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- IIIAGENS populares francesas de epinal -

As imagens de Epinal são feitas em Epinal, pequena cidade da re

gião dos Voges. Um certo numero de imagens são agrupadas em torno de um 

tema central.

Os principais representantes sao:

I - 0 TEIA DE HAPOEElO E DA KEVOlUÇgO

I 1- Tomada da Bastilha 
I 2- Batalha de Rivoli 
I 3- Passagem do Ilont Saint Bernard 
I 4- A vigília de Austerlitz 
I 5- Austerlitz 
1 6- Honras à coragem infeliz 
I 7- Desembarque de Napoleão 
18-0 retorno da Ilha de Elba
I 9- Entrada de Napoleão em Grenoble 
110- Batalha de lios cova
Xll- Batalha de Y/aterloo
112- 0 Adeus de Fontainebleau
113- Napoleão em Santa Helena
114- A vida do Imperador
115- Napoleão, o Grande o

II - TELIA DO CRÉDITO, ASPECTOS DA VIDA QUOTIDIANA NA FRANÇA

II 1- Credito e morte 
II 2- 0 relógio do credito

III- TELIA. DA VIDA FUIILIAR

III 1- A grande discussão do casal 
III 2- 0 Iloinho maravilhoso 
III 3- 0 Alambique miraculoso
III 4- A reforma dos casais

IV - TELIA DA VIDA ESTUDANTIL

é
IV 1- Reforma dos Estudantes 
IV 2- Boa Santa Preguiçosa
IV 3- 0 Feliz Santo Covarde

V - ETAPAS DAS IDADES

V 1- Música de Amadores
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Uma exposição de trinta car
tazes da colecão “Imagens Po- 
pulairos DT-pinal” será pro
movida p?lo Departamento de 
Assuntos Culturais da Secreta
ria de Educação e Cultura e 
pelo Centro Franco Brasileira 
Aliança Francesa de Porto Ale
gre. no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul — na Av. Sal
es do Filho. 235. no periodo de 
20 de março a 2 de abril.

O temáro refere-se a Histo
ria — Grande Revolução e 
Era Nxpoleônica e cenas di
versas onde são focalizadas 1- 
ínagens humanas e satíricas.

ns cartazes históricos 
d-^S-oem-ee os d-o gravirHa 
Franco’s Cr-rgin. do-de a Oue- 
d - "-tilha até N apoie ao - 
o grande.
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IMAGENS POPULARES D'EPINAL
Quarta-feira próxima, dia 20. estará sendo inaugurada no Museu de Artes do ííio Grande do Sul. 
à Avenida Salgado Filho n.° 235, l.° andar, uma exposição de 31 “Imagens Populares Francesas 
rPEpinaF’, organizada pela Aliança Francesa, com a colaboração do Departamento de. Assuntos 
Culturais da SEC. De características realmente originais no Kio Grande do Sul, a referida lUOSr
tra possibilitará uma tomada direta de contato com uma das manifestações artísticas populares 
de maior aceitação na França, mercê de sua beleza e do seu extraordinário poder de comunica
ção. Tradição gráfico-artística que remonta ao começo do século XVII, as primeiras imagens e- 
ditadas em Epinal tiveram caráter religioso, no início em preto-e-branco, para posteriormente ga-

/

nharém o colorido. Também os temas passaram a ser os mais diversificados, ganhando as “Ima- 
gerie populaire» características de autênticos jornais. Na mostra do Museu de Artes, que se esten
derá até 4 de abril, estarão expostas ao público diversas séries, entre as quais uma sobre a vida 
de Napoleão, outra sobre a vida doméstica e outra sobre o credito. A gravura que aqui repro

duzimos tem por tema “O Inverno”.

