
-fzr r;.~ 2rs.-=sjrvía*s»«r3Si?--r

sEcras/uiiA m edocaçSo e cuitcra.
SÜBSECRVSARIA DE CULTURA
HOSEü DE ARTE DO RIO GRAMDE DO SÜL

HÍÍCDIO DE DOCÜKEHTAÇSO E IBSQUISA

EXPOSIçle " 28 JOVENS COMPOSITORES "

RrotüôçSôt DAC/SEC

MARGS
INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMÃO

jLocal? MARGS

U- de pagass

™ax/j03,../_^ük (ls etapa) 

31/03/7U (2® etapa)
Período! 05 .03 7h 

19/03/ 7a
a
a

Observações 3

Inauguração: 05 de março de 197Ü às 19*30 horas

-



..y...

......Cj,....P,
0 3" /

Jornal:
0 3 / > *f

• -3^ '3"o'»«'AS Ccjvví^os, fores
«•

Peter Michacl Braun, um dos artistas que integram a exposição 
“28 Jovens Compositores”, que hoje será inaugurada no Museu 

de Artes do Rio Grande do Sul.

No MARGS lioje a exposição 

“28 Jovens Compositores”
/Uma visão da música atual 

na República Federal da Ale
manha, através do que véem 
criando seus jovens composito
res, é o que, a partir de hoje 
até 17 do corrente, a Secretá
ria de Educação e Cultura do 
Estado, o Instituto Cultural 
Brasileiro-Alemão e o Depar
tamento de Assuntos Culturais 
da SEC, através do Museu de 
Arte. estarão oferecendo, como 
início de suas atividades con
juntas no ano em curso.

Intitulada ''28 Jovens Com
positores". a referida mostra 
foi organizada pelo Goethe Ins
tituí, de Munique, para a qual 
seu diretor. Otto Deschsler, 
assina a seguinte apresenta
ção. no respectivo catálogo:

‘Pela primeira vez o Goe
the Instituí tenta, opr meio 
da documentação "Jovens Com
positores da República Federal 
da Alemanha”, apresentar as 
tendências do estilo e as ex
pressões individuais da produ
tividade artística da jovem ge
ração de composit-ores alemães 
menos conhecidos no exterior.

Emolduram esta tentativa 
partituras, ilustrações, textos, 
uma seleção de fitas magneto- 
fônicas, no qual ela se baseia.

Múltiplas limitações, porém, 
impõem-se á integridade da

| exposição original. Hã limita
ções devido ao

xões sobre "o que fica" são 
menos decisivas na nossa docu
mentação do que a necessidade 
de demonstrar fatos concretos 
e informar a respeito daquelas 
forças e elementos integrantes 
da vida musical germânica, 
conquanto ainda não tenha si
do caracterizada de forma de
finitiva .

Credenciados 
principalmente 
i Sociedade Internacional da 
Música Nova.', departamento 
da República Federal da Ale
manha. propiciaram valiosa 
orientação ao Goethe Instituí 
na concretização d . mostra, 
a cujos colaboradores manifes
tamos nossos agradecimentos.”

0 948i: Martin Christoph Ro
ciei. de Detmoid (1947): peter 
Riesewetter. de Marktehiden- 
feld 11945 »: Walter I-Iaupt. nas
cido em 1935: Helnuit Lacre- 
nhann. de Stuttgart (1935»: 
Wilfried Hiller. de Weissenhorn 
(1941): Norbert Linke, de Stel- 
nau Oder (1933); Niels Fredé- 
ric Hoffmann, do Hamburgo 
<1943»: Robert M. Helmsc-hrott, 
nascido em 1938: Werner Ja- 
cob, cie Mengersgereuth-Ham- 
mern. Turingia (1938): Herbert 
Blendinger. de Ansbach (1936'; 
Michael Verter, de Oberstdorf 
Allgau 119431.
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especialistas, 
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LOCAL

A exposição "28 Jovens Com
positores" será realizada no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. à Avenida Salgado Fi
lho, n.° 235. IP andar. Os in
teressados poderão ouvir 
chos dos autores 
especiais que acompanham a 
mostra.

PARTICIPANTES

Dividida em duas etapas — a 
se desdobrarem, respectiva men
te. de 5 a 17 de março e de 
19 a 31 de março — a exposi
ção “28 Jovens Compositores" 
conta com trabalhos e infor
mações sobre Robert Wittin- 
ger, nascido em Knittelfeld, 
Áustria, em 1945; Peter Mi
chael Braun. de Wupportal 
'1936); Rol and Leistner-Mayer, 
de Graslitz. Tcheco-Eslovãqtua 
11945); Jurgen Beurle, nasci
do em 1943: Friedhelm Dohl. 
de Gottingen 11936); Hans 
Ludwig Kirsch. de Memmin- 
gen »1956): Ulric-h Stranz. de 
Neumarkt St. Veit. Oberbayern 
'1946); Hans-Joachim Hespos. 
cie Emden (1938); Heniz Mar
tin Lonquich. de Trier <1937-; 
'iiU-.t. Eeimaun. de Bcriim 
(1936): Erhard Grosskopf. de 
Berlim <1934': Werner Heider, 
de Furfch Bayer (1930c Chris- 
toph Hempel. nascido em 1946; 
Rolí Gehlliaar. de Breslau 
(1943); Johannes G. Fritsch, 
nascido em 1941: Manfred 
Hiehaus, de Colônia (1933): 
Peter Ruzicka, de Dusseldorf

cre
em cabines

espaço.
evidéntemente. varia de local, 
obrigado à limitação do nú
mero de compositores, sempre 

j tendo em vista compor um 
quadro relativamente objetivo 
do que se propõe apresentar 

