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EXPOSIÇÃO : " GRÃFICOS ALEMÃES: BODO BODEN
EGON EPPICH

DAC/SEC
MARGS
INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMÃO

MARGS (Salg. FS)

81

OU 10 7U 15 10 7U

Inauguração: 0U/10/7U às 20 horas.

M A

Esta mostra integra as Comemoraçoes do Eienio da Colo
nização e Imigração no RGS.



\ .
• 'l

»

• li'

9i

____________

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RS 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS - MARGS 
INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO - ALEMÃO

a honra clc convidar Dcéóa Excelência 
e ExcelcnilMima -p anu Lia para a abertura da Expoélçâo

"Gartaaes
03od.o CBoden e <£gon Cppich."

dia 04 de outubro, óexta-fdra, ài 20 horai. no 'fflnéçn dc Arte do 'Rio Grande 
do óul, Avenida Senador Salgado pUfo, 235, 13 andar.
GitacxpoMção faz parte da* comemoraç6ei do 'Bltnlo da Colonização e Imigração, 
no Rio Grande do Sul.

Ter lodo da Expoélção: de O 4 a 13 de outubro

Q cSerlgraflas deV

Porto Alegre, outubro de 1974.

T*

I



UWKMU uu ruvu
........Crí. ______

...Q3.J JA.1^1
mal:
ta-..
gi na:_

c^\g VA-v5úg.A___aunto:o

"Bavaria” (litografia), uma concepção de Bodo Bodon

artistas gráficosBodo e Eppich 

alemães pelo ICBA no MARES/
íonnidade com um plano pre- 

contrãiio. o 
artista concebe estrutura du
rante seu trabalho, havendo 
assim um maior entrosameirv 
to e harmonia entre suas li-' 
nhas e ângulos.

estãoInúmeras atividades 
marcando as promoções cul
turais do Instituto 
Brasileiro-Alemão nesta tem
porada. Assim é que. a partir 
do dia 4 do corrente, será da
da a oportunidade ao púb.ieo 
gaúcho de apreciar a arte de 
dois artistas alemães. Trata-se 
de Bodo Bcden e Egon Epich, 
ambos de Niirnberg. que de
pois do sucesso em outras ca
pitais enviam seus quadros a 
Porto Alegre.

esiab lecido ao
Cultural

A inauguração da exposição 
Museuserá às 21 horas, no 

de Arte do Rio Grande 
Sul. à Rua Salgado Filho, sen
do que as quadros estarão à 
venda.

do'

ARTE POP COMO 
FORMA DE EXPRESSÃO

Em Bcden "encontramos al
guém que, através da arte 
POP. traz ao nosso conheci
mento terrenos trabalhados li
vremente em forma dfi novas 
combinações". E assim que é 
definida a forma com que o 
artista mostra seu talento se
ja ela em quadros, serigrafias, 
desenhos, moldes ou cartazes.

Para Boden. muitas coisas 
estão fora de sua época. E as
sim que apresenta a terra que, 
apesar de todo seu desenvolvi
mento. significa para ele um 
objeto estranho, onde os pró
prios habitantes ainda não en
contraram a linguagem co
mum. Muitos de seus traba
lhos oferecem composições es
pantosas e novas 
apesar de serem temas e fa
tos corriqueiros. Isto. segun
do os críticos, é que torna Bo
den “um desenhista magnífi
co que, como 
satírico mim pequeno espaço 

um mínimo de esforço, 
a uena muito expressiva-

i

■

\ mensagens.

caricaturista e
•i

e com
usa
mente".
EPPICH — UMA 
NOVA DIMENSÃO

Já os trabalhos de Eppich 
nãr> foram concebidos de con-
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Artistas alemães 

no Museu
de Arte do Estado

hs 20h de hoje será aberta no 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, avenida Salgado Filho, 23o, pri
meiro andar, a mostra de Cartazes 
e Serigrafias de Bodo Roden c Egon 
Eppieli. A exposição faz parte das 
comemorações relativas ao Biemo da 
Colonização e Imigração e devera 
ficar aberta até o próximo dia 13. 
Promoção conjunta da Secretaria de 
Educação e Cultura, do Departamen
to de Assuntos Culturais do MAR^S 
e do instituto Cultural Brasileiro-A- 
lemão

Artistas alemães de vanguarda, 
Bodo e Egon nasceram em Nurem- 
berg. Para o primeiro, que realiza 
uma crítica aos tempos atuais, o nos
so mundo se apresenta como um ob-

habitantesieto estranho em que os 
ainda não encontraram uma lmgua- 

Seus desenhos são can- 
satíricos. Egon atenta mais 

concebida
gem comum, 
caturais e
para a plasticidade pura, 
durante a execucão do trabalho.