/Cl
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IMAGENS D'EPINA1 NO MARGS
No Museu de Artes do Rio Grande do Sul — Av. Salgado Pilho 
n.o 23o. l.o andar, continuam expostas as 31 gravuras D'Epinal, 
series de imagens populares famosas na França e que datam do 
século XVII. A mostra, inédita em nosso Estado, é uma promo
ção do DAC e da Aliança Francesa, estendendo-se até 4 de abril. 
O publico em geral e os estudantes, em particular, não deveríam 

perder esta oportunidade de entrar em contato com uma arte tão 
original e bonita cuja tradição vai além dos 200 anos, e que ser
ve ainda de ponto de referência a fatos históricos, com ênfase á 

trajetória de Napoleão.

/Gravuras Históricas da 

França !•
O Museu dp Artes do Rio Grande do Sul. paralelamentp á 

mostra de partituras e gravações dos mais atuais compositores 
da nova Alemnha Ocidental, está apresentando uma relativa- 

j mente interessante mostra de gravuras com imagens populares 
feitas em Epinal, pequena cidade da região dos Vcges.

São vinte e cinco gravuras bem reproduzidas e coloridas, 
com a temática predominante de Napoleão e a Revolução Fran
cesa, mnn conjunto de quinze, que vão da Tomada da Bastilha 
a Napoleão em Santa Helena e Waterloo, algumas gravuras sen
do reproduções de célebres quadros.

Outros temas dão variedade a essa mostra gravurística. com 
motivos da vida familiar gaulesa, a vida estudantil e aspectos da 
vida quotidiana e outros mais.

•Essa mostra de Imagens populares francesas de Epinal é 
promovida pelo Departamento de Assuntos Culturais da Secre
taria de Educação e Cultura e organizada pela Aliança Fran
cesa.

-

-

■

Já temos tido diferentes mostras internacionais de gravu
ras de naiscs amigos c esta é mais uma promoção de interesse 
e sugestivo intercâmbio.

A. O.

/
-
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I AcriTs f. aüia ai;3 kiaiic: ;;;as dg fpinal

Do dia 20 do Março ao dia 4 dc abril, no usou dc Arte do

:*G.0«| Avenida Paliado Filho 235» 1° andar, una oxpocição Ge

31 ” Imagee Populaireo Fronçaises d* pin 1". crí organizada

pola Aliança Francesa dc Porto Alegro c pelo Departamento de

I Ascantoc Culturais da 3 C., dirigida pela Prof^ AUTONIETATT>
• J •

BAIíQITD• cta exposição apresentará nimagensM rue são bastante

particulares por ceram 'populares" e dc "Epinal". Penamos que

una exposição como esta nunca foi realizada no A.G.Diversas

series estarão à disposição do p'blico para ccren examinadas•

.lia sério sobre a vida Ge ITapoleno, outra serie sobre o Credito 

ura outra ainda sobre a vida doméstica o os problemas entre

casais, c enfim, duas imagens interessantes por serem únicas:

Mtapas das idades c ; usica dc Amadores*

las o que é preciso conprcnder por Imagens Populares de

'pinai, e como dar una definição satisfatéria da representação

popul r através de imrgens, conliccida cor o "AmageRic populnirc?"

A noção dc arte popular não é fac 1 do sor determinada c os

tentos mais ambiciosos apenas complicam o problema oon seus de

senvolvimento o esto- ieos c sociológicos. Dotaríamos tentad s
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a disor que a arte popular c aquela que <S criada pelo povo e

para o povo, ainda que seja preciso remarcar que para a repre

sentação atravás dc imagens (Inageftio) os criadores não são os

utilizadores. Uaio valería então dizer que ela 6 o produto de

una fabrica arteoanal dc imagens gravadas destinadas a serem

distribuídas ou vendidas a preço baixo para a multidão.

