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Os alemães na arte e 

oportunidade para os 

fãs do ator
★ O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, com direção 
de Albano Wolkmer, retoma sua programação com im
portante mostra, com a chancela do Instituto Goethe de 
Porto Álegre. Abre hoje a mostra Gráficas de Libermann, 
Slevogt e Corint, que para satisfação dos interessados em 
arte vem acompanhada de um magnífico catálogo.
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□ A mensagem de Cristo, na Igre
ja, vem agora em nova embalagem: 
a música gospel. É uma forma de 
aumentar os rebanhos de crentes. 
Página central

C Um dos filmes mais interessan
tes da década de 80 passa hoje no 
12: "Depois de Horas". Tudo que 
pode acontecer em uma noite, em 
Nova Iorque. Contracapa

*

Porto Alegre, 
Quarta-feira,
10 de abril de 1991

Reproduções Fernando Gomes/ZH

Corinth:
retratos no
ambiente
familiar

ARTES PLÁSTICAS

Três mestres da 

gravura alemã Slevogt: cenas 
de sofrimento 
humano

O Margs expõe obras de Liebermann, Slevogt e Corinth em mostra retrospectiva. De trabalho marcante, 

eles participaram decisivamente dos movimentos de renovação das artes

CLARISSA BERRY VEIGA ções com água-forte, mas como são 
mais jovens apresentam temáticas 
com tratamento diferenciado: retra- 

e nus.
Os dois utilizaram

Ediloria 2 o Caderno/ZH

M ax Liebermann (1847-1935), tos, paisagens 
Max Slevogt (1868-1932) e 
Lovis Corinth (1858-1925)

permanente
mente a representação de aconteci- 

são os três gravadores ale- mentos cênicos. O motivo para 
mães homenageados com uma

suas
mos- gravuras não é só o esforço para 

tra retrospectiva no Museu de Arte mostrar a realidade aparente. Mos- 
do Rio Grande do Sul, com o apoio tram Que não têm medo de se expres- 
do Instituto Goethe. A exposição sar- 
Gráficas de Liebermann, Slevogt e 
Corinth apresenta um capítulo mar- timamente ligada à ilustração, em 
cante na história das artes gráficas na Pub|icações como Jugend e Simpli- 
Alemanha, e pode ser visitada nas zissi™us e inúmeros livros. Os dese- 
Galerias I, II e Pequena Galeria do nhos nã0 são aPenas vinhetas, 
Margs até 30 de abril, das lOh às abremse para a página toda e se

integram ao texto. A sua fantasia 
Mestres no desenho, na ilustração dava vida aos acontecimentos. Dese-

e na gravura, eles participaram de nhava tudo aquil° que lbe desperta-
forma decisiva nos movimentos de Va 0 tema tratad°- Cenas Negras é
renovação das artes, cada um a sua Uma séne de trabalhos> onde ele mos-
maneira e com características pró- lüa ^ue 0 terrível faz Parte da exis-
prias. Equivalentes na qualidade. As tenC'a humana' usando as gravuras
obras deste trio podem ser considera- de,Goya ^omo [onte de inspiração,
das substitutas para um “impressio- L°V1S Connth usava a litografia 
nismo alemão” que não chegou a ^ transm,tir a representação do 
acontecer de forma oficial S6U, amb,ente- Ele se ocupava espe-

Liebermann utiliza água-forte cialmente com a familia’Que sempre 
verniz e agulha a frio de forma íni- ™ 'T'™ °U 0Utras com-
gualável. Traços veementes e robus- JJ0S1Çdes ^uas' A part!r de 1911, mu- 
tos, ao lado de su.i.ezas de composi- E

curffloae”SfortreSUr ’’T C0ntinue os retrato" p„o
“f0rtes- Connth e semblante humano apenas o resulta- 
Slevogt também m.c.aram suas cna- do de uma expressão interior.

A contribuição de Slevogt está in-

mas

17h.

i
iebermann: água forte com traço vigoroso ■ n
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. LOUIS CORINTH — No Margs (Praça da Al
fândega),às 10h30mine 15h30min, junto com 
a exposição de gráficas originais de três artis
tas alemães, o museu promove mostra de 
vídeo sobre o artista, com o título Auto Retra 
to Diante do Cavalete. Até o final do mês.


