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Em cima, da esquerda para direita 
Moça, Oscar Pereira da Silva, s/d 
Pobre Menino, P. C. Osir, s/d 
Retrato, Franz Von Lembach, 1836

Em baixo, da esquerda para direita 
Cabeça de Velha, José Júlio S. Pinto, s/d 
Retrato de Maria Moritz Petrucci, 1942 
Auto Perfil, Júlio Gravronski, 1904
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o Editorial As visitas pelas exposições e 
prédio histórico do

Visitas jk Desenho da Figura Hu
mana • Plínio Bernhardt 
- De 3 de outubro a 29 
de novembro. Turmas às 
terças e às quartas, das 14 
às 17h30min.

CO museu, 
com o acompanhamento deAs Pinacotecas do MARGS abrem em outubro com 

O mais uma edição do Salão de Arte da Chico Lisboa, 
oportunidade de encontro e reflexão sobre a 

produção artística contemporânea. Para o dia 17, o 
núcleo de acervo do museu organizou uma seleção de 
retratos na Sala Pedro Weingàrtner, trazendo à tona 
modelos e personalidades envolvidos nessa prática tão 
antiga da história da arte. Dia 27 é sexta de feira do 
livro, época de muita movimentação em torno do 
museu, e, mais do que nunca, oportunidade p 
lembrar os artistas da Editora Globo, uma aliança 
bem sucedida entre literatura e artes gráficas que 
marcou a produção editorial do país. Durante a 
temporada da Feira do Livro, o MARGS exibe 
ilustrações de Zeuner e Koetz do

monitores especializados, po
dem ser agendadas pelo tele
fone 227-2311, ramal 30.

uma

Guiadas C ursos
A partir deste mês a Bibliote
ca do MARGS conta com os 
seguintes volumes: " 100 Years 
of Art in Germany 1885- 
1985" - Internationale Page. 

Biblioteca Boehringer Ingelhein et al. • 
“Conceitos da Arte Moderna” 

de Nikos Stangos • O sonho e a técnica - Arquitetu

ra de ferro no Brasil de Cacilda Teixeira da Costa 
A Biblioteca funciona de terças a sextas, das 10 às 17h.

Objetos de arte, postais 
com obras do acervo do 
MARGS, publicações es
pecializadas, catálogos e 

griffe MARGS estão à disposição do 
publico na Arteloja, ao lado das Pinacotecas do 

A loja funciona de terças a sábados, das 10

ARTELOJA
ara

canetas com a

museu.
às 17h.

seu acervo.

i

0 espírito do gótico Maciel
O professor de história da 

Cheuíche estará
arte e Bispo D. Antônio 

mais uma vez no MARGS, desta
O pintor e gravador gaúcho, radicado em Flo

rianópolis, Antônio Carlos Maciel expõe, nas Salas 
Negras, uma série de gravuras, realizada na Espanha, 
onde o artista

vez para
' uma palestra sobre "o espírito do gótico". Com o auxílio 

de slides, D. Antônio falará sobre o período artístico que 
inicia no século XII, a partir do espaço urbano. A pal

exercita ao máximo as possibilidades 
da água-tinta. Apesar de ter mais de 20 anos, a série, 

obras premiadas, foi pouco vista em Porto Ale-

estra
j será no dia 20, às 15h30min, no auditório, com entrada 

* franca.
com

gre. A mostra faz parte do projeto História da Gravu- 
Rio Grande do Sul. Maciel exibe também, na 

Galeria I, cerca de 60 desenhos, estudos para futuras 
pinturas a partir de temas arquetípicos. As duas expo
sições cumprem temporadas diferentes no museu. Nas

Dentro do estilo gótico, é possível reconhecer os ar- ra no
ogivais, as rosáceas e a luz multicolorida dos vitrais de 

igrejas como Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de L 
e Notre-Dame de Paris. O

cos

aon
movimento artístico percorre os 

manuscritos, os ornamentos escultóricos e a arte pictórica.
' Giovanni Gualteri, Cimabue, Giotto e Jan Van Eick são al

guns dos principais pintores do período.

Salas Negras, o conjunto de gravuras pode ser visto
até 12 de novembro, enquanto os desenhos da Gale
ria I ficam em exibição até 22 de outubro.

