
t r>~ 0 E CULTURASECRETA RI/: DE EDUC.
CONSELHO DE DESEN7IMENTO CULTURAL DO ESTAjO DO RIO GRANDE 

í-iUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

• V--

DO SUL

\ Psa*-» y > i
, eLyLeN « eUi

I ^ (\C RSPromoção í Jt

JVvjjí

l

f'

CoÍLLj/oT'
LJíLocal :

D 4qz i^Xsn , l°ilí5 de peças :

a íi/0>93Período i

Observações :



* »

"jt-

JOSIEFH BEUYS CHEGA

A PORTO ALEGRE

Joseph Beuys - consagrado artista alemão no mosaico

traz a vanguarda à Porto Alegreda arte contemporânea

incorporada na mostra "JOSEPH BEUYS DESENHOS, OBJETOS E

GRAVURAS", de 16/08 a 12/07, nos Sal&es de Exposição do Edel

Trade Center - Av. Loureiro da Silva, 2001, térreo. A inauguração

2â feira, 16/08 às 20:00 hs,acontece na próxima aberta ao

público interessado.

Após duas bienais e uma mostra no HAH, em Sêío

Paulo, a retrospectiva gaúcha tem curadoria da profl Graziela

Kartoffel, do Instituto de Relaçftes Exteriores de Stuttgart. No

total, 95 obras entre gravuras, desenhos e objetos compilem a

exposição do artista. 0 resultado da mostra reporta-se,

diretamente, ao perfil radical de Joseph Beuy, 

física foi, indiscutivelmente, muito importante à compreensão de 

seu trabalho.

cuja presença

Representante distinto do movimento da Arte

Conceituai, Beuys - que a partir de 1962 também participou do

Fluxus — foi um artistagrupo preocupado em transformar a

realidade em espetáculo. Seu corpo, além dos gestos 

sempre funcionou como suporte de sua obra, cuja marca 

foi a luta pela nSo separação da arte e da vida.

idéias,e

registrada



Seja como escultor, teórico, performer, artista

político ou outra atuação, o objetivo perseguido por Beuys

buscava um único ideal: a arte deveria se tornar vida em

contrapartida, a vida se tornaria arte. Provocação? Pode ser,

pois, ainda entre seus princípios, Beuys buscava tirar o

espectador da indiferença, sacudindo, para tanto, seus códigos

estéticos pré-estabelecidos. Conseqüentemente, um novo olhar se

instalou sobre a arte contemporânea.

Entre suas performances de maior destaque aparecem

"1 LIKE AMÉRICA AND AMÉRICA LIKES ME" f onde o artiBta ficava

trancado durante quatro dias com um coiote selvagem, em uma

galeria de Nova York. Em outra oportunidade, a performance *COMO

EXPLICAR QUADROS PARA UMA LEBRE MORTA" - na qual o artista tem

seu rosto besuntado de mel com folhas sobrepostas - sua intenção

buscava provar que a arte pode ser entendida por qualquer um.

O horário de visitação da exposição é das 14:00 às

19:00 hs nos Saldes de Exposições do EDEL TRADE CEMTER. Nesse

período, também, "UMA ANTE SALA PARA JOSEPHmesmo BEUYS" reúne

artistas plásticos gaúchos, sob curadoria de Vera Chaves

Barcellos e Maria Benites Moreno, em homenagem a Beuys.

A mostra contará, ainda, com programação paralela 

de palestras, visitas guiadas/monitoradas, e

o artista e seu período, com

uma programação de

vídeos sobre apoio do Instituto

Goethe.

Informações com Glacy na Associação Gaúcha de

Arte-Educaçào, Fone: 330.6371, ou pelo Fone: 228.7844, Ramal 203,

com o José Luiz.
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JOSEPH BEUYS Institut fúr Auslandsbeziehungen (IfA) 

Goethe-Institut/ICBA
Museu de Arte do Rio Grande do Sul/MARGS 

Museu de Arte Contemporânea 
Associação Gaúcha de Arte Educação

Desenhos
Objetos

e Obras Gráficas

Obras originais de JOSEPH BEUYS têm o prazer de convidar para o coquetel de 

inauguração das mostras:
M

Curadoria: GOTZ ADRIANI
Coordenação local: MARIA BENITES MORENO

-..v

UMA ANTE-SALA PARA JOSEPH BEUYS - i.
JOSEPH BEUYS e

f

UMA ANTE-SALA PARA JOSEPH BEUYSCARLOS PASQUETTI 
DANIEL ACOSTA 
ELAINE TEDESCO 

ÉUDA TESSLER 
GISELA WAETGE 

IOLANDA GOLLO 
JAILTON MOREIRA 

JOSÉ FRANCISCO ALVES 
KARIN LAMBRECHT 
MARIUCE CORONA < 

MARUES RITTER 
MICHAEL CHAPMAN . 

RENATO GARCIA 
TÂNIA RESMINI

ix n/9no dia 16 de Agosto de 1993/às 20:00 horas, 
no Edel Trade Center - Espaço Cultural 

Av. Loureiro da Silva, 2001

PROGRAMAÇÃO PARALELA:
Palestras da Lic. GRACIELA KARTOFEL

18.8 - às 18:30 horas - “Todo homem é um artista”
19.8 - às 18:30 horas - "Uma aproximação a obra de Beuys”

.

Palestra da Crítica de Arte SÔNIA SALZSTEIN
25.8 - às 18:30 horas - “Joseph Beuys: energia, íorma e morte”Mostra de Artistas Plásticos Gaúchos em 

Homenagem a JOSEPH BEUYS 

Curadoria: VERA CHAVES 

Co-Curadoria: MARIA BENITES MORENO

4>,

LOCAL:
Auditório do Edel Trade Center - Espaço Cultural

(
(
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fazenda de propriedade da lamflia van der Grlnlen, 
em Kranenburg, onde começa a se restabelecer.

Biografia

1958
Beuys Instala seu ateliê dentro do prédio da anliga 
assembléia municipal próximo ao zoológico de 
Kleve. Aqui ele cria uma monumental cruz de 
carvalho de três metros de altura e um portão para 
o memorial da paróquia de Büderich. O portão é a 
maior obra pública comissionada produzida por 
Beuys até esta data, finalizada somente em face 
das fortes objeções de Ewald Mataré.
Ambos os projetos estão baseados em desenhos 
de 1953.

1921
Joseph Beuys nasce em Krefold em 12 de maio. 
Seus pais vivem em Kleve.

1930
Seu pal Instala um comércio de farinha e ração 
animal em Rindern, próximo a Kleve.

1937/38
Durante o último ano de colégio em Kleve, Beuys 
visita regularmente o ateliê do escultor local 
Achllles Moortgat.

1959
Beuys se casa com o professora de artes Eva 
Wumbach em 19 de setembro.

1940
Ao terminar o colégio, Beuys tem planos de iniciar 
estudos de medicina, mas ó chamado a se alistar 
no exército alemão. 1961

Beuys é designado professor para a cadeira de 
■escultura monumental da Academia Federal de 
Artes de Düsseldorf, e muda-se de Kleve para 
Düsseldorf-Oberkassel em março. Sua casa e 
estúdio permanecerão aqui, na Praça Drakeplalz, 
pelos próximos vinte e cinco anos.

1942/43
Serve como piloto de bombardeiro no sul da 
Rússia, na Ucrânia e na Península da Criméla. 
Beuys vai carregar seqüelas da guerra pelo resto 
da vida.

1962
Inicio das atividades do Grupo Fluxus.

1946
Retorna à casa de seus pais em Kleve-Neu- 
Rindern, onde contatos com o escultor Walter Brüx 
e o pintor Hanns Lamers reforçam sua decisão de 
não apenas estudar ciências natuiais, mas de 
voltar-se a seus Interesses artísticos e tomar aulas 
de escultura.

1963
Em 2 e 3 de fevereiro é realizada a Fesium 
Fluxorum Fluxus na Acade. nia Federal de Artes de 
Düsseldorf, na forma de uri colóquio para estudan
tes. Beuys participa na primeira noite com seu 
Concerto para dois músico■; e na segunda com sua 
Sinfonia Siberiana, 19 movimento.
Após uma palestra sobre "happenlngs” proferida 
por Allan Kaprow na Galeria Rudolf Zwirner em 
Colônia em 18 de julho, Beuys apresenta a sua 
primeira ação usando gordura.

1347/48
Estudos com Ewald Mataré na Academia Federal 
de Artes (Staatliche Kunstakndemie) de Düsseldorf.

