
DE MARÇO DE 1966 

Gaúcho realiza 
primeira mostra 
em São Paulo 
0 artista gaúcho Edgar Koetz, 

já muito conhecido do publico 
paulista principalmente pela sua 
obra no setor das artes graficas 
— Koetz é ilustrador e capista 
de 'livros — vai realizar a sua 
primeira individual nesta cida-
de, a partir do dia 16, ás 19 e 30 
horas, na Galeria Atrium, á rua 
São .Luiz, 258. 

Nascido em Porto Alegre, a 
11914, Koetz iniciou sua carreira 
como artista grafico, sob a orien-
tação de Ernest Zeuner, na Li-
vraria do Globo. Com outros ar-
tistas foi fundador da Associação 
de Artes Plasticas Francisco Lis-
boa e do Clube de Gravura do 
Rio Grande do Sul. Vencedor de 
diversos concursos de cartazes 
transferiu-se, em 1945, para Bue-
nos Aires, onde trabalhou duran-
te 5 anos. Ganhou na Argentina 
o Grande Prêmio da Camara Ar-
gentina do Livro, pelas ilustra-
ções para "Juarez e Mãximilia-
no", de Franz Werfel. 

De volta a Porto Alegre ex-
pôs no Salão da Associação Fran-
cisco Lisboa, onde recebeu a me-
dalha de ouro pelo conjunto de 
trabalhos (pintura, desenho, gra-
vura e artes graficas). 

Transferindo-se para S. Paulo, 
em 1952, aqui conquistou dois 
prêmios no concurso de selos 
postais comemorativos do IV 
Centenário. Lecionou anatomia da 
letra na Escola de Propaganda 
do Museu de Arte. Voltando a 
Porto Alegre, em 1964, retornou 
á pintura, que abandonara há 15 
anos. 

Expôs, em seguida, na Galeria 
Espaço uma coleção de guaches 
denominada 'Poesia dos Bairros", 
vendida toda ela no dia da aber-
tura de sua mostra. Em setem-
bro do ano passado realizou nova 
exposição, inaugurando a Galeria 
de Arte Sete Povos, após o que 
veio a São Paulo, onde hoje está 
radicado. 

Na sua apresentarão na Gale-
ria Atrium, Edgar Koetz exibirá 
pinturas e desenhos. 
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Museu pelo ex-embaixador do 
Brasil em Londres, sr. Assis Cha-
teaubriand que, junto com sua 
comitiva, acompanhará as pintu» 
ras cuja chegada está prevista 
para o dia 16. 

Após sua exibição privada du-
rante dois dias na Embaixada do 
Brasil, a coleção será apresenta» 
da ao publico no Escritorio Co-
mercial Brasileiro londrino. 

Entre as telas figuram obra» 
de "sir" Winston Churchill, um 
retrato de Nelson do pintor Grâ-
ham Sutherland e um esboço da 
Michelangelo. A coleção inclui 
ainda obras de pintores brasilei-
ros, ingleses, franceses e italia» 
nos. 

Pintor vai 
fazer museu 
O pintor primitivo José Anto-

nio da Silva está organizando, 
junto com a Prefeitura Munici-
pal de São José do Kio Preto, 
cidade na qual reside, um museu 
de arte e histórico. 

Funcionará a instituição num 
prédio que está sendo construi» 
do pela municipalidade, cuja 
construção deverá estar termina» 
da dentro de 6 meses. 

No acervo inicial do museu es» 
tarão 380 peças de valor histo» 
rico, de propriedade de José An« 
tonio da Silva e por ele doadas. 

Para constituir a pinacoteca 
do museu, o pintor está realizan» 
do permutas de seus trabalhos 
com colegas paulistas, já tendo 
recebido, deste modo, trabalhos 
de Fernando Odriozola, Raitnun-
do de Oliveira, Leal Trindade, 

Antonio Vargas 
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A fim de aumentar a futura 
coleção de artes plasticas do Mu» 
seu de São José do Rio Preto, 
José Antonio da Silva está fazen» 
do um apêlo aos seus colegas. 

Mostra em 
agência 
Em sua galeria de arte, á rua 

24 de Maio 77, 15.o andar, a agen» 
cia de publicidade Directa está 
realizando mostra de pinturas da 
artista Suzana Kutiyel. A exposi» 
ção ficará aberta até o dia 31. 

Dolmeia na 
F. Domingo 
A Galeria F. Domingo anuncia 

para o dia 15 de março, ás 19 
horas, a inauguração da mostra 
de desenhos documentários da 
Dolmeia. Atualmente, em sua se» 
de á rua D. José de Barros, 301, 
l.o andar, essa casa de arte apre« 
senta a coletiva do Grupo Bison» 
te. 

Nova exposição na 
Galeria Astréia 
Em substituição á mostra da 

desenhos de Gerda Brentani, qua 
está realizando presentemente, a 
Galeria Astréia, á praça Ramos 
de Azevedo 209, sobreloja, anun-
cia para o dia 17, ás 18 e 30 t o -
ras, a abertura da exposição de 
pinturas de Niobe Xandó. 