FM.
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CORREIO DO POVO

ICBA e MARGS trazem dois 

pintores atuais de Nuremberg
O Instituto Culural Brasi

leiro-Alemão e o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
em promoção conjunta, esta
rão mostrando, na Galeria do 
MARGS CAv. Salgado Filho) 
a- partir das 20 horas de hoje, 
obras de dois pintores de Nu
remberg.

Um deles, Bodo Bodem. usa 
a Arte pop como forma de ex
pressão de sua arte. De Bo
dem, diz a crítica de seu país 
natal: “encontramos alguém
que, através da arte pop. traz 
ao nosso conhecimento terre
nos trabalhados livremente em 
forma de novas combinações”. 
É assim que é definida a for
ma com que o, artista mostra 
seu talento seja ela em qua
dros. serigr afias. desenhos, 
moldes ou cartazes”.

Para Boden. muitas coisas 
estão fora de sua época. É as
sim que apresenta a terra que. 
apesar de todo seu desenvolvi
mento. significa para ele um 
objeto estranho, onde os pró
prios habitantes ainda não 
encontram a linguagem co
mum. Muitos de seus trabalhos 
oferecem composições espanto
sas e novas mensagem, apesar 
de serem temas e fatos corri
queiros. ■ •,

Egon Eppich. o outro artis
ta alemão possui uma técnica 
diversa. Seus trabalhos não 
concebidos mediante nenhum 
plano pré-estabelecido, muito 
ao contrário, o artista cria a 
estrutura durante seu trabalho, 
havendo assim um maior en- 
t rosa mento e harmonia entre 
as linhas e os ângulos.

•
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0 Museu de Arte em Outubro
Prosseguindo emO Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul. dando conti
nuidade à orientação que vem 
adotando, no sentido de apre
sentar à comunidade rio-gran- 
dense o que há de mais im
portante e atua lem matéria 
de artes visuais, programou pa
ra outubro do corrente ano, 
quatro importantes exposições. 
Assim, o público terá oportu
nidade de apreciar de 4 a 13 
de outubro, numa promoção 
de Departamento de Assuntos 
Cu! atrais da SEC e do Insti
tuto Cultura! Brasileiro Ale
mão# a mostra de Bcdo-Boden. 
e Egon Fopich. artistas gráfi
cos alemães, com interessantes 
trabalhes influenciados pelaop 
e pop-art; de 17 a 27 deste 
mês. o MARGS programou a 
mostra cio- recentes trabalhos 
de Jader de Siqueira, ceramis- 
ta conhecido em nosso meio. e 
que apresenta agora pinturas 
cujo tíriúo onfft o tema cen
tral é “O Disco Solar". Am
bas as exposições acima men
cionadas serão realizadas na 
sede do Muceu de A te do Rio 
Grande do Sul. na Av. Salga
do Pilho. 2"5. l.o andar.

sua pro
gramação do Departamento de 
Assuntos Culturais da SEC e 
do Conselho Britânico, o .... *

• MARGS programou de 15 a 
27 de outubro, a Mostra de 
Gráficos Britânicos da Déca
da dos 60. a ser realizada no 
Instituto de Artes da Univer- , 
sidade Federa! que assim em
presta sua colaboração para 
este acontecimento cultural tão 
importante para nossa comu
nidade.

O MARGS prevê ainda em 
sua agenda deste mês, em sua 
sede da Salgado Filho a mos
tra das recentes trabalhos do 
conhecido pintor Dimitris A- 
gnstopoulcs que se prorrogará 
até o mês de novembro.

Vemos assim que o Museu 
de Arte dc Rio Grande do 
Sih não pára “suas atividades 
e dinamiza sua programação, 
procurando atingir com isso o 
grande público da comunidade 
do nesso Estado dentro do es
pírito de orientação didática 
qtie o tem caracterizado em to
dos estes anos de atividade.
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Exposições do Cultural Alemão 

durante o mês de outubro
dos que pretendem chamar a 
atenção para o nivel e qualida
de da literatura infantil em di
versos países europeus, princi
palmente na Alemanha. Os e- 
xemplos servem para mostrar 
sob que aspectos artísticos e pc>- 
dagógicos os editores se têm 
esforçado nos últimos anos, pa
ra promover a literatura des
tinada a crianças de 3 a 8 anos.