O retrato atravessa a história da arte, perseguindo o homem e o tempo. O 
artista constrói o outro, numa tentativa de sintetizar

são retratistas concorridos da Renascença.
Em 1800, vários burgueses já tinham financiado 

lo XIX reservava a invenção d

momento fugidio, su
perando a existência efêmera. Desde a criação primitiva, entendimento do 
humano como um

um
seus retratos, mas o sécu- 

máquina capaz de flagar o tempo humano, 
agindo bem mais rápido do que as pinceladas dos artistas. Os daguerrótipos 
invadem os salões da sociedade. Segundo Janson, tal como a litografia em 1797, 
a fotografia foi ao encontro da classe média carente de imagens. Uma técnica não

rosto
ícone mágico, até a arte grega que valorizava o detalhe de um

e uma

cabelo ou a textura da pele, o retrato revela o cotidiano de época. O queixo 
modo de representar filósofos. A moral, lembraapoiado, por exemplo, era um

H.W. Janson, espiritualiza um indivíduo com uma

caveira na mão ou apontando para ela. Alexandre 
Magno cedeu, pela primeira vez, seu perfil para a 
fabricação de moedas, um rosto soberano 
valor de troca. Os

como
romanos impuseram nas suas 

faces uma expressão rude, austera. A autoridade 
do imperador era reforçada por uma estatura so- 
bre-humana.Quando falecia o chefe da família, o
rosto era reproduzido em cera. As imagens fica

vam para a posteridade, numa espécie de relicário ou altar de culto doméstico.
suplantou a outra. O fotógrafo capta o momento, o artista soma os instantes na 
construção do seu modelo, um processo tão temporal e introspectivo que possi
bilitou a Picasso sentir as linhas do cubismo futuro e do movimento moderno nc 
rosto de sua amiga Gertrude Stein.
Retratos • Seleção de retratos do acervo do MARGS de diversas épocas. São 
obras de Petrucci, Gavronski, Paulo Cláudio Osir, Lemdach, Souza Pinto, Koetz, 
Baratelli, Guignard, Jean Paul Laurent e Pereira da Silva. De 17 de outubro a 10 
de dezembro na Sala Pedro Weingàrtner do MARGS

A religiosidade deixará em segundo plano a semelhança física. Um retrato
só tem sentido como símbolo visível de ideal espiritual. No Gótico finalum e no
Renascimento, ressurge o interesse pelo perfil realístico e pelo busto-retrato de 
mármore feito pelo círculo de Bernardo Rosselino e Donatello. Leonardo da 
Vincr deixará para os séculos seguintes o fascínio psicológico da personalidade de 
Mona Lisa. Os artistas trabalham na consolidação da imagem do homem 
homem que vale por si e pel

, um
poder aristocrático ou burguês. Rafael eTicianoo seu

Expediente Governo do Estado do Riotóc V
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O d“ÔnÍ“ Atdier D£S,g" &lf'“ FOR,li‘° P[°W 4^ Zero Hüí. WsE cli “Zt, T” £ ‘ ~ «• Golin Dia„o e editlçáo
W Por,„ Alegre RS Fone (051)227*2311. Ç T,ra8'm 3 m,‘ ’ Çma, para Jornal do MARGS - Praça da Alfândega,s/n" 90010-150

rensa



MARGS
ui
O- oZeuner e Koetz 

na Livraria do Globo, 

uma editora de artistas
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A Editora Livraria do Globo não funcionou 
também como

apenas como um centro de difusão da literatura universal,
artes gráficas. Através dos livros, revistas, enciclopédias e dicionários, o 

público refinava sua percepção estética, ao consumir, por exemplo, os traços de Sotero C 
atualizados com as

mas
uma escola de criação em

REVI/TAioíOQ osme e João Fahrion, artistas 
. Ernest Zeuner (1897-1967) comandava o grupo do Atelier de 

uma equipe com o talento de Vitorio Gheno, Edgar Koetz, Carlos Scliar, Nelson 
Boeira Faednch, Gastão Hofstetter, Honório Nardin, José Sicart, entre vários outros 
página impressa como suporte alternativo para a criação visual.

tendências européias da época
Artes Gráficas da Editora Globo,Acima

João Fahrion, Autocaricatura, 1931,
capa da Revista do Globo n° 5 de fevereiro de 1931.
Abaixo, à esquerda
Edgar Koetz, Meu Pai, linoleogravura, 1940. 
Abaixo, à direita
Ernest Zeuner, Auto-retrato, bico de pena, 1940.

nomes que se revezaram na

O crítico Carlos Scarinci, no livro sobre a gravura no Rio Grande do Sul, fala na importância de Zeuner como 
o artista responsável pela base técnica, pela transmissão dos conhecimentos da xilogravura, do linóleo e da litografia. 
O MARGS, a partir do dia 27 de outubro, a sexta-feira tradicional de abertura da Feira do Livro, expõe essa memória 
gráfica, exibindo trabalhos de Ernest Zeuner e Edgar Koetz, pertencentes ao seu acervo, na Galeria I.

