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YEDDO NOGUEIRATITZE
(Santana do Livramento, 1935 - Porto Alegre, 2016)

foi o responsável pelo Setor de 
Artes Plásticas na Funarte e também 
coordenador da Galeria Oswaldo Goeldi.

Nasceu em 10 de janeiro de 1935, 
em Santana do Livramento (RS), 
filho de Roberto Titze e de Desideria 
Nogueira Titze.

Após essa temporada, retornou ao Rio 
Grande do Sul, atuando como professor 
na UFSM e, após, no Instituto de Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), onde permaneceu até 
a sua aposentadoria, em 1993.

Em 1955, matriculou-se no Curso de Artes 
Plásticas no Instituto de Belas Artes de 
Porto Alegre, sendo diplomado em 1960.

Entre 1960 e 1962, foi bolsista do governo 
francês em Paris, estudando pintura no 
ateliê de André Lhote e na École Nationale 
Superieure des Arts Decóratifs, onde foi 
aluno de Marcei Gromaire. Após essa 
temporada em Paris, mudou-se para 
Florença, onde estudou na Academia 
de Belas Artes.

Em 2011, foi homenageado com 
Destaque Especial do Prêmio Açorianos, 
da Prefeitura de Porto Alegre, e no 
mesmo ano teve sua obra reconhecida 
e homenageada em uma mostra na 
Sala Angelita Stefani na Universidade 
Franciscana (UNIFRA), em Santa Maria. 
Faleceu em Porto Alegre, em 2016.Ao retornar ao Brasil, recebeu o Prêmio 

de Pintura no 9o Salão de Artes Plásticas 
do Instituto de Belas Artes (1962) e, em 
seguida, foi contratado como professor 
para a Faculdade de Belas Artes, na 
recém-criada Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM).

Um dos primeiros professores do curso, 
Yeddo foi o responsável por implementar 
a disciplina de Arte Decorativa, baseando- 
se nas experiências adquiridas no Instituto 
de Belas Artes e na École de Paris.

Retornou à França entre 1968 e 1969, 
para estudar tapeçaria em Aubusson. 
Após o período lecionando em Santa 
Maria, transferiu-se para o Rio de 
Janeiro e, depois, para Brasília.
Nesta cidade, entre 1976 a 1979,
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Considerado um importante 
representante da geração moderna das 
artes visuais do Rio Grande do Sul no 
século 20, Yeddo Titze morreu em 2016, 
aos 81 anos, após ser vítima da fatalidade 
de um atropelamento em Porto Alegre.

Notabitizou-se sobretudo como professor, 
tendo uma trajetória que o consagrou 
em nossa história da arte como um dos 
pioneiros da tapeçaria, uma referência 
da arte têxtil, tendo por isto obtido 
reconhecimento nacional e mesmo 
internacional. Mas Yeddo foi mais do

"Quando acordo pelo monhã, obro minha janela e otravés de 
umo leve cortino vejo o meu jardim imaginário. Ele está bem 

próximo de mim, oferecendo-me suos folhos e flores, que pelo 
visto tentam dialogar comigo, transmitindo-me umo mensagem."

Yeddo Titze, morço de 2004 i
que tapeceiro. Dedicou boa parte de sua
produção à pintura, sendo apontado como Assim, com essa união de esforços, 
um dos primeiros a explorar ou flertar com 
a abstração no Rio Grande do Sul ao lado 
de artistas como Rubens Cabral, Nelson

a intenção é também valorizarmos as 
políticas de aquisição de nossos acervos 
públicos, celebrando esta importante 

Wiegert e Carlos Petrucci. Era um passo doação em seu conjunto e conferindo 
ousado, uma vez que a pintura abstrata foi a devida e necessária solenidade 
repelida pelo então cenário conservador ao gesto da família, 
do Estado, que via nela a invasão de uma 
tendência internacional descomprometida 
politicamente e capaz de corromper 
os valores da arte figurativa vigente 
e de viés regionalista.