-■ata exposição, consagrada maio procioaraonte ão Imagens impron

ças na cidade dc Epinal, na. região dos Voges, nos pemitirá

apreciar a permanência das características da M Imagemc" sua

sinceridade toc nte, sua franqueza de sentimento c dc oxpres#

são, sua ingenuidade por vozes maliciosa, sua aplicação em

transmitir a realidade, tão verdadeira c por consequência tão

estranha a nossa visão quotidiana do real que muitos surrealis

tas aí não se engonnnan, c reconhecem suas úvidao para con

as Imagens Popul res.

historia da "Inage&ic" dc pin; 1 está intimamente li

gada aos acontecimentos políticos o a ovolução dos costumes

e da moda na. França.

• osdo o começo do século XVII duas atividades econômicas 

garantiram a prosperidade de pinai: a imprensa e a fabricação
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clc baralhos de cart ao* Ao primeiras Imagens editadas en Opinai

foram imagens religiosas, no início Impressos em preto, e on

seguida coloridas con o auxilio de una espécie carimbo. 0 pri

meiro gravador de pinai foi Joan-ITicolas VATOT, e apenas no

século AVIII apareceram ao primeiras dinastias dc gravadores,

oc Didier, Raguin, Baotien o Lenbolot, copocialisadao oobretu—

do na i pressão das Imagens dc oantoc, patronos, dc i agons de 

aprosentaçSo que tanto agradavam o público da província. IJgo

contando a historia de una mulher idosa que parava longo tonpo

diante do una boutique de pinai onde ostavan oxpoctas gravu

ras piedosas, quo explicava candi dom ente a un burguês da cida

de: '■ eu venho ver Gao Pe ro para que elo ne reconheça quando

cu chegar la en eina" •

Joan Charles PELLEHIIT, nascido à 21 dc Abril do 1756, é o

fundador da oficina inprossora dc imagens da qual expomos a 

produção, le foi toste unha doo grandes acontecimentos que

marcaram na. França, o fim do século VIII o o concço do século

AIS: revolução 1789, Primeira República, reina.do do ITapoleaoI

?oi o pri 'Giro a ter a idéia do completar a edição das imagens

piedosas por una outro., dc imagens histéricas, r.nodoticao,
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satíricas, imprimindo provérbio o populares, músicas da noda,

acontecimentos do dia-a-dia o oc feitos militares da época na-

poloonica, doo quais encontraremos aqui numerosos exemplares.

Cg a técnica da gravura continua a mesma neste coneço do

século XIX, apesar da aparição destes novos temas, ac cores se

enriqueceram, oo diversificaron. n 1022, Xicolao PE "PXXiri,

sucodo seu irmão nr, chefia da, empresa familiar, e a esterecti-

pia substitui a oorigrafia nos trabalhos dc i pressão, antes

de desaparecer por saia vez e: 1852, diante da litografia* Oo

retratos do celebridades apareciam à medida que decorriam os

acontecimentos políticos: Carlos X, Iaiio Xelipc, o Duque dc

Orlcano, Napolerõ III o a faPÍUa inperinl. A atualidc.de 6, 

ela também seguida no dia-a-dia, o que nos vale por excnplo

una saborosa imagem sobre a invenção das stradas dc Perro.

m 1854, Charles PBLU IP, filho do ITicolas, nodemisa o 

equipamento faaili r, introduz uma imprensa ã prossão cilín

drica c orienta a produção en 3 jrandeo direções: i agens mili-

arec, imagens de atualidades, imagens infantis. Seu fiHio

Goor cs lho sucede em 1880, introduz a zinco grafia e faz da

"Inagerie” PELI GXI1T, o que ela ficou depois do começo do sé-
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moderna empregando una centena de opor/ i°s 

tendo clientes nos quatro continentes e inprinindo eoaon0rios 

diversas línguas, ncono 0 érabe.

culo XX: una enpreca

era

Cono foram difundidos os produtos tão variados da "Inacerie11

de Fpinal ? ITo início os fabricantes as vendiam cn suas lojas 

c à alguns comerciantes ambulantes. A p rtir da hestauraçao c

até o fim do século XIX foram os vendedores ambulantes de Sa-

voio e dos Pirinous, ouc asseguraram a distribuição.

