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às 19 horas, na Galeria de Exposição do Instituto d9 Artes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, à rua Senhor dos Passes, N.° 248

Período da Exposição: 30 de julho a 11 de agosto de 1975
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DOS ARTISTAS ALEMÃESESTADO
SECRETARIA Mlb(? y ALBERTO BEUTTENMULLER

São Paulo — Com o título sos, embora não neguem es- 
de Fantasia e Realidade, o 
Museu Lasar Segall está 
apresentando a 10a. Exposi
ção de Gravuras Contempo- mo. Bernard Schultze, um 
raneas Alemães, promovida entre eles, está vinculado 
pelo Instituto Cultural de ao Taquismo e mistura ele- 
Relações Exteriores da Re- mentos figurativos com 
pública Federal da Alema- imagens simbólicas. Mais li
nha e patrocinada pelo Ins- gado a tradição surrealista, 
tituto Goethe. São 30 obras Mac Zimmermann dá títu- 
que mostram o renascimen- los significativos às suas 
to da arte alemã, após o gravuras: Abismos, Caver- 
trágico interlúdio nazista. nas, Medo e Solidão.

Para os promotores da PauI Wun^&rlich mostra 
mostra, a palavra renas- semPre ^a uma duali- 
cimento é adequada para ?a<Le e™ Tsua obra; enquan- 
definir o período que se Horst Janssen e cáustico, 
seguiu aos 15 anos de nazis- ironico e sarcástico nas 
mo, quando se tornou im- fuas ^tografias e agua- 
possivel sustentar qualquer íort<?s.- Eberhard Eggers 
manifestação artística dig- combma motivos diversos, 
na deste nome aproximando-se mais d o

campo do fantástico indefi-
Fantasia e Realidade nido, tanto na temática

propõe ao público brasileiro como na técnica gráfica,
o nome de 10 gravadores Uwe Bremer prefere explo-
alemães, obedecendo a rar o mundo tecnológico,
temas reais e surreais. Os Jan Voss abandona a
dois mais jovens são Uwe sequência lógica das
Bremer e Reiner Schwarz, imagens, "pode-se ler de
com 35 anos, enquanto o canto a canto, em zigue-
mais velho é o professor zague." Reiner Schwarz va-
Mac Zimmermann, 63 anos. ria as expressões da face
O títumo escolhido — Fan- hum ana, aproveitando-se
tasia_e Realidade — procu- da superfície do quadro, as-
ra não confundí-la com o sim a parte esboçada é que
Surrealismo. Os 10 artistas valoriza a parte gravada,
seguem os caminhos diver- sugerindo ambivalência.

tímulos do Surrealismo ou 
a orientação dos padrões do 
Romantismo e do Maneiris-

A Reiner



C-. ?. 

3o ofc T-T
il I/»

vívitoN ata**!»* 

A<xv\ Vo.^ c\Mimm
&RQUARTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 1975

No Instituto cie Artes começa hoje 

Gravura Contemporânea da Alemanha
Promoção conjunta do Ins

tituto Cultural Brasileiro-Ale- 
mão e o Museu de Arte do Pio 
Grande do Sul dão início hoje, 
às 19_ horas, na Galeria de Ex
posição do Instituto de Artes 
(Rua Senhor dos Passos. 248), 
à mostra de gravura alemã con- 

; temporânea, intitulada “Fanta
sia e Realidade”. A mostra reú- 
e doze coleções de trinta fo
lhas — uma das quais está em 
Porto Alegre — com trinta o- 
bras de alguns dos mais im
portantes gravadores alemães 
contemporâneos. Foi editado, 
igualmente, pelo Instituto Cul
tural de Relações Exteriores e 
Departamento de Cultura do 
Ministério de Relações Exterio
res da Alemanha, um catálogo 
organizado pelo professor Dr. 
Jurgen Wissmann, do Landes- 
museum für Kunst und KuT- 
turgeschichte, de Münster, e 
cujo texto trascrevemos a se- 

