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0 Departamento de Assuntos Culturais da SEC, através 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, integrando-se as 
comemoraçoes do Biênio da Coüonização e Imigração e por 
ocasião dos festejos do Sesquicentenário da Imigração - 
Alemã, hcmenngeia artistas teuto-brasileiros que repre
sentaram uma das mais importantes fontes de cultura 
humanismo nas artes plásticas do Rio Grande do Sul.

Os nomes de Edgar Koetz, Ernst Zeuner, João Fahrion, 
Joseph Lutzenberger e Pedro VJeingartner são agora relegí 
brados nun Justo reconhecimento pelo trabalho criador 
que realizaram e que ainda hoje e fonte de inspiração e 
orgulho da nossa comunidade.
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"CINCO ARTISTAS TEUTO-HRASILEIROS"

JOSEPH LUTZENBERGER (Baviera, Alemanha, 1882 
Porto Alegre, RS, 1951)EDGAR KOETZ (Porto Alegre, RS 1913-1969)

Passou a iaDesenhista, aquarelista, arquiteto e professor, 
fância em sua cidade natal onde seu pai possuía uma importaQ

Começou seus estudos de arte comPintor, desenhista, gravador.
Ernest Zeuner, em Porto Alegre, trabalhando na seção de artes da 

Ainda em Porto Alegre, esteve entre os funt^a te litografia. Sempre demonstrou grande interesse pelo desj> 
nho e pintura, mas não se limitou a estas atividades, prefe
rindo seguir a carreira de Engenheiro-Arquiteto, formando-se 
pela Universidade Técnica Real da Baviera de Munique, em ' 
1906. De 191^ a 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, ifl 
terrcmpeu suas atividades profissionais para servir ccmo ofi 
ciai da reserva no exército alemão. Finda a guerra, traba - 
lhou ainda por dois anos na Alemanha até que, a convite de 1 
uma firma construtora (em 1920) se transferiu para Porto Ale 
gre, sem cantudo pensar que o Brasil se tornaria sua segunda 
pátria, pois pretendia aqui permanecer apenas por alguns a - 
nos, cano já o fizera em tantas outras cidades. Casando-se, 
porém em 1926 ccm Emma Kroeff e constituindo família, radi - 
cou-se definitivamente em Porto Alegre e adotou como sua a ' 
terra que o recebeu, fazendo-se cidadão brasileiro. De suas 
inúmeras obras arquitetônicas no Rio Grande do Sul destacam- 
se o Palácio do Comércio e a Igreja São José em Porto Alegre. 
Em 1938, José Lutzenberger passou a fazer parte do corpo do
cente do antigo Instituto de Belas Artes como catedratico, 
responsável pelas cadeiras de Geometria Descritiva e Perspe^ 
tiva e Sonbras. Também ocupou cátedra no Curso de Arquiteta 
ra daquele Instituto. Embora nunca deixasse de pintar, ex - 
pôs apenas em mostras coletivas durante sua vida, pois prati 
cava a arte por diletantismo. Das inúmeras aquarelas que e- 
xecutou durante a Primeira Guerra Mundial, 50 exemplares fo
ram conservados no Museu Militar de Munique. Apos sua morte 
em 1951, foram realizadas várias exposições retrospeceivas ' 
individuais: no Instituto Cultural 3rasileiro Norte-America
no em 1955; no SETUR sob os auspícios da Divisão de Cultura1 
da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul em 
1960; no Instituto dos Arquitetos do RGS em 1966; no Institja 
to de Artes em 1971 e no Teatro de câmara, promoção da Secrg 
taria Municipal de Educação e Cultura e do CÍrculo Militar ' 
de Porto Alegre em 1972.