cantores de lamirias percorrendo feir slais tarde apareceram os

mercados: eles expunham suas imagens, fixada© a uno. corda

por pegadoros dc roupa, e cantavam seus lamentos mostrando com 

uma longa vara as ccnao dos quadros, enquanto o publico repe

tia o refrão era coro. o peregrinações igualmcnto contribuíam 

para a propagando, da MinagerioM piedosa. ITa atualidade o atra

vés doo comerciantes de souveniro, de presentes e vendedores 

de arte que espalhou-se a maior parte da produção das Imagens

de :pinai.

Qual a importância» na França, das Imagens de . pinai ?

: stas imagens, muitas vezes coloridas humoristicamente, quase 

se pre poéticas por sua ingenuidade realista, representaram
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províncias obras cic arte possíveis de oerem cn-para ntincrooc.s

lias pomitirem a muitos de 

gostos pela pintura, sua sede de decoração

dar aos seus lares fron-

oontradao a preços abordavais •

aatiofaserer:. seus

de certa foroa contribuírem parae

de classe nédia una copecie de unidade.coses

1.pinei tiveram outro papel importante sob o

efeito, ate a metade do oe-

As imagens de

ponto de vista da informação, "on

relativanento caros. ! ainda una vesculo IX, OS jornais orem

despesa feita em totalmcnte per-lidos, eram jogados fora,

Imagens roproocntavan temas da atualidade, invenções

o a

dida. o

elos infornavam tão bem, senão mellior que o 

Imagens de fípinal, dao aos

recontes etc, e
aconteclien-

jornal. Can efeito, ao

Ias fixamtos acidentais e históricos, uma fona definitiv .

quais sente-se una grondo 

vida dando una real to-

atitudeo os personagens pare. os 

aâniração, e finalnente transfigura a 

nnlidaáe artística. Infin, o provinciano podo ver oor. oouo

cn

graças ã Inagen, ao novas invenções parisien-próprios ollios,
leste ponto de vista, 6 renarcavei o realismo divertido

ses.

A locoi otiva saí
' da inagon que representa a lotrada dc I ei t o • 

de ua túnel, os viajantes são vivanento coloridos, os oBpecta-
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dores constituo!.: una multidão pitoresca, o o todo e impregnado

dc uma divertida nota patriótica.

A Imagem de Ipinal teve também, ao longo do século XIX, 

un papel na informação das populações camponesas. Lia favoreceu \
\

alias, de corto modo, o triunfo de ITapoleão III em 1851. Com

efeito, un grande numero dc Imagens de Epinal, tiveram por te

ma a vida dò Imperador, seus momentos de triunfo, como também

od dc derrota.

Poderemos vor no luccu dc Arte do XgS, 15 Imagens que con-

epopéia do "Pequeno Corso". ' nais significativa é pos

sivelmente a que representa " vigília de Austerlitz" • ITapo— 

leão dome algumas horas antes de alca çor sua mais bola vitó

ria, cena familiar, mas dc grande ressonância épica. : otas

tam a

imagens guerreiras ser: duvida prepararam as mascas para aco

lher favoravelmente ITapoleão, que Vitor . ugo batis ria " 0

Pequono".

Para nés ontão, as Imagens de T-pinai, constituem preciosos 

documentos para a história doo costumec o das ode„s. ] las nos 

perc.itcm comprcnder melhor , a alma do povo o século XIX.

Pias rcfloten esta mistura do gosto pelo sonho, a legenda., as
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-

coroe, o real histérico quo tao bem caracteriza o século pas-

oado. Ao Imagens tornaran-oe paro néo, graças a reimpressão

do velhas madeiras coloridas h mnof tiradas sobre um fino papel

em séries li Atadas, peças do arte irruito procuradas.

HAYIiOHD ALOHSO

o