I guir, salientando que esta será 
uma das mais importantes mos
tras de artes plásticas — em 
nível int «nacional — que nos
sa cidade terá a oportunidade 
de assistir, sobretudo levando- 
se em conta que se trata de 
uma coleção de peças originais, 
e não apenas reproduções:

O TEXTO

“Quando uma série de expo
sições concebidas uniforme
mente representa a multiplici
dade da gráfica alemã, então o 
aspecto da arte surrealista as
sume ali um papel substancial. 
O titulo “Surrealismo”, entre
tanto, que é reservado como 
conceito de estilo para a arte 
da década de 30, não acompa
nha a exposição; os artistas 
documentados nela, que tentam 
representar no quadro um mun
do não real, um irreal, per
correm hoje outros caminhos, 
por mais que eles próprios es
tejam comprometidos aos estí
mulos do Surrealismo ou, além 
disso, se orientem no Roman
tismo ou no Maneirismo.

Bernard Schultze, por exem
plo, prefere meios de gravuras, 
que foram desevolvidos do Ta- 
quismo e não renegam esta o- 
rigem, assim como ele também 
emprega elementos neofigurati- 
vos em seu mundo de imagens. 
As gráficas de Horst Janssen 
pressupõe na liberdade da con
dução do traço, na franqueza 
da composição, o conceito de i- 
magem do informal, e Paul 
Wunderlich, cujo mundo de ob
jetos alternante entre a beleza 
e a morbidez, deve ser incorpo
rado muito mais ao Surrealis- 

, mo, utiliza modelos fotográficos 
"como ponto de partida de suas 
figuras. Estes meios de mode
lagem mais modernos, desenvol
vidos somente após o Surrea
lismo da década de 30. deixam 
parecer o título parafraseado 
“Fantasia e Realidade” adequa
do para a caracterização das 
tendências surrealísticas atuais.

Na tradição do Surrealismo 
está. antes de todos, Mac Zi- 
mmermann, um dos mais ve
lhos artistas desta exposição. 
Seus títulos de quadros: “A- 
bismos, Cavernas, i/ocalidades 
Remotas — Profundidade, So
lidão, Medo” citam os temas 
preferidos de um mundo con
trário surreal em minuciosida- 
de literária. Metáforas e asso
ciações são o conteúdo dos qua
dros, e a cena não transcorre 
em cotidianidades diretas, mui
to mais em “localidades remo
tas”.

A acumulação alógica de fi
guras é o meio artístico para 
Zimmermann, a fim de empres
tar o aspecto irreal ao conteú
do fantástico; aqui, o desenho 
na aquaforte é tencionalmente 
executado nas menores minú
cias. O contraste entre o con
teúdo irreal e sua representa
ção ultra-exata é típico para o 
Surrealismo: hiperexatidão a- 
crescenta uma nova nuança ao 
fantástico, apresenta uma abs
tração adicional para o conteú
do inverossimil, justamente, 
quando ela o potência.

Outros trabalhos de Zimer- 
mann sugerem o caráter das 
“localidades remotas” através 
da combinação entre si de mo
tivos heterogêneos de um mo
do invulgar; a base da figura 
está aqui na citação e monta
gem. Estranhamente age o en
contro de coisas incoerentes, 
como elas moldavam seguida
mente o Surrealismo. No “en
contro fortuito da máquina de 
costura e do guarda-chuva nu
ma mesa de operações”, Lau- 
tréamont tinha tomado exem
plar a confrontação surpreen
dente de objetos assim como o 
deslocamento de um motivo 
num meio inesperado; no caso 
de Zimerman é a situação es
pecial, o palco sobre o qual as 
figuras agem heterogeneamen- 
te; sua heterogeneidade am-

repelindo. E o que era inter
pretação profunda arquitípica 
em Mac Zimmermann. tomou- 
se em interpretação afeiçoan- 
te da vivência atual.

“Eu somente posso pintar 
diante do que me repugna si
multaneamente”, seria uma 
máxima de Paul Wunderlich, 
presumiu Hans Theodor Flem- 
ming não infundadamente.