Livraria do Globo, 
dores da Associação Riograndense de Artes Plasticas Francisco 

peloLisboa, eir cujos salões anuais recebeu a medalha de ouro 
conjunto de sua obra. Passando a residir em Buenos Aires

de 19^5, alí desenvolveu atividades no campo dos artes gra- 
A câmara Argentina do Livro conferiu-lhe prêmio

no

ano
pelasficas.

ilustrações que executou para Juarez Maximiliano, de Franz Wer- 
fel. Novamente em seu Estado natal, fundou, em 1950 - ac lado 
de outros artistas gaúchos, como Vasco Prado, Carlos Sclinr , 1 
Glânio Bianchetti, Danúbio Gonçalves e Glauco Rodrigues - o Clji

Conquistou premi ações no concur 
so de selos para e cxnemoraçao do IV Centenário da cidade 
São Paulo. Entre suas exposições individuais mais recentes cabe 
destacar as que realizou nas galerias Espaço (Porto Alegre, 19'o'+}, 
Atrium (São Paulo, 3966) e Goeldi (GB, 1968). Ângelo Guido ci - 
tou-o em As Artes Plásticas no Rio Grande do Sul (19^0)1 0 mesmo

be de Gravura de Porto Alegre.
de

fazendo Jose Roberto Teixeira Leite em A Gravura Brasileira Con
temporânea (1965). A revista Manchete focalizou-o em seu numero 
de 21 de dezembro de 1968, ali se dizendo a seu respeito: 
caminho não foi traçado através das facilidades dos primitivos ai 
dos improvisadorer5 sua arte é inovadora, mas lógica na sua evo
lução - fiel ao fjgurativismo moderno. Sempre preferiu os temas 
em que pode expressar uma certa solidão, uma especie de intircis- 

uma calma que nasce de um todo de cores e linhas extreiuamen- 
Sua posição, dentro da arte brasileira, e seme-

" Seu

mo,
te harmoniosas.
lhante 'a dos nossos artistas que estão ligados a um lirismo na -
cionalista".
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ERNST ZEUNER (Zwikan, AJLemanha, 1895 - For to Alegre, 196?)
PEDRO WEINGARTNER (Porto Alegre, RS 1856-1929)

Ingressou na AcademiaEstudou em Leipzig, com Robert Hilping. 
de Artes Gráficas da mesma cidade, tendo como professor V/alter 
Teimann. Surpreendido pela guerra de 191^-1918, foi 
os primeiros anos rejeitado pelo exército alemão, devido

quando começaram a faltar solda

!Realizou estudos,Pintor, desenhista, gravador e professor-
Berlim, Munich, Hamburgo, Paris e Roma, 

na última cidade como pensionista do governo brasileiro, 
de volta ao Brasil, e residindo no Rio de Janeiro, partici 

Exposição Geral de Belas Artes de 1884.

partir de 1879, em I durante
Ja a sua

Mais tardepequena estatura, 
dos, também ele foi convocado para servir, tanto nas frentes

batalha de Flandíes.

Entre 1891 epou da
1895, ccm um período de licença de um ano nesse

cadeira de Desenho Figurado da antiga ENBA. Reali 
também trabalhos nas técnicas de água-forte e de litogrg

ínterim, le
de batalha da Rússia, como na 
Ao fim da guerra, Zeuner voltou a sua atividade artística. Çq 

"free-lancer" , não ganhava o suficiente para pagar seu esta 
dio, e sua irmã, naquele tempo Ja residente no Rio de Janeiro,

Chegando em Porto Alegre ,

cionou na
zou moFoi incluído na Exposição Retrospectiva da Pintura nofia.
Brasil (GB, 1948) e nas mostras üm Século da Pintura Brasi - 
leira (GB, 1952) e Arte Riograndense do Passado ao Presente

A seu respeito disse Regina Monteiro

convidou-o para vir para o Brasil, 
em 1922, foi contratado pele Livraria do Globo onde sua capàCA

(Porto Alegre, 1961).
"Observador dos costumes regionais de sua terra natal 

(...) soube historiar com os pincéis os usos e indumentárias 
próprias da região, de maneira realista e pitoresca (...) A- 
bordou também a paisagem e nesta a harmonia de tons e o mod^ 
lado rude e preciso revelam o temperamento do artista na rua 