1951
Ao terminar seus estudos, Beuys trabalha principal- 
menle para clientes particulares.

1964
A documenta 3 é realizada em Kassel de 27 de 
junho a 5 de outubro: Beuys está representado por 
desenhos e esculturas do perfodo de 1951 a 1956. 
Um “Festival of New Art - Actions/Agit-Prop/Do- 
collage/Happening/Events/Antiart/L'Autrisme/Art 
Total/Refluxus" é realizado na Escola Superior 
Técnica (Technische Hochschule) de Aachen em 
20 de julho.
Em 11 de novembro a ação O silêncio de Marcei 
Duchamp é superestimado é transmitida ao vivo 
pela televisão alemã (ZDF).
Em 1° de dezembro a canção Fluxus O Chefe é 
apresentada na Galeria René Block em Berlim 
(Ocidental).

1952
Através de seu Interesse por Rudolf Steiner, 
fundador da antroposofia, e sua série de ensaios 
Sobre as Abelhas (1923), Beuys desenvolve uma 
"teoria da escultura" específica.

1953
De 13 de fevereiro a 15 de março é realizada a 
primeira exposição Individual de Beuys, organizada 
pelos Irmãos van der Grinten na casa destes em 
Kranenburg. A mostra compreende desenhos, sua 
série completa de xilogravuras e sua obra de 
escultura realizada até então (algumas em forma 
de documentação fotográfica).

1955-57
Os anos de 1955 a 1957 são caracterizados por 
períodos de depressão e estafa nervosa em 
conjunção com um enfraquecimento físico, segui
dos por sérias dúvidas sobre seu trabalho. Entre 
abril e agosto de 1957 Beuys vive e trabalha na

1965
Com Início à meia-noite dc dia 5 de junho, é 
realizado o happening 24 horas na Galeria 
Pamass, em Wuppertal. J. Beuys está entre os 
participantes. (O título completo do evento é 24 
horas ... e dentro de nós... debaixo de nós... em



todos os lugares ...) A exposição Joseph Beuys ... 
qualquer laço velho na galeria Schmela em 
Düsseldorf é aberta em 26 de novembro com a 
ação Como explicar quadros para uma lebre morta.

como evento de abertura da exposição Btockade 
'69 na Academia das Aries (Akademle der Künste) 
em Berlim (Ocidental).
Em 29 e 30 de maio a Academia Alemã de Artes 
Cênicas (Deutsche Akademie der darslellenden 
Künste) organiza a ação Iphigenie/Titus Andronicus 
de Joseph Beuys. Johann Woifgang Goethe, Claus 
Peymanrt, William Shakespeare e Woifgang Wiens 
por ocasião do festival de teatro experimenta 3, em 
Frankfurt.

1966
Em 7 de julho Beuys organiza uma ação no saguão 
principal da Academia de Artes de Düsseldorf 
chamada Infiltração-homogênea para piano de 
cauda, o maior compositor contemporâneo è a 
criança da talidomlda. Efe procura explicar o 
sentido do evento por meio de diagramas.
Em 14 e 15 de outubro é realizada a ação Eurasia, 
349 movimento da Sinfonia Siberiana (com A 
Divisão da Cruz como motivo do prelúdio) na 
Galeria 101, em Copenhague.
Em 31 de outubro segue-se a ação praticamente 
idêntica Sinfonia Siberiana 1963, 32ç movimento 
(Eurasia) Fluxus, na Galeria René Block em Berlim 
(Ocidental).
A ação Manresa, organizada com ajuda de 
Henning Christlansen e BJõrn Nõrgard e realizada 
na Galeria Schmela em Düsseldorf em 15 de 
dezembro, toma como ponto de partida a cidade 
catalã de Manresa, na qual Ignacio de l.oyola, 
fundador da Sociedade de Jesus, viveu por um 
período em rigorosa penitência.

1970
Em 24 de abril o Museu do Estado de Hesse de 
Darmstadt Inaugura uma nova ala com a coleção 
Strõher, que inclui a Seção Beuys, um complexo 
didático com obras de Beuys.

1971
A "Organização para Democracia Direta por 
Referendum Livre (Iniciativa Popular Livre Ltda.), 
25 Andreasslrafíe, Düsseldorf" é fundada em 1® de 
junho para tomar o lugar do "Partido Estudantil 
Alemão como Metapartido", mais voltado às 
questões estudantis.
Ao aceitar como alunos 142 estudantes rejeitados, 
Beuys chama a atenção sobre o estado Inadequa
do das estruturas universitárias existentes.
Em 15 de outubro Beuys ocupa a secretaria da 
Academia de Artes de Düsseldorf para forçar um 
encontro com o Ministro da Ciência e Pesquisa, 
Johannes Rau, na expectativa de conseguir a 
matricula para dezesseis estudantes cuja inscrição 
fora recusada.

1967
Em conjunto com o compositor Henning 
Christlansen, Beuys organiza uma ação na Galeria 
náchst St. Stephan em Viena. Intitulada Bastão 
eurasiano 82 min fluxorum organum, ela é apresen
tada em 10 de fevereiro. Em 20 de março segue-se 
a ação Mainstream, apresentada entre 1 e 11 
horas da manhã, como parte integrante da exposi
ção Espaço Gorduroso realizada na Galeria Franz 
Dahlem, em Darmstadt, de 21 a 28 de março.
Em 22 de junho Beuys organiza o encontro inaugu
ral do "Partido Estudantil Alemão como 
Metapartido" na Academia de Artes de Düsseldorf, 
com a presença de aproximadamente 200 
estudantes.
Entre 13 de setembro e 29 de outubro o 
Museu Municipal (Stãdtisches Museum) de 
Mõnchengladbach abriga a exposição Processo 
Paralelo 1, a primeira mostra didática da obra 
de Beuys.
Como resultado de um acordo contratual com 
Beuys, os objetos em exposição pasíam às mãos 
do colecionador Karl Strõher de Düsseldorf.

1972
De 30 de junho a ü do outubro Beuys mantém um 
centro de informações na documenta 5 de Kassel, 
para divulgar os Intuitos da "Organização para 
Democracia Diretà por Referendum Livre".
Em 10 de outubro Beuys e cinquenta e quatro 
estudantes, entre candidatos e matriculados, 
ocupam a secretaria da Academia de Artes de 
Düsseldorf para Insistir no direito de oportunidades 
iguais na educação. O Ministro da Pesquisa 
imediatamente cancela o contrato de Beuys com a 
Academia Federal de Artes de Düsseldorf.

1973
Em 27 de abril Beuys funda a "Sociedade para o 
Progresso de uma Universidade Internacional Livre 
para Criatividade e Pesquisas Interdlsciplinares".

1968
A documenta 4 é realizada em Kassel entre 27 de 
junho e 6 de outubro. Beuys está representado por 
uma Escultura Espacial.
A maior parte das obras expostas está agora no 
Museu do Estado de Hesse (Hessisches 
Landesmuseum) em Darmstadt (anlerlormente na 
Coleção Strõher).

- i 974
Em 8 de fevereiro Beuys profere uma palestra 
intitulada “Arte no Setor Econômico" por ocasião de 
uma conferência sobre a questão da "Sqcledade 
em Transição", em Hanover.
Em conjunto com o escritor Heinrich Bõll, Beuys 
ajuda a fundar uma "Universidade Livre" em 
Düsseldorf, em fevereiro.
Durante a ação Eu gosto da América e a América 
gosta de mim, de 23 a 26 de maio na Galeria René 
Block em Nova York, Beuys permanece quatro dias 
Junto com um coiote selvagem em uma das salas

1969
Em 27 de fevereiro a galeria René Block em Berlim 
(Ocidental) organiza a ação Eu tentei te libertar,



seus retratos de Beuys.de exposição da galeria.
Em uma exposição realizada no Instituto de Arte 
Contemporânea (Institule of Contemporary Arts) 
em Londres entre 30 de outubro e 24 de novembro 
e intitulada Ade em Sociedade - Sociedade em 
Arte, Beuys cria o ambiente Direção das Energias 
para uma nova Sociedade / Forças Direcionais. 
Durante o outono de 1974 e os primeiros meses de 
1975, Beuys produz mais de 200 desenhos (hoje 
em posse da Dia Ari Foundation, Nova York), 
movido pelo desejo de criar seu próprio caderno de 
esboços, na ocasião em que eram publicados dois 
cadernos de esboços de Leonardo da Vinci, 
Códices Madrid, que haviam sido redescobertos 
em 1965.