Tomando como limite a ida
de de 35 anos. a mostra con
tém números cuja repercussão 
se tornou Indiscutível na vida 

j musical alemã, principalmente 
| aqueles, cuja contribuição co- 
1 meça a formar, de modo com

plexo. a imagem da música ale
mã contemporânea. As reflc-

que.
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A Música dos Novíssimos.,
da Alemanha

A música na Alemanha cio após guerra vem sendo «mhecida 
em Porto Alegre, graças ao intercâmbio em que se tem destacado 
o Instituto Cuitural Brasiieiro-Alemào e o Consulado Federal da 
Alemanha e isso clesde çs tempos do professor Leonardo Toch- 
trop na antiga sede aos lundos da Comunidade de São José, 
quando vieram discos ccm dez dos últimos compositores comem- 
•poránecs. Após foi a grande mostra num dos Salões da Reitoria 
da UFJRGS e todas as doações que tanto têm valorizado as trans
missões da Radiodifusão da UFRGS, além das orquestras e con
juntos de câmara que nos têm visitado através da Pro-Arte, bem 
como de filmes especiais que documentam o labor de Stocknau- 
sen e outros até o austríaco Alban Berg.

Estamos agora ante a mais recente mobilização que a Alema- 
'nha faz de seus novos compositores musicais, numa caravana que 
atravessa a América Latina e nos traz uma seleção de gra.a- 
ções em fita com aparelhamento especial e um conjunto de par
tituras, tudo estando aqui na mostra que a SEC, pelo seu De
partamento de Assuntos Culturaiss, apresenta no MARGS com a 
promoção do Instituto Cultural Brasiieiro-Alemáo.

Duas salas do MARGS estão ocupadas por painéis montados 
bem como a maquinaria eletrônica e as fitas magnéticas que pro
piciam a audição múltipla do que o público escolhe entre os vinte 
e oito compositores moços.

Um excelente catálogo serve de roteiro à singular mostra mu
sical de gravações e partituras.

Pena nisso tudo é não podermos assimilar tudo cie vez, o que 
só se poderá fazer com um festival ou audição continuada por 
muito tempo dessas cbras aqui trazidas por promoção do benemé
rito Goethe Jnstitut de Munique. «•*

Estamos, aqui, além das gerações magistrais de Stoekhausen, 
Madcrna, Boulez, Nono Berio, Schaeffer, John Cage e toda a 
vanguarda Ocidental em que até o Japão contribui. E a geração 
que conta no máximo 35 anos, com Roberto Wittinger, da Áus
tria, Peter Braun, da Alemanha, o tcheco Rolancl Leistner Mayer, 
o tedesco Jurgen Bcurle, Friedhelm Echl, dc Gottingen. Hans 
Ludwig Hirsch, de Memmingen, Ulrich Strans. de Neiunark, Hans 
Joachim Hespos, dc Emden, Heinz Lonquich, cie Tfíer, Aribert Rei- 
mánn, dc B rlini, Erliard Grosskoff, da mesma cidade, Werner 
Heider, de Furth Bayern, Christcph Hempel, Rolf Gehlhaai. de 
Breslau, Jchannes Fritsch, Manfred Niehaus, de Koln, Peter Ruzi- 
cka. de Dusseldorf, Martin Christoph Reclel, de Detmold, Peter 
Kiesewetta-. cie Marktheiclenfeld. Walter Haupt, Helmuí Lachen- 
manu, de Stuttgart, Wilfried Hiller, de Weissenhorn, Norbert 
Linke da Baixa Silesia, Niels Frederic Hoffmann, de Hambur
go. Robert Helmchrott, Werner Jacob cia Turingia, Herbert Blen- 
dinger, de Ansbach. Miohael Vetter, de Allgau, todos estudados e 
arrolados em seus itinerários e repertório de obras.
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A vitalidade e a criatividade germânica prosseguem após 1945 
e isso se verifica em tedas as artes, da música, teatro e coreogra
fia ao plasticismo e arquitetura, ccm exceção de sua desencon
trada filmografia e aqui temos um pujante indice, clevendo quem 
de direito tratar de regravar tedo o repertório presente, que este 
més ficará em mostra entre nós e deverá prosseguir seu roteiro 
através da América do Sul, tendo vindo até cabines para cobertu
ra des aparelhos de transmissão eletrônica, sugerindo-se que a 
radiodifusão da UFRGS transmita cs autores cm programações 
espaciais, confiando ainda nas iniciativas próprias cios promoto
res de tão insólita mostra, audiovisual, graças ao benemérito ICBA 
e aos que com o mesmo colaboram.

ALDO OBiNO



DECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA - 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS - M A R G S
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XUm a lyoura de convidar Doóóa Excelência e
Excclcntlóólma -pamllla para a Inauguração da expoélçâo

28 ^oueris Somposltores
Ifluàeu de Artedia 5 de março, 3.a feira, c)6 1Q fyó. e 30 min., no

do 'Rio Grande do Sul, Av. Senador Salgado "Fll/yo, 235 - 1.° andar

'■período da Expoólçào : 5 a 1? de março de 1Q?4 (1.& etapa)
10 a 31 de março de 1Ç7-4 (2.& etapa)
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