Mesmo para Horst Janssen, 
a engenhosidade fantástica li
vre não está com Wieland 
Schmied, muito mais a “con
templação do cotidiano... a 
fonte de inspiração”. Recente
mente as obras de arte do pas
sado juntaram-se. na verdade, 
como estímulo, às de Goya, 
Shadow e Klinger, a fim de 
renascerem novamente num 
gabinete gráfico como o cunho 
de Janssen, mas esta observa
ção concorda com as folhas da 
exposição resultantes antiga
mente.

“Dança do embaraço”, “por 
favor” ou “dois” com seus títu
los lapidares, em todo o caso 
pouco poetizantes, deixam pre
ver relações entre o conteúdo 
do quadro sujeitado à antítese 
da fidelidade real e da relação 
destas não conduz, de maneira 
alguma, a um aspecto de ima
gem trasposto literalmente.

Em lugar disto, com Horst 
Janssen. o motivo do quadro 
sujeito à antítese da fidelidade 
real e da abstração, sendo que 
os meios figurativos expressam 
interpretantemente as figuras 
despojadas, dilaceradas ou des
figuradas. Aqui o desenhista se 
afirma, que sabe variar com 
truques lineares na sua zona 
de alcance da aquaforte e da 
litografia, quando ele empresta 
feições irônicas e críticas, hu
morísticas e sarcásticas às suas 
figuras. Entretanto, em Jans
sen, também o campo do qua
dro com suas dimensões e com 
as condições próprias para ele 
foram sempre respeitadas. O 
motivo do quadro é o ponto de 
partida para o desenho, para 
a relação entre as partes bran
cas e pretas, parcelas de qua
dro acentuadas e desacentua- 
das, cuja conexão reúne a re
alidade observada, a lembran
ça no visualizado desenho ca- 
racterizante.

As obras de Reiner Schwarz 
com suas variações de expres
são das feições humanas são, 
comparavelmeníe, resultantes 
das realidades da superfície do 
quadro: o esboço de uma fi
gura é formado de tal modo, 
que não é a forma que está ní
tida ante seu segundo plano, 
mas a superfície deixada livre 
que mantém o valor próprio no 
quadro. Nesta ambivalência fi
ca criada uma equivalência for
mal para o sentido do quadro, 
que, por outro lado, não obje- 
tivo-realisticamente, põe espe
rança ou mesmo medo nos tra
ços das feições, numa interpre
tação totalmente livre. Aliás, 
esta ambiguidade vale também 
para outros motivqs de qua
dro, que ganham sempre uma 
aparência fisionomicamente vi- 
vente, e têm a capacidade de 
transmitir e possuir simulta
neamente e~panto ou expecta
tiva cheia de esperança.

Eberhard Eggers ou Peter 
Ackermann aproximam-se mais 
dos campos fantásticos indefi
nidos, tanto na temática como 
na técnica gráfica. Eggers 
combina motives diversos, que 
locupletam-se entre si em suas 
associações, sua técnica possi
bilita a insinuação mesclada, 
enquanto que Ackermann na 
“Cópia do século XVIH ” ou, 
ainda mais nitidamente, na a- 
quaforte “Heidelberger Sch- 
loss” põe a expressão do fan
tástico já na escolha do obje
to com sua aparição ruinosa. 
Desde o Romantismo das ruí
nas, a decadência e a decom- 
pqsição valem bem como mo
tivo -poético e fantástico; A- 
ckermann cita o monumento 
de arquitetura destruído com 
esta intenção, que segue sen
do apoiada também pelos meios 
gráficos.

Mas, que os sentimentos da 
fantasia não precisam estar u- 
nidos a objetos definidos, mas 
muitas coisas — já quando não 
todas — podem ser os porta
dores de emoção fantástica pa
ra a imaginação, comprova 
Uvve Bremer, que como cmze- 
lador da aquaforte, prefere mo
tivos da técnica. “Cyborg e 
Construtor” é uma de suas fo
lhas, onde a construção geo
métrica. a citação do mundo 
mecânico, está prevista para 
uma vivacidade mod ema. 
Estas aquafortes são claras no 
detalhe e, entretanto, misterio
sas no total; a plenitude dos 
objetos do quadro, acossantes 
entre si, superpostos, que são 
legíveis somente com dificul

dade, como uma caligrafia an
tiga, cria a irrealidade — co
mo pois se deixaria legitimar 
um título “Vizinho em Mar
te”?