1981
Beuys cria sua instalação Grond para a exposição 
Arte Alemã Hoje, realizada no Musée d’Art 
Moderno de Ia Ville de Paris entre 17 de janeiro e 8 
de março e levada no mesmo ano ao Museu 
Boymans-van-Beunlngon do Roterdã.
Em 17 de abril Beuys inicif. o trabalho na obra 
Terremoto in Palazzo para uma exposição que 
pretende angariar fundos pira as vítimas do 
terremoto de Nápoles.

1982
Para a inauguração da documenta 7(19 de junho a 
28 de setembro) Beuys planta em Kassel o primei
ro de uma série de 7000 carvalhos, uma ação que, 
levando um ano para ser concluída, teve uma 
repercussão internacional considerável.
Beuys instala a sua monumental ambientação 
Workshop para a exposição Zcitgeist no pátio ao ar 

.livre do prédio Martin-Gropius-Bau em Berlim 
(Ocidental) (16 de outubro de 1982 a 16 do janeiro 
de 1983).

1975
Em 20 de fevereiro a Corte Federal do Trabalho em 
Kassel derruba a decisão da Corte Regional de 
Nordrhein-Westfalen, que havia sustentado a 
demissão de Beuys.

1976
Tram Stop / (hoje no Krôller-Müller Rijksmuseum, 
Otterlo) é exposta pela primeira vez na 37* Bienal 
de Veneza, entre 18 de julho e 10 de outubro. 1983

Beuys começa a trabalhar com Herman Noack, om 
sua fundição em Berlim (Ocidental), em amplas 
formas de bronze e alumínio de objetos do 
Workshop da Zeitgeist. Eslo trabalho inclui a 
instalação multi-seccional Raio com Veado em seu 
Clarão 1958-1985 (Blitzschiag mil Lichlschein auf 
Hirsch 1958-1985), que é produzida em uma 
edição limitada de 5 fundições.
Beuys instala duas esculturas espaciais chamadas 
O Fim do Século XX, na se gunda estação da 
exposição A Inclinação pam a Obra de Arte Total 
(Der Hang zum Gesamlkunstwerk), em Düsseldorf 
(28 de maio a 10 de julho) n. mais tarde, na Galeria 
Schmela.

1977
24 de junho a 2 de outubro: sob o patrocínio da 
“Universidade Internacional Livre cie Criatividade e 
Pesquisas Interdisciplinares Ltda.', a Bomba de 
Melê instalada na documenta 6 oe Kassel. 
(Atualmente a Instalação está no Museu de Arte 
Moderna Louislana, Humlebaek, Dinamarca.)
Para a exposição Escultura, realizada em Münster 
entre 3 de agosto e 13 de novembro, Beuys cria 
sua monumental escultura Sebo, um grande 
amontoado de sebo que é o maior objeto feito por 
ele e que atualmente Integra a Coleção Erlch Marx 
em Berlim (Ocidental).

1978
Em 7 de abril a Corte Federal do Trabalho em 
Kassel declara ilegal a demissão sumária de Beuys 
de sua cátedra na Academia de Artes de 
Düsseldorf. Em 6 de maio Beuys é eleilo membro 
da Academia das Aries (Akademie der Kunste) de 
Berlim (Ocidental).

1979
Beuys é o único representante da Alemanha 
Ocidental na 15* Bienal Internacional de São 
Paulo, realizada entre 3 de outubro e 9 de dezem
bro, na qual expõe sua monumental obra Brazilian 
Fond (Fond V), depois comprada pela Dia Ari 
Foundation de Nova York.
De 2 de novembro do 1979 a 2 do janeiro de 1980 
ó realizada uma grande mostra retrospectiva pelo 
Museu Guggenheim em Nova York.

1984.
A instalação Terremoto in Palazzo é exposta na 
Villa Campolieto em Ercolano, de 6 de julho a 31 
de dezembro.

1985
A última exposição concebida em colaboração 
Joseph Beuys é realizada em Tübingen, de 2 de 
março a 14 de abril. Ela leva o título 7000 Carva
lhos e é mostrada em conjunto com obras doadas 
por outros trinta e quatro artistas om apoio ao 
"Projeto Municipal de Reflorestamento" de Kassel. 
A instalação espacial Palazzo Regale é realizada 
no Museo di Capodimonte em Nápoles em 23 de 
dezembro.
Este último trabalho de Beuys consiste de duas 
vitrinas de exposição de laláo dourado que contôm 
relíquias e objetos de várias outras ações, e sete 
grandes painéis de latão folheados com ouro 
dependurados nas paredes da sala.

1986
Beuys morre cm Düsseldorf em 23 de janeiro.

com

1980
De 11 de junho a 28 de setembro Beuys participa 
da 39* Bienal de Veneza com a obra Capital Space 
1970-1977. Ao mesmo tempo Andy Warhol expõe
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JOSEPH BEUYS - DESENHOS, OBJETOS E GRAVURAS
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1.1.- RESPONSÁVEIS PELO EVENTO

PROMOÇÃO:

INSTITUTO GOETHE DE PORTO ALEGRE
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL-GOVERNO DO ESTADO DO RGS \ 

EDELTRADECENTER

CURADORIA:

Profa. GRAZIELA KARTOFELL - INSTITUTO DE RELAÇÕES CULTURAIS COM 

O EXTERIOR DE STUTTGART

PRODUÇÃO:

MARIA BENITES MORENO Promoções & Eventos Culturais 

APOIO:

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE ARTE-EDUCAÇÃO 

EDEL EMPRESA DE ENGENHARIA S.A.

1.2,- LOCAL E ÉPOCA DA REALIZAÇÃO

- ESPAÇO CULTURAL EDELTRADE CENTER 
Porto Alegre de 1p <de Agosto a 14 de Setembro de 1993

EDEL - EMPRESA OE ENGENHARIA 8.A. • Av outeiro da Silva 2001 Cori| 1001 • lone 10511228-7844 • Fa» (0511 22 7 417.1 CEP90050 240 Porto Alegre ■ RS
Av Ibnapuera. 70JJ 1')" andar Forro«0111572 f»9ll ■ Fax 10111577-85R11 CEP04029I00 SâoPauloSP
R Fe'rpo Shimrdl. 249 • S" ,irvt.it • Lon| 512 • FonolQ4R2l 22 B57 7 Fax 104821 22 6901 • CFPBB0I0 000 - FloiianrtpoliJ - SC 
R <1,1 Glória, 356 Frme 10411 253 3337 Fax 10411 253 4592 0EPB0030080 CurilrbaPR
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1.3. - OBRAS A SÊREM EXPOSTAS

A exposição está composta por gravuras, desenhos e objetos são ao todo 95 
obras que mais que obras sáo fragmentos de uma trajetória radical, em 

revolução permente, com as que eate artista Impactou a DOKUMENTA de 
Kassel e as vanguardas da segunda metade do sóculo. Ele redlscute as artes 
plásticas com 9uas Inúmeras performances a base de gorduras, manteiga, 
mel, cera de abelhas e outros surpreendentes materiais perecíveis que 
BEUYS um dia utilizou, Inclusive nas passagens de seus trabalhos nas bienal9 
de São Paulo de 1979 e 1989, ou na mostra BEUYS CAMPEÃO MUNDIAL DA 

ARTE, que se organizou em Sáo Paulo, três meses depois de sua morte, em 

1986.

A relação completa das obras segue anexo.

1.4.- PÚBLICO ALVO

O público a ser atingido por esta mostra será o mais amplo possível.

Será divulgada nas escolas de 1o e 2o Graus da rede pública e privada, 
cursinhos pró-vestlbulares, órgãos oficiais de cultura, institutos culturais, 
consulados, meios universitários, melo artístico cultural do Estado, Santa 

Catarina e sul do Paraná.

Agências deturlsmos, hotéis, galerias de arte, receberão material Informativo.

1.5.- DIVULGAÇÃO

Considerando a significação do evento e o interesse da Organização em 
propiciar a visitação da mostra ao maior público possível, a divulgação será 

realizada dentro destes objetivos.

Pretende-se atingir um publico classe AA de aproximadamente 100.000 

indivíduos.
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Todos os meios de comunlcsçéo receberão relesses e ’7%r'a'
nos estados de Rio Grande do Sol, Santo Catarina so do Paronô. O pro,
conto com uma assessorla de Imprensa de competência cornprovad .