O observador poderá notar 
ainda o quanto os editores da 
Alemanha se esforçam para a- 
brir bem as portas para o mun
do. às crianças de seu país, pro
porcionando também livros dos 
países vizinhos, em língua ale
mã.

O Instituto Cultu-al Brasi- 
leiro-Alemro está promovendo 
a mostra de mais três exposi
ções: em seu salão próprio, E- 
lisabeth Hoerde, austríaca, ex
põe sua-s teias as quais denomi
nou “Minha Velha Pátria, Mi
nha Nova Pátria”. São vinte 
aquarelas mostrando paisagens 
da Áustria e do Brasil.

ARTE POP NO MARGS

No Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Rua Salgado 
Filho), dois artistas de Niirn- 
berg. Alemanha, colocam seus 
qurdros, moldes, serigrafias, li
tografias. desenhos e cartazes. 
São eles Bodo Bodcn e Egon 
Eppich que, através da arte 
Pop. tentam trazer ao público 
os velhos valores em outras for
mas combinativas.

A exposição dos artistas ale
mães permanecerá aberta à visi
tação até o dia 13 de outubro.

LITERATURA INFANTIL

:
Assim, dezoito editores cola

boram nesta exposição, de ci
dades que vão de München * 
Hamburgo ou de Freiburg a 
Ravensburg. Muitos livros já 
foram destacados, recebendo 
prêmios internacionais, não só 
pelo conteúdo, como pela apre
sentação gráfica.

A exposição poderá ser vista 
no Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul, agência cen
tral.

*

Não esquecendo a criança no 
mês em que se comemora o seu 
dia, o Instituto Cultural Bra
sileiro-Alemão, em conjunto 
com o Departamento de Assun
tos Culturais da SEC, está pro
movendo desde sexta-feira, a 
mostra “Crianças. Livros, Ilus
trações”. Trata-se de uma pe
quena seleção de livros ilustra-
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Serigrafias e Cartazes de 

N urember»-
l

bi
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul está apresentando 

cartazes em Pop Arte de Bodo Boden e serigrafias de Egon Ep- 
pich, artistas gráficos de Nuremberg e isto no ciclo das come
morações do Biênio da Colonização e Imigração no RGS. Vinte 
e nove são as litografias de Egon Eppich que vieram mas não 
estão todas expostas. É todo um plasticismo gráfico de módulos 
cinéticos, dentro da arte de abstração geométrica e de sentido 
ótico e dinâmico para a percepção. São lavores de apurado ar
tesanato e sublimação estética ótico-cinética, tudo envidraçado e 
emoldurado em alumínio num padrão que é conhecido, mas a- 
qui também em alto nível qualitativo.

O cartazismo pop de Bodo Boden compreende outras tantas 
peças escolhidas, em composições fantasiosas e de sentido crítico 
da atualidade belicante, espaciológica e consumitiva. Porto Ale
gre já está plenamente inteirada de serigrafias e cartazes e a- 
qui temos mais reiterações, se bem que pessoais e de teor a- 
tuante e válido, noutra promoção do ICBA e do DAC da SEC.
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"GRÁFICOS AITOdlfas"

BODO BODTCST o ivfASU, 1937$ FM RBFXflfF O^SFALIA )o

FORMAÇAO PROFISS TüTTAL s ESCOLA TFCTfICA ARTFSAUAL-DORTWmD
ESCOLA DF BFLAS APTFS~R8RFBFRG 

PRIKCIPAIS TüXPOSIçfe INDIVIDUAIS: GAMU OT-B-JOT, KOLH-

SSBSiKábSè^;
FXPOSIÇG^S C0LFTI7A3 BTTFRftACIOMISs MU3FU-LFKMBHUCK? DUI3-

Sís^afeg?’ s«s0»,wr».
FGQB FPPICH - FASCc 1927* FM GQTTSCHFF/ IUGOSLÁVIA - RvsrmFO» NSTUDOS w/S&íg »»«£? wggffi
MIO promociorr.4ii DA crnSí TO^or “ 1967 «fi
FXPOSXÇâfes jTOIVIDUAISs 1967 Lr/RARtXA

ssKasSÍS^ãt
E™*"; 1959 mfiMXO m «« -onsw R»cS?nK
ao ." 1963 ^=
NB?TRG - 196/4 GRUPO WUW ORÂTOtfrtr’ ppt
outono, mncmn 296? TI í9êu SALA0 « "

5M8 8SE.72SÉ Hè-S ”li*“ “
*w,TS,«sRrs^/?%ssllsr"

ISIAS c^SmbItoSÍmShíSP

arass-js?» rS” ®?*w
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MD8FU DF ARTR DO RIO GRAODR DO SOL

"GRÁFICOS ALFMÃFS"

BODO BOpRfl ... TT4SC. 1937. iíM HfTRBP Ü^SFÀLIA}.