Tem obras no MNBA (Chegou Tarde e Derrubada),

' dade de trabalho logo se impos.
Artista gráfico de extraordinária importância no Rio Grande do 
Sul e no Brasil, não apenas por sua capacidade cri adera,mas pe 
la versatilidade de seu talento, que o tornava capaz de elabo- 

, com a mesma perfeição e bom gosto, tanto o enorme cartaz

Real:

rar
publicitário, como a sugestiva capa de um romance, ou ainda,um 
minuncioso selo do imposto, Ernst Zeuner foi uma personalidademelhor fase".

Pinacoteca do Estado de São Paulo (Paisagem do Rio Grande do 
Ceifa) e no Instituto de Belas Artes de Porto Alegre.

simpática e sobretudo humana e marcante.
Quando foi criRda a Editora Globo, Zeuner teve a incumbência de 

trabalhavam sob sua dire -

Sul e
Alfredo Galvão estudou-o brevemente em Subsídios para a His
tória da Academia Imperial e da Escola Nacional de Belas Ar- 

(1954), tendo Teodoro Braga reunido referências biblio -
Br as11(1942).

formar um corpo de desenhistas, que 
ção. Foi nesta época que ele ficou sendo chamado e conhecido ' 

"o velho Zeuner", como uma denominação respeitosa e cari-
gerações talentosas, simples a-

tes
gráficas a seu respeito em Artistas Pintores no como

nhosa. Passaram por suas maos 
prendizes ou colaboradores, artistas hoje espalhados polo mun

do que se projetaram no 
Geraldo Moser em entrevista que realizou para o Correio do Po
vo em 1952, assim se referiu a seu respeito: "Ernst Zeuner e, 
por si só, uma instituição e vale, ele sozinho, por uma escola 
de Arte".

) cenário nacional e estrangeiro.
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■íQty FAHRloN (Porto Alegre, RS 1898-1970)

Pintor e gravador. Depois de dedicar-se, entre 1920 e 19??., 
como pensionista do governo gaúcho, a estudos artísticos em
Berlim, Munich e Amsterdan, voltou a fixar-se no Brasil. No 
SNBA obteve as medalhas de bronze e de prata em 1922 e 19?4, 
conquistando ainda a medalha de ouro no Salão de Belas Artes 
do Rio Grande do Sul em I9V0.
mostras Um Século da Pintura Brasileira (MNBA, 1952) e 
Riogrendense do Passado ao Presente (Galeria do Instituto de 
Belas Artes de Porto Alegre, 1961). 
paisagens, abordou tamben a ilustração através de litografias 
e águas-fortes. Está representado no MNBA (Interior com Fi
guras, de 1938).

Colaboraram para a realização desta mostra:Participou, entre outras, das
Arte

Pintor de retratos - Família dos artistas homenageados.

- Pinacoteca do "Instituto de Artes da TJFRGS".

- Museu Histórico Júlio de Castilhos - Porto Alegre.

- Museu Histórico "Visconde de São Leopoldo" - S. Leopoldo.

- Camara de Vereadores de Porto Alegre.

e

Foi citado por José Maria dos Reis Junior
em A Pintura no Brasil (1944), tendo Teodoro Braga reunido rg 
ferencias bibliográficas a seu respeito en Artistas Pintores
no Brasil (1942)
Foi professor de desenho no Instituto Assis Brasil em Pelo - 
tas, RS, e no Instituto de Belas Artes de Porto Alegre.
Não realizou exposições individuais 
peramento introspectivo.
Deixou importante acervo, ainda a ser devidamente reconheci
do e valorizado.

talvez devido a seu tem

A QUEM 0 MARGS AGRADECE.
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Montagem e impressão executadas no 
Serviço de Publicações e Reprografla 
Secretaria de Educação e Cultura-RS
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