1,6,- MONTAGEM

Vista a qualidade desta mostra, se faz necessário que a montagem da 
seja Impecável. Uma equipe de técnicos do Museu de Arte do Blo Grande do 

Sul e do Instituto Goethe, com o Coordenação Gorai de Maria Benites Moreno, 
realizarão este trabalho de acordo com as especificações do IFA, as quais 
sáo extremamente rigorosas devido ao valor das peças a eerem mostradas.

mesma

1.7.- MONITORIAS E VISITAS GUIADAS

A curadoria da mostra ministrará um work-shop sobre a vida e a obra de 

JOSEPH BEUYS para estudantes universitários espeçlolmente selecionados 

para atuarem com monitores da visitação.

As escolas, universidades e organismos culturais diversos, tanto na capital 
quanto do Interior do nosso Estado, Santa Catarina, Uruguai e Argentina para 
organizar grupos de visitantes dando, assim, a maior divulgação possível a 

este evento.

Paralemente è exposição terá lugar um CICLO DE PALESTRAS sobre a vida 
e a obra do autor, sendo convidados críticos e especialistas na vanguarda 

contemporâneo.
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Joseph Beuys - Litografia,
De "Spur II"Joseph Beuys, 1977
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CURSOS DE ALEMÃO !)
:

- CURSOS INTENSIVOS EM JULHO 
Inscrições a partir de 28 de junho 
Aulas: de 8 a 30 de julho í

De02aS Ifde agosto estarão abertas as inscrições para o 29 semestre nos níveis:
Básico, Médio, Superior, além de cursos de preparação para a prova do Kleines deutsches
Sprachdiplom" e'GrossesdeutschesSprachdiplom .

-CURSOS DE ALEMÃO NA ALEMANHA . _ .. .....
Em 26 cidades da Alemanha existem cursos de alemao do Goethe-lnstitut.
Intensivos de 4 e de 8 semanas
Superintensivos de 4 semanas
Cursos de linguagem técnica
Cursos de jovens de 10 a 17 anos
Cursos individuais, com local e data a combinar

alojamento e alimentação, podem ser feitas em qualquer época do ano em
■

.Asreservas.com 
nossa Secretaria. i
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Reportagem

Beuys desafia os sentidos
I Carlos Alberto Santos

A gosto promete uma das exposições internacionais 
j X imais importantes do ano no Estado. A partir de 17 

de agosto os gaúchos poderão conhecer 
mais consagrado artista plástico alemão do pós-g
InTTn3 t*10 InStit,Ut0 Goethe e f^rgs, a mostra de 

I S,feUIHré 0 Edel Trade Center (Av. lourei-
co-promotor, com 72

o trabalho do 
uerra.

ro da Silva, 2000), que também é ...
| desenhos, 18 objetos e 19 gravuras

tuto^aethe311168 6 ambiciosos Pr°jeíos anuais do Inti-

Joseph Beuys marcou sua trajetória artística pelo
desafio continuo em busca de uma arte que tivesse res- ______________
mol?C a na sociedade- Nascido em 1921 (e morreu em 0 artlsta numa intervenção 
2986), seu trabalho é um marco em toda a arte alemã. Considerado

talaçoes, desenhos. No jargão dos freqüentadores de gale
rias, e comum situá-lo como um "pós-tudo". Os artistas 
que seguiam sua proposta, com a queda do muro e a 
unificação das Alemanhas, migraram para outros países 
da Europa. Consta que não suportaram o conservadoris- 
mo das produçoes estéticas de seus irmãos do Leste 

A vida de Beyus pode ter sido a principal responsável 
para toda sua herança artística. Ex-piloto e combatente 
da Luftwaffe, durante a II Guerra em 1943, foi ferido pela 
defesa russa num bombardeio aéreo na Criméia. Ficou 
inconsciente por vários dias, sendo tratado pelos tárta-
;°naS“‘>aras£rd“ra ' ^ Cas“l° de,e ter

co com um 
chapéu de 
em suas pri-

que passou a se apresentar ao públi-

feltro e a usar sebo com freqüència 
melras obras de arte.
,. ií f°rÇa revoluci°nária é a força da cria
tividade humana", dizia Joseph Beuys num evi
dente manifesto sobre sua obra. Em busca de um 
conceito aberto de arte, como analisa Gótz Adria- 
m no catalogo da exposição. Em seus happenings, 
intervenções e instalações não buscava um fim 

me®mo- mas a ressonância da obra junto ao 
publico. Agosto exigirá sentidos aguçados

Um dos muitos objetos
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Assunto:

Uma coleção de impacto
Um dos mais discutidos e impor- tos. Beuys, que foi piloto na Se- 

tantes nomes da arte européia, Jo- gunda Guerra e foi salvo pelos 
seph Beuys será conhecido no Bra- mongóis ao sofrer uma queda na 
sil através da coleção de trabalhos Criméia, tornou-se o guru das Do- 
que está chegando para uma agen- cumentas de Kassel, pelo impacto 
da de exposições em diversos pon- de suas criações.

Arte e realidade
Beuys, que usava um chapéu de mo a do livro de Ferreira Gullar, 

feltro para manter a atmosfera da que defendem a vinculação da arte 
cabeça, protegida por uma placa com o momento vivido, a caracte- 
de aço desde o acidente, continuou rística mais polêmica do artista.

figura muito discutida Maria Benites Moreno articula a 
mostra que inaugura dia 16 de

a ser uma
depois de seu desaparecimento, em 
1986. Suas obras retomam o im- agosto, no Espaço Cultural Edel, 
pacto com propostas recentes co- numa promoção do Margs.
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JOSEPH BEUYS - As em
presas Edel Engenharia e o 
Grupo Gerdau, em parceria 
com o Instituto Goethe, Mu
seu de Arte do RS (Margs), 
Museu de Arte Contemporâ
nea do Estado, Instituto de 
Artes Visuais e Associação 
Gaúcha de Arte e Educação 
trazem pela primeira vez a 
Porto Alegre a exposição de 
Obras originais do artista 
mais importante dos últimos 
50 anos: Joseph Beuys (95 de 
suas criações, incluindo de
senhos, objetos e gravuras, 
estarão expostas no Espaço 
Cultural Edel Trade Center, 
de 16 de agosto até 12 de se
tembro).

As 95 obras do artista ale
mão expõem o impacto que 
ele provocou e continua pro
vocando no cenário interna
cional, rediscutindo as artes 
plásticas com suas inúmeras 
performances à base de gor
duras, manteiga, mel, cera de 
abelha e outros surpreenden
tes materiais perecíveis. A 
única vez que o Brasil teve 
contato com a inquietante 
obra de Beuys foi durante 
suas passagens nas bienais de 
São Paulo em 1979 e 89, e na 
mostra “Beuys, Campeão 
Mundial da Arte”, organiza
da em São Paulo três meses 
após sua morte, em 86.

Paralelamente, o público 
poderá conhecer o trabalho 
de 14 artistas plásticos gaú
chos, que participarão da ex
posição “Uma Ante-Sala pa-

ra Joseph Beuys”. Além de 
participar, eles estarão discu
tindo sobre a obra do mestre. 
A programação paralela con
tará também com palestras 
sobre a vida e a obra de 
Beuys, além de vídeos espe
ciais retratando sua atuação.



Jorn*l-.GP&&0 üoffrfD
M / OS . <13Data:. 

Fáglaa:.
* * sooa t o ■...... \

Obra de Joseph 

Beuys chega ao RS
Inaugura segunda-feira, às 20h, 

aquela que deverá ser a exposição 
do ano no Rio Grande do Sul. Pro
movida pelo Instituto Goethe, Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul, 
Edel Trade Center, com apoio da As
sociação Gaúcha de Arte-Educação, 
Edel Engenharie e Gerdau, a mos
tra reúne gravuras, desenhos e ob
jetos - 95 obras ao todo - de um dos 
maiores artistas alemães da contem- 
poraneidade.

Com um exigente sistema de se
gurança, com atenção minuciosa pa
ra a umidade e iluminação da sala 
que abriga os trabalhos, a exposi
ção chega de Buenos Aires e fica no 
Estado até 14 de setembro.

"Uma Ante-Sala Para Joseph 
Beuys" reunirá trabalhos de artis
tas gaúchos sob a curadoria de Ve
ra Chaves e Maria Benites Moreno, 
que também produziu a mostra.

