.
Em Buenos Aires, onde residiu de 1945 a 1950, Koetz
recebeu o Prêmio Anual da
Câmara Argentina do Livro,
Em Porto Alegre, os principais
prêmios conquistados foram o
Concurso de Cartazes para o
Bicentenário da Cidade (1940)
e Medalha de Ouro no IV Sa-

lão Associação Francisco Lis
boa (1953). Participou também
da fundação do Clube da Gra
vura em Porto Alegre, em
1951. Seu currículo inclui ainda importante trabalho na imprensa e artes gráficas, tendo
integrado a equipe do jornal
Última Hora (SP), entre 1951
a 1963, a convite do diretor
Samuel Weiner.
Muito embora sua arte o tenha tornado um cidadão do
mundo, nem tudo foram glórias na vida de Edgar Koetz. O
fechamento do jornal Última
Hora (1964), no contexto do
Golpe Militar, desencadeia no
artista uma crise emocional
que o coloca entre os internos
do Hospital Psiquiátrico São
Pedro. Lá, o artista realizou 24
desenhos a nanquim, retratando os pacientes com extrema
simplicidade de traço e profunda captação psicológica.
f

Paisagens urbanas na temática de Edgar Koetz

Em cada rosto, em cada corpo e gesto, através das poucas
linhas traçadas, podemos
imaginar a história individual
de desintegração e abandono
dos homens e mulheres, jovens
e velhos, representados por
Koetz. Neste mesmo ano, a
série Alienados seria apresentada ao público, numa atitude
de coragem e humildade. Toda
essa problemática já estava implícita em uma frase do artista: “Creio que a inquietação é
a raiz de toda a verdadeira arte
Se não a realizo, se não a ainjo, ao menos a busco” (Correio
do Povo, 30/5/44).
Entre desenhos, gravuras e
pinturas, criou em torno de
uma centena de trabalhos, hoje
espalhados pelos acervos pú
blicos, Centro Cultural Aplub
e particulares. Suas principais
fontes de inspiração foram as
paisagens e a figura humana.
O projeto Caixa Resgatando a Memória inaugura expo
sição de Edgar Koetz às 19h,
mostrando paisagens urbanas
e santos (Andradas 1 000/tér
reo), com visitação até 15 de
janeiro em horário bancário. A
temática da figura humana será
mostrada a partir de amanhã no
Margs (Praça da Alfândega s/
n<J), permanecendo até 6 de
dezembro, enquanto a arte grá
fica será exposta no Instituto
de Artes da Ufrgs (Senhor dos
Passos 248), entre 25 de no
vembro e 14 de dezembro. A
curadoria geral é de Marisa
Veeck e a artística, de Ana Albani de Carvalho.
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Internado no Hospita Psiquiátrico São Pedro, em 1964, o pintor, desenhista e gravador gaúcho Edgar Koetz desenhou com nanquim os internos que encontrou por lá

Exposição ilumina obra de Koetz
Caixa Econômica Federal inaugura uma série de homenagens ao pintor porto-alegrense
orria o conturbado ano de 1964, o
jornal Última Hora de São Paulo
havia sido empastelado e o seu
principal ilustrador, o gaúcho Edgar
Koetz, não se sentia nada bem. Embora
não fosse filiado a nenhum partido, era
um homem de esquerda e não conseguia
prever um grande futuro com a ascensão
dos militares. Desempregado, deu para
beber. Desembarcou em Porto Alegre
quase catatônico e foi internado no Hos
pital Psiquiátrico São Pedro. Durante os
<rw>2'
30 dias em que viveu como paciente da
instituição, desenhou as pessoas que en
controu por lá. Usando apenas nanquim
sobre papel kraft, reproduziu as fisiono
mias ora atormentadas, ora apaziguadas
de 24 internos. Batizou a série de Aliena
dos e chegou a expô-la no mesmo ano, na
galeria Cândido Portinari, na antiga Gale
ria Malcon, em Porto Alegre.
Treze desses desenhos - ao mesmo
tempo, simples, enxutos e dramáticos . voltam a partir de hoje em uma série de
homenagens a Edgar Koetz. No total, são
três exposições: Santos e Paisagens Ur
banas, na Galeria da Caixa Econômica
Federal, Figuras Humanas, no Museu de
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, e Arte Gráfica, na Pinacoteca Barão de
Xilogravura de Edgar Koetz reaparece na série de exposições da Caixa
Santo Ângelo do Instituto de Artes da
UFRGS. Além da série Alienados, as ex- tonio Caringi e o pintor Trindade Leal.
criou o logotipo da Última Hora, ilustrou
posições incluem pinturas, esboços, xilo- Filho de um encadernador de livros da reportagens e novelas, como Doutor Jivagravuras e litografias do artista porto-ale- Cidade Baixa, Edgar Koetz começou co- go, publicada no formato de folhetim.
grense. E a oitava edição do projeto Cai- mo ilustrador de livros no ateliê de Emest Como pintor, dedicou-se principalmente a
xa Resgatando a Memória, que procura Zeuner na antiga Livraria do Globo. Foi reproduzir cenas das cidades em que viiluminar o trabalho de artistas gaúchos um dos fundadores do Clube de Gravura veu. Em “matéria de arte”, não acreditava
ensombrecidos pelos tempo. Em edições de Porto Alegre, trabalhou como artista em meio termo:
anteriores, foram homenageados o xilo- gráfico em Buenos Aires e em São Paulo. — Ou o quadro merece parede, ou deve
gravador Anestor Tavares, o escultor An- A convite do jornalista Samuel Wainer, ir para o lixo.
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AS EXPOS1ÇOES
Confira onde e quando você po(
ver os trabalhos de Edgar Koet:
Santos e Paisagens Urbanas
□ Na Galeria da Caixa Econômica F
deral
(Andradas, 1000, sobreloja)
□ De amanhã a 15 de janeiro, de s
gundas a sextas, das 10h às 16h
□ Abertura, hoje, às 19h
Figuras Humanas
□ No Museu de Arte do Rio Gram
do Sul Ado Malagoli (Margs)
(Praça da Alfândega, s/n°)
□ De amanhã a 6 de dezembro, <
terças a domingos, das 10h às 17h
Arte Gráfica
□ Na Pinacoteca Barão de Santo Â
,
, ■
no Instituto de Artes da UFRG
(Senhor dos Passos, 248, 1o andar)
□ De 25 denovembro a 14 de d
zembro, de segundas a sextas, d
10h às 12h e das 14h às 18h
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GIRO DA NOTÍCIA
□ Os irmãos Sérgio e Celso Koetz
estão exultantes com a homenagem
que a Caixa Econômica Federal faz
ao trabalho de seu pai, o pintor Ed
gar Koetz. Hoje, amanhã e dia 24 se
rão inauguradas exposições na Gale
ria da Caixa, no Margs e na Pinaco
teca Barão de Santo Ângelo, respec
tivamente, com curadoria de Marisa
I Veeck.____________ _____