Zeuner Koetz
Erico Veríssimo o chamava de Velho Zeuner”. Na descrição do escritor e 

editor da Livraria do Globo, “era uma homem retaco e sério,
Edgar Koetz (1914-1969) foi um dos alunos de Zeuner. Num depoimen

to ao jornal Folha da Tarde em 68, ele resumiu seu percurso artístico: “Arte p 
mim é dizer aquilo que sinto, como que para acalmar uma inquietação... A traje
tória da vida é a trajetória da arte. Andando na rua, estamos recolhendo material 
para futuros trabalhos... A maioria dos meus modelos são mulheres, que são mais

de fala, de gestos,
a quem os óculos e o aprumo davam um ar de professor prussiano (...) era um desses 
raros tipos humanos dotados de qualidades que dificilmente se encontram reunidas

seco
ara

artista: imaginação e senso comum, bom gosto e habilidade técnica, 
inspiração e método”. Numa reportagem do Correio do Povo da década de 70, a 
viúva do artista, Rosa Zeuner, lembrou com carinho

num mesmo

sensuais, e arte é sensualidade... O 
criar, as sugestões podem ser mudadas”.

de modelo não significa uma limitação aouso
seu casamento de 40 anos.

Evocou um mando calmo, que não hesitava em trocar a vida boêmia de artista pelos 
horários familiares. Os dois se conheceram na Sociedade dos Gráficos. Em função 
dos bordados femininos, Rosa foi até Zeuner ampliar seus conhecimentos de dese-

Koetz dedicou boa parte de sua carreira à criação gráfica. Sócio-fiindador 
da Associação Chico Lisboa, transferiu-se, em 45, para Buenos Aires,

editorial da América latina, onde ganhou o Grande Prêmio Anual da 
Câmara Argentina do Livro. Em 50, participou da criação do Clube de Gravura 
de Porto Alegre com Vasco Prado, Scliar, Bianchetti, Danúbio Gonçalves e Glauco 
Rodrigues. No ano seguinte, fixou residência em São Paulo. A partir da década de 
60, utilizou temas urbanos, 
trabalho plástico,

o maior
centro

nho.

Ernest nasceu em Kwikan na Alemanha. Estudou na Academia de Artes Grá
ficas de Leipzig com Robert Hilping. C
para lutar na Guerra de 1914, mas em seguida o exército alemão

soldado, foi recusado pela baixa estaturaomo

o convocou nas pecial de Porto Alegre e Salvador, p 
espécie de reminiscencia da cidade, uma poesia dos bairros:

em es
batalhas da Rússia e Flandres. Em 22, emigrou para o Brasil e, nos anos seguintes, já 
era funcionário da Livraria do Globo, influenciando uma geração de artistas gráficos, 

trabalho cotidiano de criação de capas, folhetos, ilustrações, calendários,

ara o seu
uma

E, cada vez que 
chegava, falava em

num carta
zes, desenhos técnicos. Nelson Boeira Faedrich deixou um testemunho sobre 
chefe e companheiro de Editora Globo:

seu
pintar esses mesmos 
bairros de minha ci
dade com seus cha-

(—)Na composição ou na concepção do trabalho de cada um, geralmente
“cheio de dedos”, para não ofender, apenas sugeria as soluções para a realização técni-

lés, suas ruas, seus 
barracos, enfim, sua 
fisionomia própria. 
Fisionomia que, aos 
poucos, se transfor
ma e se afasta, dan
do lugar ao concre
to que faz de Porto 
Alegre a cidade gran
de. Afinal resolvi 
pintar. Esta paisa
gem, estas casas, com 
a simplicidade de sua 
gente, que represen
tam

ca. Ele sentia-se muito mais à vontade 
quando consultado, no que dizia 
peito à técnica gráfica: então sim, 
nifestava-se com a autoridade

res-
ma- 

que os
profundos conhecimentos gráficos 

lhe auferiam. Pessoalmente, Zeuner era 
figura que não gostava de ap 

cer. De temperamento reservado e mui
to tímido, agia sempre de maneira a não 
ofender ninguém. Era cumpridor rigo
roso dos horários. Morava numa chá
cara, do outro lado do rio, em Guaíba, 
na Vila Elsa. (...) Vestia-se com sobrie
dade, nada que o fizesse destacar 
público. Tinha voz de barítono, 
pouco anasalada, mas quase 
taque de sua língua natal, o alemão”.