Uma possibilidade ímpar ao pú
blico. No Edel Trade Center (Av.Lou- 
reiro da Silva, 2001). Depois do RS 
a mostra segue para Brasília.
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/4 múltipla energia criadora de Beuys
Fotos Divulgação//

EDUARDO VERAS

A frase é tida como a máxima que resume o 
pensamento do artista plástico alemão Jo- 
seph Beuys: “denken ist plastik”. Traduzin

do, “pensar é esculpir”. Traduzindo mais um pouco, 
o maior nome da vanguarda do pós-guerra — escul
tor, desenhista, gravador, teórico, performer, profes
sor universitário, militante ecológico e ativista políti
co — compreendia o pensamento humano como um 
fluxo constante de energia criadora. A teoria é 
complexa e, por vezes, valeu a Beuys acusações de 
charlatanismo. A prática, em boa parte, pode ser 
conferida a partir de hoje às 20h com a inauguração 
da exposição Joseph Beuys, no espaço cultural do 
Edel Trade Center. Vídeos com performances do 
artista complementam a retrospectiva.

A mostra é anunciada pelos organizadores como a 
mais importante coleção internacional já apresenta
da em Porto Alegre, estimada em US$ 5 milhões. 
Promovida pelo Instituto Goethe e pelo governo do 
Estado, com apoio da Edel e do grupo Gerdau, 
a exposição reúne 72 desenhos, 19 gravuras e 18 
objetos, realizados entre 1948 e 1985. Represen
ta, portanto, parte significativa da produção de 
Beuys, já que foi em 1947 que ele começou a estu
dar na Academia Federal de Artes de Düsseldorf, 
trabalhando sem parar até a morte por ataque 
cardíaco em 1986, aos 64 anos.

GORDURA E SEBO — Em caráter itinerante, a exposi
ção já passou pelo Museu de Arte de São Paulo 
(MASP), pelo Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro (MAM-RJ) e pelo Museu de Arte Moderna 
de Buenos Aires, na Argentina. Para a montagem 
em Porto Alegre, o espaço cultural do Edel teve que 
passar por uma série de adaptações, exigidas pelo 
Institut für Auslandsbeziehungen, entidade curado- 
ra da mostra. Os vidros foram pintados para impedir 
a entrada direta de luz natural e uma empresa 
paulista cedeu aparelhos especiais para manter a 
umidade do ar no máximo em 40% e a temperatura 
em 20°C.

O cuidado se justifica pelo caráter perecível das 
esculturas construídas por Beuys. São objetos em 
sebo e gorduras naturais, combinados com feltro, 
madeira e cobre. Os desenhos, mais do que 
trabalho final, são esboços feitos em agendas, pági
nas de caderno ou papéis de embrulho, que ganha
riam vida mais tarde em performances e discursos 
teóricos. Por trás de obras aparentemente tão sim
ples e modestas, escondia-se um projeto bastante 
ambicioso.

Defensor da utopia da arte total, Joseph Beuys 
pretendeu romper os limites tradicionais do cha
mado fazer artístico. “Vida é igual a arte. Arte é 
igual a vida”, era outra de suas máximas. “Esta 
não é uma exposição de fácil leitura”, antecipa a 
coordenadora local da mostra, Maria Benites More
no. Acreditando, porém, que Porto Alegre tem 
disposição e viabilidade para a vanguarda, ela já 
planeja trazer ao Edel trabalhos do grupo revolucio
nário Cobra, um dos mais importantes da Europa 
nos anos 50.
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Performance em Nova Iorque
Beuys ficou quatro dias fechado na galeria René Block com um coiote selvagem

Valdir Friolin/ZH

um

i
‘Mesa com Agregado'
Escultura realizada por Beuys em 1958

Exposição de £
O Pensamento e a Obra, uma ante-sala ps 

para Joseph Beuys é a exposição que ri< 
acompanha a mostra de trabalhos do ar- ni 
tista alemão no Edel. Promovida pelo Ins
tituto Estadual de Artes Visuais, reúne 
trabalhos de 14 artistas gaúchos ou radi
cados no Estado, como Jailton Moreira, ca 
Karin Lambrecht e Michael Chapman. ca

O QUE: exposição de trabalhos de Joseph 
Beuys
QUANDO: de hoje a 12 de setembro, de segun
das a sábados, das 13h às 19h, com visitas guiadas 
permanentemente. Escolas podem marcar visitas 
para o horário da manhã, pelo fone 330-6371 
ONDE: no espaço cultural do Edel Trade Center 
(Loureiro da Silva 2001)

ai

'Aparatos para o Sono'
Elaine Tedesco criou um travesseiro de vida e mor Nenhuma ligação tão direta entre eles e 13 

Joseph Beuys. A curadora desta mostra “I



}i I 1 i V i I - • > nüi£*.■»*• ■: ? > t r j > >;
IGUNDO CADERNO, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 1993

0 artista queria ser herói de guerra
Alguns dos muitos seguidores de Joseph 

Beuys chegaram a chamar o mestre de 
xamã, mago religioso que domina espíritos 
bons e maus. Os opositores, também 
inúmeros, garantem que ele nunca passou 
de um picareta. Acima de maiores suspei
tas, um dos mais importantes críticos da 
atualidade, Klaus Honnef, afirma que o 
artista não foi uma coisa nem outra: 
“Beuys conferiu uma nova dignidade ao 
que era rejeitado, deu uma nova utilidade 
ao que estava gasto”. Professor na Uni
versidade de Kassel, Honnef argumenta 
que apenas Andy Warhol foi tão impor
tante quanto Beuys na definição dos ca
minhos da vanguarda.

Beuys fez do próprio nascimento, em 
maio de 1921, uma obra de arte. Chegou a

batizar o “evento” com o título de Ferida 
fechada com esparadrapo, numa referên
cia ao cordão umbilical. Convocado em 
1940, Beuys serviu como piloto no exérci
to nazista. “Não resisti à idéia de ser 
herói”, confessaria mais tarde, “mas me 
arrependí”. Abatido em combate em 
1943, no deserto gelado da Criméia, foi 
salvo por nômades que envolveram seu 
corpo em feltro e gordura animal.

De volta à Alemanha, Beuys passou a 
empregar aqueles materiais em esculturas 
e performances. Sozinho ou com o grupo 
Fluxus, ficou célebre com ações do tipo 
Como Explicar Arte a uma Lebre Morta. 
Lambuzando o rosto com ouro e mel, 
Beuys quis provar que até um animal sem 
vida pode compreender o que é arte.

açõoZfl

'Royaljom'
Desenho a nanquim e óleo feito em 1968

iresm
Kil

Vídeos revelam um tipo 

peiformático e sua dupla 

faceta ecológica e política
Cada pessoa é um artista. Joseph Beuys acredita

va que qualquer um tem o poder de criar esculturas 
invisíveis com simples movimentos de lábios. As 
formas estéticas ganhariam vida como palavras. A 
tese aparece no vídeo Cada Pessoa é um Artista 
(1979, 57min), um dos cinco que serão exibidos 
ininterruptamente, das 14h às 18h, a partir de 
nhã no Edel Trade Center, dentro da programação 
paralela à exposição de desenhos, gravuras e objetos 
de Joseph Beuys.

Se palavras são obras de arte, expressões faciais 
também podem ser. No vídeo Escultura Social 
(1969, 1 lmin), Beuys encara a câmera contorcendo 
o rosto e revirando os olhos. Desta vez, o artista abre 
a boca, mas não sai palavra. Em Trem Transiberiano 
(1970, 22min), a câmera assume o olho do especta
dor, espiando uma instalação por um buraco na 
parede e chegando a piscar em determinados mo
mentos.

Uma das mais famosas performances de Joseph 
Beuys está no vídeo Eu gosto da América 
América gosta de mim (1975, 35min). Para provar o 
seu amor pelos Estados Unidos, o artista alemão 
envolveu o próprio rosto em gaze ao desembarcar no 
aeroporto de Nova Iorque. Levado até a galeria 
René Block, ficou trancado com um coiote selvagem 
por quatro dias, até conquistar a amizade do animal. 
Cobrindo o rosto novamente, Beuys seguiu direto 
para o aeroporto, retornando à Alemanha.