FORKAÇfO PROFISSIONAL S RSCOLÂ TRONIC A ARTRSANAL"DORTMOND
R8C0LA BR BRLAS ARTFS-.NJJRNBRRG

principais rxfqsiçüNs individuais? galaria ewnb-art, koln-»
GAERRIA HRIBR, MARBURG ~ 

GALFRIA TARDY NNSCHRZW (HOLANDA) - GALARIA MOBÍLIA, TJÜRN - 
BRRG - ACADRfflA THROBOH-HFUSS, GUMHRRSBACH - ART STUDIOjLIN 
DAU - GáLRRIâ. DR A TtW MUNICIPAL j, N8RNBRRG -■■ OALFRIA FALA - 
ZIK, SPRINGHQRNHQF* HRÜ^KIBCHRN - INSTITUTO m A SW MO0®2, 
TIAs KURNEFRG ASSÒCI&ÇÍO W. AHTR, KASSRL.

NTPOSIÇiJRS COLMTIVAS INTRBNACIONAISí MUSRU-LRHMBHUCK, DUI3-
BTOG (ALEMANHA) - BRFS 

LAÜ Vt VARSÓVIA (POLÔNIA) - M«‘ MTON (FRANÇA) - O ASA DA AfiW, 
MSNCHRN (AISMMIHA) - OALNBÍa NACIONAL, BRRLIN (AUWANHAi - 

3C30E, iTAÍWOT^T: (.^5,nsNHâ)
MAO. XAIRO (RG XTO) - GALRRIA HRSRLNR» WJNCHRN (ALEMANHA) 
GALARIA 3HRCHB0HL, GHRNCHRN (SUÍÇA) TRIFNNALF, OSLO (HO - 
R0RGA) - ASSOCIAÇÃO DR ABTR» WOLFSBORO (ALRMANHA) - GALFRIA 
POLL, BRRLIN (ALRMâHHAd - IS MOITAS OtJTRAS.

I"3TTTUT0 CULTORAL ALft-

ROO» RPPICK - NASC» 3.927, FM GQTTSOTRR/nJGOSLAtlA - KMSIDFj 
— ORSOft 1938 m OTfRNBRRÔ. FORMAÇÃO DF LITHOGRA- 

FO, RSTTO03 NA FSCOLA BR BRLAS ABTFS DR NORNBRRO - 1967 FRS 
MIO PROMOCIONAL DA CIDADVi DF ÍTORNBFRG.
RXPOSIÇSRS IFDI7HJGAIS? 196? LIVRAR®, KDRLMANN N8RNBRRG

1969 ASSOCIAÇÃO D": ARTR DLM «■ 1969 
GALFR IA RUTZMQSRRj íWNCfflRW ■» 1970 GÃI/FRIA DMFRTj NNRNBRRG
PARTICIPAÇÃO FM RXPOSIÇÔRS COLFTIVASs 1957 GRÍFICA JOVRK DA