Também as gráficas de Jan 
Voss mostram uma série de 
'motivos e temas em folhas in
dividuais, semente que estes 
não se sobrepõem uns aos ou
tros em sequência nitidamente 
incoerente, eles são, pelo con
trário, distribuídos individual
mente sobre uma superfície 
ampla. Encadeamentos defini
dos, cores ou mesmo setas ex
pressivas produzem suas rela
ções recíprocas, sendo que nun
ca é sugerida uma lião defi
nida. “... eu abandonei a se- 
qüéncia lógica de imagens, a- 
gora pode-se ler de canto para 
canto, em ziguezague. A se
quência do quadro é livi-e”, a- 
centua Voss, e assim sua pai
sagem pintada abre-se desdo
brando fantasia e oferecendo 
uma vasta margem de inter

pretação.
Aqui não é lembrado o mís

tico, nem o tema é de conteúdo 
sarcástico, nem a auto-refle- 
xão do eu, nem o histórico é 
desdobrado associativamente ou 
também não, como em Ber- 
nhard Jaeger, é trinchado o 
mundo animal ,a fim de des
pojar a crueldade — nas folhas 
de Voss é tematizado propria
mente o método da narração 
livre, estimulante da fantasia. 
E o que para os outros é es
paço, que se estende para trás, 
torna-se em superfície do qua
dro em Voss, pelo horizonte si
tuado ao alto, e, n olugar do 
centro do quadro, que define 
geralmente a cena. aparece a- 
gera a equivalência de todas 
suas partes, que um observa
dor a-travvssa associativamen
te. “Eu quero fazer anti-his
toria, sempre uma história, que 
ainda não é nenhuma, somen
te será, quando o observador a 
realizar”.

Quase todos os artistas cita- 
exceto Mac Zimmer

mann, que continuou direta
mente esta forma de estilo, 
partindo do Surrealismo — per
tencem a uma geração mais jo
vem. Sua arte orientada ob
jetivamente é uma resposta à 
imagem do informal, totalmen
te outra, resultante espontanea
mente e em escrita gesticulada. 
Sua obra significa um parale
lo àquelas correntes orientadas 
igualmente no meio ambiente 
real, que, em tendência copia- 
tiva, crítica ou glorificadora, 
também apareceram na Ale
manha desde a década de 60, 
na vizinhança da Pop Art.

Um ncrae até agora não ci
tado, que pertence igualmente 
a uma geração mais velha, 
Eernhard Schultze, documenta, 
através de sua obra, a conexão 
dos estilos desenvolvida anti- 
teticamente. Já na década de 
40 seus temas preferidos foram 
complexas vegetais, glacindas 
monstruosas, que queriam pres
crever inconscientes no quadro, 
através de mutações errôneas 
no sentido do Surrealismo. Na 
década de 50, seu quadro re
trata a influência do Taquis- 
rno, e então, desde cerca de 
1961, as obras citadas em “Ta- 
buskri”, mas também as com
posições tridimensionais intitu
ladas “Migof” resumem estas 
premissas seb a inserção de ci
tações neofigurativas como 
imagem de uma decadência 
mórbida e simultaneamente de
licada. Sua obra é. como a dos 
demaás artistas desta exposi
ção, uma tentativa de encon
trar a expressão para um mun
do sentido como estranho, sen
do que esta procura quer pe
netrar mesmo ali, onde ela uti
liza a citação da realidade, scb 
a manifestação da superfície. 
A fantasia penetrante do ar
tista encadeia o motivo invul
gar com a figura extraordiná
ria, a fim de confiá-lo à for
ça de imaginação do observa
dor.

'.a m

lü!