Yeddo Titze (1935 - 2016) é um nome 
que, quando citado, lembra antes a sua 
atuação como professor na UFSM 
e na UFRGS. Em Santa Maria, instalou 
o primeiro curso de tapeçaria em 
uma universidade federal, divulgando o 
suporte têxtil em toda sua potencialidade 
artística; e, em Porto Alegre, dedicou-se 
ao ensino da pintura. Mas e o artista?

Esta exposição, inserida no programa 
“Flistórias ausentes” do MARGS, 
tem como objetivo destacar o Yeddo 
artista, mostrando um recorte de sua 
produção, desde a década de 1950, 
enquanto aluno no Instituto 
de Artes, até o ano de 2010, 
próximo ao seu falecimento.

A mostra é uma ação conjunta de três 
instituições públicas de Porto Alegre, o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado

Malagoli, a Pinacoteca Barão de Santo 
Ângelo (Instituto de Artes, UFRGS) e a 
Pinacoteca Aldo Locatelli (Prefeitura de 
Porto Alegre), que já possuíam obras do 
artista, mas que receberam recentemente 
importantes doações de trabalhos 
e documentos.

“Yeddo Titze — Meu jardim imaginário” 
integra o programa expositivo do MARGS 
intitulado “Histórias ausentes”, voltado 
a projetos de resgate, memória e revisão 
histórica. Com o programa, procura-se 
conferir visibilidade e legibilidade 
a manifestações e narrativas artísticas, 
destacando trajetórias, atuações 
e produções artísticas, em especial 
àquelas inviabilizadas no sistema 
da arte e/ou pelos discursos 
dominantes da historiografia oficial.

“Yeddo Titze — Meu jardim imaginário” 
presta uma homenagem ao mestre 
e artista, tendo por objetivo oferecer 
um justo e necessário resgate em sua 
memória. A exposição traz a público 
obras dos acervos do MARGS, da 
Pinacoteca Aldo Locatelli da Prefeitura 
de Porto Alegre e da Pinacoteca Barão de 
Santo Ângelo da UFRGS, que são agora 
pela primeira vez reunidas e exibidas.

As flores, as paisagens e as cores são 
elementos distintivos na produção de 
Yeddo Titze, que perpassam as diversas 
técnicas e os gêneros que ele praticou.
A maioria dos trabalhos, agora expostos, 
nunca foi vista pelo público, sendo 
este um gesto de reconhecimento da 
importância do artista para a arte sul-rio- 
grandense e um convite à aproximação 
entre os seus públicos e a sua poética.

Assim, a presente exposição dá agora 
prosseguimento ao “Histórias ausentes”, 
que estreou com a mostra “Otacílio 
Camilo — Estética da rebeldia” (2019).Trata-se de um conjunto de peças 

adquiridas recentemente pelos acervos, 
por meio de doação da família do artista, 
ao qual se somam obras já anteriormente 
pertencentes às coleções das instituições.

Francisco Dalcoi
Diretor-curadordo MARGS

Paulo Gomes e Carolina Grippa
Curadores da exposição



Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado do RS, 
Secretaria de Estado da Cultura e Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) apresentam
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Agradecimentos:
Pinacoteca Aldo Locatelli, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo,

Rosa Maria Ribeiro Demartini, Diogo Ribeiro Demartini, Caroline Ferreira, 
Caroline Hãdrich, Catarina Petter, Helena Cattani e Nina Sanmartin
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul | MARGS
Praça da Alfândega, s/n9 | Centro Histórico | Porto Alegre, RS | Brasil 
Terça a domingo, lOh às 19h | Entrada gratuita

www.margs.rs.gov.br Q ^ /museumargs

ASSOCIE-SE
Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul | AAMARGS 
£13 www.margs.rs.gov.br/aamargs

VISITAS MEDIADAS
O Núcleo Educativo e de Programa Público recebe grupos de até 6 pessoas, de quinta-feira 
a sábado, em 2 faixas de horários (10h30 e 14h), mediante agendamento prévio no Sympla: 

www.sympla.com.br/produtor/museumargs
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