A metáfora política é também o tema de A 
Varredura (1972, 26min). Acompanhado por dois 
alunos, um africano e um asiático, o artista varreu 
toda a praça Karl Marx, em Berlim, limpando a 
sujeira deixada por manifestantes estudantis. A ação 
revela a preocupação ecológica de Beuys. Mais tar
de, em uma de suas últimas performances, na aber
tura da 7 a Documenta de Kassel, o artista comanda
ria o plantio de sete mil mudas de carvalho.

ama-

e a

A vanguarda em ação
Preparando uma instalação em 1982, no Martin-Gropius-Bau em Berlim

gaúchos homenageia o mestre
paralela, Vera Chaves, quis evitar o cri té- forma simples”, conta uma das artistas 
rio das semelhanças e influências. “Pensei convidadas, Marlies Ritter. Ela considera 
num corte de contemporaneidade”, diz.

Uma das preocupações da curadora foi 
a existência de um pensamento por trás de 
cada obra. Nada, porém, de muito cho

que esta foi uma das grandes lições de 
Joseph Beuys.

Elaine Tedesco também quis apresentar 
nesta mostra algo próximo do cotidiano. 
Na escultura em tecido Aparatos para o 

cante. Vera Chaves diz que acabou mon- Sono, Elaine cria uma espécie de traves- 
tando uma exposição bem-comportada, seiro, algo entre o conforto na vida e o 
“Procurei trabalhar com coisas pessoais de descanso na morte.

O QUE: exibição de cinco vídeos com ações e 
performances de Joseph Beuys 
QUANDO: de amanhã a 12 de setembro, de 
segundas a sábados, das 14h às I8h 
ONDE: na sala de vídeo do Edel Trade Cen
ter
QUANTO: entrada franca
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Joseph Beuys conceitua vida e arte
Meqaexposição no Edel Trade Center reúne obras de um dos maiores artistas da coniemporaneidade

3 “ ’ Parlns Alberto Santos influenciu gerações.fotos DivuusAÇAOjjr ^ Joseph Beu^síva na força revolu- Para complementar tão importante mostra. 'Uma
Ocionária da criatividade humana. Tanto que sua Ante-Sala Para Joseph Beuys reune^os artis s 
vida é uma manifestação intensa de produção artísü- los Pasquetti, Daniel Acosta Elaine Tedesco, bL 
ca O resultado deste trabalho, e principalmente sua Tessler, Gisela Waetge, lolanda Gollo, Jailton Morei- 
acão intermitente, é um divisor de águas da produção ra, José Francisco Alves, Karin Lambrecht, Marilice 
de arte na modernidade. Parte de seu trabalho poderá Corona, Marlies Ritter, Michael Chapman, Renato Gar- 
ser visto a partir de hoje, 20h, com a megaexposição cia e Tâmia Resmini. Elaine e Jailton cnaram peç <• 
que abre no^del Trade Center (Av. Loureiro da Silva, especialmente para a exposição, usando material 
2001), com gravuras, desenhos e objetos. referencias da obra do artista alemao.

A ação artística de Joseph Beuys, que morreu em Com programaçao paralela que mclui mostr ^
86 foUontundente. Tido como anarquista, revolucio- vídeos, palestras e visitas guiadas, a exF^siçaoe 
nário e controvertido, suas performances, objetos, es- movida pelo Instituto Goethe, Museu de Arte do Ri 
culturas Salações, gravuras e desenhos aborda- Grande do Sul, Museu de Arte Contemporânea do 
vam um'conceito maior para a arte. O artista consi- Estado e Edel Trade Center. A produção e de Mana 
derava seu corpo como uma extensão da obra. Sua Benites Moreno que, junto com Vera Chaves^tam- 
exneriência de "renascimento" após um bombardeio bem assina a curadoria da Ante-Sala . Apoio d 
aéreo o fez incluir em seus trabalhos materiais como sociação Gaúcha de
sebo e feltro que o ajudaram manter a vida. Integran- e Grupo Gerdau. A exposição fica ate 12 de setembro, 
do o grupo Fluxus, fez da realidade um espetáculo e Uma visita a Edel e desafio a percepçãt^^^^^

Objetos cotidianos artísticos
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PANORAMA

Revolução de Beuys 

é exposta no Edel
O mais importante artista plástico dos últimos 50 anos, 

o alemão Joseph Beuys, poderá ser apreciado pelos gaúchos 
a partir de hoje. Sáo desenhos, objetos e gravuras, num 
total de 92 de suas criações, expondo o porque do impacto 
deste artista no cenário internacional. “Beuys é o artista 
mais importante depois de Marcei Duchamp. Trata-se da 
exposição de maior destaque que já veio a Porto Alegre”, 
avisa a curadora Vera Chaves Barcellos. O local é o Espaço 
Cultural Edel, Rua Loureiro da Silva, 2001.

Bouys é considerado um dos últimos modernos do nosso 
tempo, permitindo-se a utilização de todos os elementos 
da natureza dentro de uma ótica humanista e política. 
Provocar, sacudir, sempre foi a sua marca deste contro
vertido anarquista. A promoção é do Institut fúr Auslands- 
beziehungen. Instituto Goethe, Margs, Museu de Arte Con
temporânea e Associação Gaúcha de Arte Educação. O pa
trocínio e da Edel e Grupo Gerdau. Apoio Cultural da Art- 
sec.
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MOSTRAS JOSEPH BEUYS E UMA 
ANTE-SALA PARA JOSEPH 
BEUYS
Edel Trade Center (Loureiro da Silva 2001), às 
20h.
Coquetel de inauguração das mostras de obras 
originais do artista alemão e da coletiva de 
artistas brasileiros que homenageiam seu traba
lho. De segunda a sábado, das 13h às 19h. Até 
12 de setembro.
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BEUYS NA TEORIA

A teoria e a obra do artista 
plástico alemão Joseph Beuys 
são temas de duas palestras da 
professora mexicana Graciela 
Kartofel, representante na 
América Latina do Institut für 
Auslansbeziehungen (ministério 
de relações exteriores culturais 
da Alemanha). Hoje e amanhã 
às 18h30min, no auditório do 
Edel Trade Center (Loureiro da 
Silva 2001), a pesquisadora 
explica a teoria de Beuys de que 
todo homem é um artista. Os 
eventos têm entrada franca e 
acontecem em paralelo à 
exposição que reuniu cerca de 
mil pessoas no vernissage de 
segunda-feira à noite.
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nais do maior artista alemão do pós-guerra, falecido em 1984.

Já exibida no ano passado no MASP, esta exposição é 
uma das mais completas do artista, abrangendo a fase de 
1921 a 1986 e integrada por 72 desenhos, 18 objetos e 
19 gravuras.

Anarquista, revolucionário, controvertido, Beuys é conside
rado um marco na arte, sua criatividade irreverente não co
nhecia limites quaisquer que fossem. Performances, objetos, 
esculturas, nos mais diversos e impensáveis metais, vitrines, 
gravuras, instalações, desenhos, compõem o leque multicolor 
de sua obra. Para Beuys tudo era arte, até mesmo o seu 
próprio corpo, que era “uma extensão do conceito de arte”.

Durante coquetel de abertura o Cônsul Geral da Alemanha, 
Axel Gutmann e Hélio Fernandes Costa evidenciou a impor
tância da exposição, que contou com o prestígio da Secretária 
de Cultura, Mila Cauduro e de Hartmut Becher, diretor do 
Instituto Goethe, além de grande público.

Hartmut Becker, Axel Gutmann e Hélio Fernandes Costa
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MOSTRAS JOSEPH BEUYS E UMA 
ANTE-SALA PARA JOSEPH 
BEUYS
Edel Trade Center (Loureiro da Silva 2001). 
Obras originais do artista alemão e da coletiva 
de artistas brasileiros que homenageiam seu 
trabalho. De segunda a sábado, das 13h às
19h.

UMA APROXIMAÇÃO A OBRA DE 
BEUYS
Edel Trade Center (Loureiro da Silva 2001), às 
18h30min.
Programação paralela às mostras da obra de 
Joseph Beuys.
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0 grande enigma de Joseph
Paia muitos o mais importante artista alemão do século, para outros ‘apenas’ tão imÁ 

norte-americano Andy Warhol na definição dos caminhos da vanguarda, Beuys (19. 

conhecido de peno pelos pono-alegrenses que visitarem a exposição de seus trabalhe
ARMINDO TREVISAN *

D iante da peça de Beuys Das Rudel 
(A Matilha), uma kombi aos peda
ços, seguida de 20 trenós que ela 

parece estar puxando, quantos espectado
res terão, realmente, experimentando o 
que se poderia qualificar vagamente de 
uma “emoção estética”? Das Rudel, ou 
seja, a mencionada kombi com seus tre
nós, é apresentada como obra de arte, 
embora os críticos, ou quem lhes faz as 
vezes, se apressem a explicar que a noção 
de arte de Beuys não é a que vigorou até 
inícios do século (e nós acrescentaríamos: 
provavelmente nem a que se está esboçan
do nos anos 90, e que chegará, quem sabe, 
oxidada nos albores do ano 2000).