FHATTCOIIIAj QRANGIRRIR 
RRLÃH6RN ~ 1959 PRÊMIO m ARTR «ORSTR JOVÇK", BRCKLINGHAU - 
SRN - 196? GALFRIA BR ARTR FSKILSTUTCA, SURCIA - 1963 SI SA
LÃO CR OUTONO, MBNCHRN - 1963 GRUPO "N" G-ALFR IA MOBÍLIA,»BE 
HBRRG - l.9áu GRUPO "IP* ORANGRRIR FRLANGNN - 1964 SALÃO W * 
OUTONO, MONCHTN - 196? SPIRGRLGOLB, GALARIA DF ARTN NBRN - 
BWRG - 3968 GRANDR FXPOSIÇÃO m AítTFj MfRCHMJT - 1968 LIGA 
DR ARTISTAS ALFMÃFS, GALMRIA W ARTF SOBBB^G « 1969 GALF ~ 
RIA KO BâHMH OF, FRMKFüRT/MAJFT - 1969 PALA 13 DO LsFt©OPM 
MROTOIÍ, L«âBT GSAPHIQTJF DO XXRW SIFCLF - I969 BRW®4Ç0 
Tf: COHSTRIjTIVAs RLF.MWTWOS fl! PRBS3IPI0S - 1969 AR TF GRAF 
AL1JMl COBTRMPOrItKA. SWILEA, 7ALFRCIA 76 BAROTLOÍTA - 1971 
GRAFICA BR BffiBBSSXO~ARTISTAS CORTFKPORAOROS BR OBRRBFRG -
1972 nrmnjATiooAL biriwirl fxhibttiok of pairrs m tokyoíta 
SIOBAL MÜSRÜM OF A RS, TOKTO » 1973 IRSTITOTO GOWÜPí
SALVADOR, BAHIA - MI3F0 0»: ARTR KOBTROA DA BAHIA R RSCOLA 
DF BRIAS ARTRS BA OFBA - ALRH DM OUTRAS f

AH-
KA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0000 bodon, 8501 Heroldsberg/Nürnberg, Von-Geuder-Stra6e 1, 
Alemanha, nasc. 1937, em Rheine (Wesfália)
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: Escola Técnica Artesanal - Dortmund 

Escola de Belas Artes - Nürnberg
■ PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS: Galeria Inter-Art, Kõln • 

Galeria Heide, Marburg • Galeria Tardy, Enschede (Holanda) • Galeria 

Mobilia, Nürnberg • Academia Theodor-Heuss, Gummersbach • Art 

Studio, Lindau • Galeria de Arte Municipal, Nürnberg • Galeria Falazik, 
Springhornhof, Neuenkirchen • Instituto de Arte Moderna, Nürnberg • 
Associação de Arte, Kassel

Exposições COLETIVAS INTERNACIONAIS: Museu-Lehmbruck, 

Duisburg (Alemanha); Breslau e Varsóvia (Polônia); Menton (França); 

Casa da Arte, München (Alemanha); Galeria Nacional, Berlin (Alemanha); 

Museu Busch, Hannover (Alemanha); Instituto Cultural Alemão, Kairo 

(Egito); Galeria Heseler, München (Alemanha); Galeria Brechbühl, 

Grenchen (Suiça); Triennale, Oslo (Noruega); Associação de Arte, 

s/olfsburg (Alemanha); Galeria Poli, Berlin(Alemanha); e muitas outras.
A



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

^gon Eppich, nasc. 1927, em Gottschee/lugoslávia, reside desde 1938 

em Nürnberg. Formação de lithografo, estudos na Escola de Belas Artes 

de Nürnberg, 1967 Prêmio promocional da Cidade de Nürnberg 

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS: 1967 Livraria Edelmann Nürnberg ■
1969 Associação de Arte Ulm • 1969 Galeria Rutzmoser, München •
1970 Galeria Defet, Nürnberg
PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES COLETIVAS, entre outras:
1957 Gráfica Jovem da Francônia, Orangierie Erlangen • 1959 Prêmio 

de Arte "Oeste Jovem”, Recklinghausen • 1962 Galeria de Arte Eskilstuna, 

#uécia ■ 1963 SI Salão de Outono, München • 1963 Grupo ”N” Galeria 

Mobilia, Nürnberg • 1964 Grupo "N” Orangerie Erlangen • 1964 Salão de 

Outono, München ■ 1967 Spiegelgold, Galeria de Arte Nürnberg ■
1968 Grande Exposição de Arte, München ■ 1968 Liga de Artistas 

Alemães, Galeria de Arte Nürnberg ■ 1969 Galeria no Rahmhof, 

Frankfurt/Main ■ 1969 Palais Du L’Europe Menton, L’Art Graphique Du 

XXéme Siêcle ■ 1969 Belgrado Arte Construtiva: Elementos e Princípios •
1969 Arte gráfica alemã contemporânea, Sevilha, Valencia e Barcelona •
1971 Gráfica de Impressão - Artistas contemporâneos de Nürnberg ■
1972 International Biennial Exhibition OF PRINTS in Tokyo-National 
Museum of Modern Art Tokyo • 1973 Instituto - Goethe, Salvador, Bahia 

Museu de Arte moderna da Bahia e Escola de Belas Artes da Ufba •