seus

uma are-

em
uma etapa 

marcante da cidade- 
vila, pequenina e 
despreocupada”.

um
sem o so-
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§ 18° Salão de Arte Contemporânea da Chico Lisboa
3
O A comissão julgadora - formada por 

Romanita Disconzi, Laura Castilhos.Tânia Resmini, 
Gaudêncio Fidélis e Lígia Mallmann - selecionou 
os seguintes artistas entre os 55 inscritos para o 18° 
Salão da Chico Lisboa:
Aglaé Machado de Oliveira
Alberto Semeler
Ana Lempke
Ana Lucia Homrich
Angela Pettini
Antoni Martos

Berenice Gonçalves
Belony Ferreira
Carla Volkart
Celma Paese
Celso Vitelli

Christina Kessler Tellechea 
Cornélia Kudiess 
Débora Spalter 
Fernando Gugel 
Gládys Geyer 
Glaé Macalós 
Gredes Finkler 
Heloisa Morgado 
Henrique Raizler 
Iara Gay de Castro 
Jader Siqueira 
José Francisco Alves 
Keli Scolari 
Laura Fróes 
Lourdes Sterzi 
Patrício Farias 
Paulo Roberto de Christo 
Paulina Eizerick 
Rosana Berwanger 
Sandra Farias 
Sônia Sebben 
Sônia Tittelmaier 
Vanda Bopp 
Zezé Krõnbauer

A Associação de Artes Plásticas Francisco Lis

boa apresenta, de 11 de outubro a 5 de novembro, 

nas Pinacotecas do MARGS, a décima oitava edição 

do seu salão de arte. Neste ano, a associação acres

centou a palavra contemporânea ao título, 

enfatizando a abrangência da mostra, aberta a todas 

as modalidades e suportes de criação. Com o patro

cínio da EDEL, o salão vai destacar três artistas en

tre os 35 selecionados. Os prêmios são viagem a Nova 

Iorque (Io lugar) e valores em dinheiro para o se

gundo e terceiro lugares, respectivamente 600 e 500 

reais. Os nomes serão divulgados na noite de aber

tura, a partir das 19h.

A promoção de salões sempre foi a atividade 

principal da Associação Chico Lisboa, fundada em 

1938 por personalidades atuantes na área gráfica 

como Edgar Koetz, João Faria Viana, Carlos Scliar, 

entre outros. Entre os anos 30 e 50, as mostras co

letivas foram motivo de polêmica e discussões sobre 

o modernismo, influenciando a geração de artistas 

locais. A associação suspendeu os salões em 1964, e 

essa prática só foi retomada em 1991. As duas últi

mas edições foram realizadas no MARGS.

A Chico Lisboa deve lançar, ainda neste ano, 

uma revista dedicada às artes visuais, com reporta

gens, entrevistas, artigos e crítica. Segundo o presi

dente Gaudêncio Fidélis, a revista deverá ser 

bimestral, apresentando um cuidadoso acabamento 

gráfico.

Jader Siqueira, eletroiitos, óleo sobre duratex, 12UxlUUcm

Patrício Farias, Sem Título, escultura madeira, ferro e tecido

Henrique Raizler, fotografia

Calendário do Museu de Arte do Rio Grande do Sul • 1995
0 MARGS funciona de terças a domingos, das 10 às I7h, na Praça da Alfândega, s/n°

outubro novembro

10 Dom Segue Antônio Carlos Maciel • Salas Negras (até 12.11) e Galeria I (até 22.10)

Segue Maria Tomaselli (Projeto Presença) • Pequena Galeria. Até 29.10 

Segue Carlos Scliar • Sala Pedro Weingártner • Até 15.10

11 Qua Abre 18o Salão da Chico Lisboa • Pinacotecas • Até 5.11

17 Ter Abre seleção de acervo • Sala Pedro Weingártner • Até 10.12

27 Sex Abre Zeuner/Koetz • Galeria 1

31 Ter Abre Regina Ohlweiler (Projeto Presença) • Até 17.12

Io Qua Segue Antônio Carlos Maciel • Salas Negras • Até 12.11 

Segue 18° Salão da Chico Lisboa • Pinacotecas • Até 5.11 

Segue Regina Ohlweiler (Projeto Presença) • Até 17.12 

Segue Zeuner/Koetz • Galeria I

9 Qui Abre Cartazes Japoneses • Pinacotecas • Até 10.12

21 Ter Abre Anico Herskovits • Salas Negras • Até 7.01.96
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