Admitida semelhante modificação po- 
der-se-á indagar, à revelia da fama inusita
da que envolve o artista alemão, para 
muitos o maior artista alemão após os 
anos 60, e, para alguns fanáticos, até mes
mo o maior artista alemão do século: que 
arte? O que se propõe o artista quando 
apresenta a realidade do dia-a-dia, descon- 
textualizando-a, isto é, expulsando-a de 
seu ambiente, que seria uma garagem, um 
canto de rua, um estacionamento? Foi 
Marcei Duchamp quem inaugurou seme
lhante anti-arte ao expor uma bicicleta (e 
até mesmo um urinol) num museu, fora de 
seu ambiente normal, onde os menciona
dos objetos possuem uma função especifi-

Performance célebre
“Como explicar arte a uma lebre morta”, de 1965

"I like America and America likes me”, 1975
Beuys tranca-se com um coiote em uma galeria de arte

museu, isto é, num local institucional, em 
algum sentido “careta”, para quem tem 
deles uma concepção sociologicamente 
antipática. Noutras palavras, o que se vê, 
de cara, é uma instalação, o que significa 
— como a palavra o sugere — uma orga
nização feita por alguém que aí se instala 
(como e quando quer), pouco se importan
do com o que os outros vão dizer. O objeto 
é ex posto num sítio não previsto (pelos 
fabricantes da kombi e dos trenós), e tam
bém pelos pasmados usuários.

Das Rudel, apresentado em 1969, desa
fia a compreensão de 99% das pessoas. 
Sejamos generosos: de apenas 95%. Não 
obstante, perguntemo-nos, com absoluta 
sinceridade: interessar-se-á a humanidade 
por essa kombi — digamos — aposentada 
como continua a interessar-se pelos ídolos 
das Ilhas Cíclades, pelas pinturas de Ra
fael, ou mesmo pelos objetos citas? Con
cedamos que isso, afinal, não é a intenção 
de Beuys, nem de seus apaixonados defen
sores. Afinal, Das Rudel pode ser guarda
do, séculos afora, como uma coisa literal
mente ex-ótica (um dejà-vu da década de 
60). Poderá, então, como qualquer outro 
objeto, ser significativo.

A rigor, qualquer objeto, que tenha per
tencido ao homem, possui significação. 
Concedamos, pois, que a kombi de Beuys 
contenha uma plus-significação sociológi
ca. Os pósteros evocarão um veículo que, 
em determinada época, foi importante pa
ra segmentos notáveis da humanidade, e

que chegou a ser perenizado mediante as 
mais variadas técnicas de comunicação: 
fotografia, cinema, pintura etc. Nesse 
sentido, a kombi de Beuys, miticamente 
entronizada (sacramentada?) num museu, 
reveste-se de uma “auréola” que lhe ga
rante a sobrevivência. Será isso suficiente 
para a converter num objeto imperdivel 
da memória humana coletiva?

ca.

O que propõe o artista quando 
apresenta a realidade do 

dia-a-dia expulsando-a de seu 
ambiente? objetar-se-á que o artista deixou 

suas impressões digitais nela, que 
escolheu uma kombi numa deter

minada situação, que a retrabalhou. É 
claro que esta obra de arte (chamêmo-la 
assim) não deixa ninguém tranqüilo. Ou
samos, até, sugerir que a intranquilidade é 
a nova face da arte. Mas quantos terão 
coragem de revelar seus verdadeiros senti
mentos em relação à kombi de Beuys? A 
maioria contempla-a, desistindo de dizer o 
que pensa, ou então o diz sotto voce, para 
não passar por pessoas reacionárias. Misti
ficação? Hipocrisia? Desinteresse? No 
fundo, talvez Beuys seja de uma sincerida
de gigante, de uma sinceridade-jumbo, 
mas só ele. Terá querido ser um Sócrates, 
a ironizar a sociedade, esbofeteando-a 
com elegância, com tanta elegância que 
previamente a anestesia para que não so- 
fra o soco? Talvez deseje ser um novo 
cínico, um Diógenes redivivo, sem tonel, 
que cospe nos tapetes luxuosos de Platão, 
pisando o orgulho do autor de Fedro com 
igual orgulho — é verdade.

Logicamente, a kombi e os trenós são 
objetos específicos, que funcionam em 
contextos esperados. Se, de repente, se 
tomam in-esperados, produzirão uma im
pressão de pasmo ou de estranhamento. 
Surge a pergunta: bastará isso para torná- 
los objetos artísticos? Sem dúvida, o artis
ta não se limita a situar semelhantes obje
tos fora dos contextos previstos o que, em 
última análise, teria qualquer coisa de 
uma operação poética, da mesma forma 
que uma palavra déplacée pode provocar 
um estado poético, como aquele famoso 
verso de Murilo Mendes: “O mundo co
meçava nos seios de Jandira”.

O artista, no caso de Beuys, escolhe 
também determinadas características, que 
tomam os objetos significativos. Assim, a 
kombi de Beuys exibe seu uso e ab-uso, 
pois está caindo de velha. Demais: é insóli
to topar com a kombi e seus trenós num

Um soco no nariz, 1964
Mesmo sangrando Beuys continuou sua performance
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U-1986) pode ser 

>5 no Edel Trade Center

Provavelmente, não chegou a hora da 
agonia de semelhantes performances. Se 
vier, será uma agonia à Unamuno, que 
estabelece um confronto entre a nudez da 
verdade e a apatia e conivência das pes
soas com o mundo consumista de hoje. 
Beuys, indiscutivelmente, passará seu pur
gatório e seu inferno — na Alemanha, ou 
fora dela. Já Wilfried Wiegand constatou 
que Beuys é, sobretudo, “um fenômeno 
alemão”, e que a França, em algum senti
do, por razões até espúrias, não pode su
portar nem a ele, nem a sua arte... Acres
centa que, na Itália, poucas pessoas per
maneceram leais ao homem que, no ano 
de 1974, se encerrou numa jaula, dentro 
de uma galeria nova-iorquina, durante 
uma semana, na companhia de um coio-
te...

Quantos terão coragem de 
revelar seus verdadeiros 

sentimentos em relação à 
kombi de Beuys?

Tudo isso é verdade, e não adianta 
tapar o sol com uma peneira, ainda mais 
quando esta peneira é erguida pelo próprio 
artista. O importante, nisso tudo, talvez 
seja verificar que Beuys é verdadeiramen
te um artista, um dos mais autênticos e 
sinceros artistas do século 20, e que se 
preteriu as heresias da arte para afirmar 
sua pobreza franciscana, o fez para indu
zir os homens a uma sorte de santidade 
estética, que faz contrapeso ao firmamen
to das estrelas que indicam o caminho da 
felicidade, proporcionando aquele estado 
de espírito que Kant comparava ao da lei 
moral dentro do coração dos homens.

Ele, Beuys, preferia — à serenidade 
dessa contemplação — o remorso de uma 
sociedade que não encontrou os meios de 
matar a fome de dois terços da humanida
de, e utiliza a criatividade artística para 
amenizar as tristezas de um grupo de 
privilegiados, que têm no dinheiro 
principal realização. Dizem que, no Re
nascimento, Erasmo de Rotterdam dizia: 
“São Sócrates, rogai por nós”. Não será 
ocasião de dizerem os artistas de hoje: 
“São Beuys, rogai por nós, que desejamos 
perturbar o sono de nossos irmãos”?

Ouçamos o próprio Beuys: “Todos sabe
mos que morreremos um dia. O que deve
mos salvar é a alma humana. Esta vida 
tem que dar de si um fruto, tem que ser 
possível experimentar, de maneira viva, 
que esta vida é tudo”.

"Das Rudel", A Matilha, 1969
A Neue Galerie de Kassel adquiriu recentemente a instalação, de um colecionador, por 16,5 milhões de marcos

sua

Inaugurada na última segunda-feira, com anos, que ele começou a estudar na Acade- 
a presença de aproximadamente mil pessoas, mia de Artes de Düsseldorf, trabalhando 
a exposição de trabalhos de Joseph Beuys 
fica no Espaço Cultural do Edel Trade Cen
ter até 12 de setembro, de segundas a sába- . , „ . _
dos, das 13h às 19h. São 72 desenhos, 19 mentos de Beuys re8istrad°s em video. Den-
gravuras e 18 objetos, realizados entre 1948 e tro da Pr°gramaçâo paralela, a crítica de arte
1985. Promovida pelo Instituto Goethe e Sônia Salzstein faz a palestra Joseph Beuys: 
pelo governo do Estado, a mostra cobre parte energia, forma e arte, às 18h30min do próxi- 
significativa da produção do- artista plásti- mo dia 25, no auditório do Edel (Loureiro da 
co alemão, já que foi em 1947, aos 26 Silva 2001).

:
quase até a morte, em 1986. A exposição é 
complementada com performances e depoi-

;■

(
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* Critico de arte, professor de História da Arte na 
UFRGS . A i. 1
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Morte, às 18h30min, no Auditono do Edel lraüema e 

Center.
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PALESTRAS
JOSEPH BEUYS: ENERGIA, 
FORMA E MORTE
Auditório do Edel Trade Center (Lourei
ro da Silva 2001), às 18h30min.
Palestra da critica de arte Sônia Salzstein 
sobre o artista alemão, que está com suas 
obras em exposição no mesmo local, ató 12 de 
setembro.________________ ______ .
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Joseph Beuys causa estranheza aos visitantes
Obras e teorias do artista alemão impressionam em visitas guiadas à exposição no Edel Trade Center

Fotos Silvio Á vila/ZH
uma mensagem”.

QUE NOJO! — Diante do trabalho 
de Michael Chapman, inglês ra
dicado em Porto Alegre, as rea
ções são de curiosidade. Quando 
Paulo Gomes explica que aquele 
creme coberto de mofo esverdea
do e rodeado de mosquinhas é 
banana esmagada, as meninas vi
ram o rosto repugnadas: “Ugh, 
que nojo!”. A questão da decom
posição e do efêmero foi uma das 
grandes contribuições de Beuys à 
arte contemporânea, explica o 
monitor. De quebra, os estudan
tes ficam sabendo que os alemães 
consomem mais banana que os 
brasileiros, conforme estatística 
obtida pelos organizadores da vi
sita guiada. Descobrem também 
que em arte os padrões de idade 
são mais complacentes. “Artista 
jovem é todo aquele que tem até 
40 anos”, revela Paulo Gomes.

Indiferente às explanações, 
Tiago Giordani, 16 anos, preferiu 
acompanhar sozinho a exposi
ção. “Quando uma pessoa expli
ca, pode estar te limitando a vi
são”, diz o estudante. Um dos 
trabalhos de Beuys que ele mais 
gostou foi a escultura Mesa com 
Agregados. “Muito expressivo”, 
observou. “Nunca tinha visto al
go assim. Achava que arte tinha 
de ser uma coisa bonita”, afirma 
Lisiane Silva, 16 anos. De braço 
com ela, examinando os rabiscos 
a grafite e óleo feitos por Beuys 
há mais de 20 anos, Dairele Fon
tes, 15, admite ter ficado impres
sionada: “Em cada obra dá para 
ver alguma coisa diferente”.

PERSONALIDADE FORTE - O pri
meiro impacto diante da obra de 
Joseph Beuys é de estranheza. 
“Isso eu também posso fazer”, a 
maioria imagina. “Olhando me
lhor, a gente vê que existe um 
trabalho, uma personalidade for
te por trás”, observa o artista 
plástico gaúcho Eduardo Haes- 
baert, primeiro prêmio deste ano

EDUARDO VERAS

Foi de espanto a primeira 
reação do estudante Tobias 
Volkmann, 16 anos, diante 

da obra de Joseph Beuys. Em 
seguida, quando lhe explicaram 
que o artista plástico alemão 
compreendia a arte como expres
são direta do pensamento, o jo
vem exclamou: “Peraí, esse cara é 
louco”. Tobias nunca tinha ima
ginado que fosse possível ver pen
samentos ou que pudesse existir 
um longo discurso por trás de 
cada um dos mais de cem dese
nhos, gravuras e objetos em ex
posição no Espaço Cultural do 
Edel Trade Center. Uma parte da 
teoria de Beuys pode ser conheci
da, de segunda a sábado às 
17h30min, nas visitas guiadas 
com monitores preparados pelo 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Margs). Escolas podem acer
tar horários especiais.

Tobias Volkmann é um dos 38 
alunos do 2 o grau do colégio Si- 
nodal, de São Leopoldo, que fize
ram esta semana uma visita guia
da. Na exposição O Pensamento 
e a Obra: uma ante-sala para Jo
seph Beuys, que acompanha os 
trabalhos do artista alemão no 
Edel e reúne obras de 14 artistas 
gaúchos, os adolescentes ficaram 
impressionados com Stapat Ma- 
ter, de Iolanda Gollo. Uma barra 
de madeira carbonizada sustenta 
lanças que atravessam livros anti
gos. “Eu não teria coragem de 
fazer isso”, comenta Tobias.

Alguém pergunta qual seria o 
pensamento por trás daquela 
obra. “Talvez a análise dos mate
riais utilizados possa induzir al
gum tipo de leitura”, sugere o 
monitor Paulo Gomes, que coor
dena as visitas guiadas. Livros 
latinos perfurados remetem tal
vez à opressão religiosa e à ques
tão do olhar como culpa. “A obra 
pode ou não ser interpretada”, 
diz o monitor. “Nem sempre há

Livros Perfurados
Tobias Volkmann não faria isso
no Salão de Artes da Associação 
Chico Lisboa. Ele gostou princi
palmente dos desenhos de figuras 
humanas, mas lamenta que não 
tenham vindo instalações.

Haesbaert visitou a exposição 
de Beuys esta semana, sem guia, 
mas acompanhado pelo pintor 
Iberê Camargo. Autor de elabo
radas telas a óleo em grandes 
dimensões, Iberê não resistiría a 
uma ironia mais tarde em seu 
ateliê. “Se eu fosse alemão, todo
mundo ficaria de boca aberta ____________________
diante disso”, observa apontando Atentos à monitoria 
para um risco que fez sobre uma Monitor explica aos estudantes que arte não precisa ter mensagem 
ipágina de jornal. ---------------------------------------------------------------------------

i<*

O QUE: visitas guiadas às ex
posições ‘Joseph Beuys’ e ‘O 
Pensamento e a Obra: uma 
ante-sala para Joseph Beuys' 
QUANDO: até 12 de setem
bro, de segundas a sábados, às 
17h30min. Escolas podem 
acertar horários especiais pe
los telefones 221-8456 e 227- 
2311, ramal 30 
ONDE: no Espaço Cultural 
Edel Trade Center (Loureiro 
da Silva 2001)

Ante-sala
para
Beuys
Mostra reúne 
trabalhos de 
14 artistas 
gaúchos 
inspirados pela 
vanguarda
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^4 vanguarda em vídeo no Edel
MAIS Joseph Beuys no Espaço Cultural do 

Edel Trade Center. Além dos cinco vídeos 
que já tinham sido anunciados, estão sendo 
exibidos outros seis com performances e ações 
do artista plástico alemão: Celtic, Sinfonia 
Escocesa (1971), In Memorian George 
Maciunas(\91S), Joseph Beuys no Museu 
Boynans (1980), Beuys (1981, em alemão sem 
legendas), Daqui (1984, em alemão sem 
legendas) e Transformer (1988, em inglês sem 
legendas). Das 14h às 18h, ininterruptamente, 
com entrada franca na sala de vídeo do Edel 
(Loureiro da Silva 2001).
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MOSTRAS JOSEPH BEUYS E 
UMA ANTE-SALA PARA JO 
SEPH BEUYS
Edel Trade Center (Loureiro da Silva 
2001).
Obras originais do artista alemão e da 
coletiva de artistas brasileiros que home
nageiam seu trabalho. De segunda a sába
do, das 13h às 19h. Até 12 de setembro.
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EXPOSIÇÃO
JOSEPH BEUYS — Desenhos, objetos e 
obras gráficas de um dos mais importantes i 
artistas do pós-guerra. No Edel Trade Center 
(Loureiro da Silva, 2001). Até 12 de setembro.

I
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MOSTRAS JOSEPH BEUYS E UMA 
ANTE-SALA PARA JOSEPH 
BEUYS
Edel Trade Center (Loureiro da Silva 2001). 
Obras originais do artista alemão e da coletiva 
de artistas brasileiros que homenageiam seu 
trabalho. De segunda a sábado, das 13h às 19h. 
Até 12 de setembro.