De Bernharcl jaeger, este é um dos trabalhos que po
derá ser admirado na mostra do ICBA, “Stranger in 
the Night", de 1970. Trata-se de uma litografia co

lorida

^ .

dos

Também Bemhard Schultze 
subtrai seu quadro, quando ele 
opõe o fragmento da realida
de às cores aplicadas livre
mente, ao significado determi
nante e atinge, assim, a invo
cação da fantasia. Além disso, 
a inaturalida.de das cores, que 
se perde sobre os objetos, pro
porciona ao quadro a expressão 
do acidental, do transitório. A 
fantasia vagueando livremente 
transforma as coisas num tipo 
de metamorfo.se, num mundo, 
que se modifica continuamen
te, que se transforma em tran
sições. Isto já revelara-se ao 
Romantismo como o motivo 
verdadeiro de uma realidade 
irreal semente em sua superfí
cie. com Novalis. “a harmonia 
singular do ocasional no siste
ma atomístico”.
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mal para o sentido do quadro, 
que, por outro lado, não obje- 
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rança ou mesmo medo nos tra
ços das feições, numa interpre
tação totalmente livre. Aliás, 
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para outros motivqs de qua
dro, que ganham sempre uma 
aparência fisionomicamente vi- 
vente, e têm a capacidade de 
transmitir e possuir simulta
neamente espanto ou expecta
tiva cheia de esperança.

Eberhard Eggers ou Reter 
Ackermann aproximam-se mais 
dos campos fantásticos indefi
nidos, tanto na temática como 
na técnica gráfica. Eggers 
combina motives diversos, que 
locupletam-se entre si em suas 
associações, sua técnica possi
bilita a insinuação mesclada, 
enquanto que Ackermann na 
“Cópia do século XVXH” ou, 
ainda mais nitidamente, na a- 
quaforte “Heidelberger Sch- 
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tástico já na escolha do obje
to com sua aparição ruinosa. 
Desde o Romantismo das ruí
nas, a decadência e a decom
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tivo poético e fantástico; A- 
ckermann cita o monumento 
de arquitetura destruído com 
esta intenção, que segue sen
do apoiada também pelos meios 
gráficos.
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mundo animal ,a fim de des
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mente o método da narração 
livre, estimulante da fantasia.
E o que para os outros é es
paço, que se estende para trás, 
torna-se em superfície do qua
dro em Vcss, pelo horizonte si
tuado ao alto, e, n olugar do ' 
centro do quadro, que define 
geralmente a cena, aparece a- 
gora a equivalência de todas 
suas partes, que um observa
dor atravvssa associativamen- 
te. “Eu quero fazer anti-his
toria, sempre uma história, que 
ainda não é nenhuma, somen
te será, quando o observador a 
realizar”.

Quase todos os artistas cita
dos — exoeto Mac Zimrner- 
rnann, que continuou direta
mente esta forma de estilo, 
partindo do Surrealismo — per
tencem a uma geração mais jo
vem. Sua arte orientada ob
jetivamente é urna resposta à 
imagem do informal, totaümen- 
te outra, resultante espontanea
mente e em escrita gesticulada. , 
Sua obra significa um parale- • 
lo àquelas correntes orientadas 
iguaknente no meio ambiente 
real, que, em tendência copia- 
tiva, crítica ou gloriíicadora, 
também apareceram na Ale
manha desde a década de 60, 
na vizinhança da Pop Art.

Um nccne até agora não ci
tado, que pertence igualmente 
a uma geração mais velha, 
Eernhard Schultze, documenta, 
através de sua obra, a conexão 
dos estilos desenvolvida anti- 
teticamente. Já na década de 
40 seus temas preferidos foram 
complexos vegetais, glacindas 
monstruosas, que queriam pres
crever inconscientes no quadro, 
através de mutações errôneas 
no sentido do Surrealismo. Na 
década de 50. seu quadro re
trata a influência do Taquis- 
mo. e então, desde cerca de 
.1961, as obras citadas em “Ta- 
buskri”, mas também as com
posições tridimensionais intitu
ladas “Migcf ” resumem estas 
premissas sob a inserção de ci
tações neefigurativas como 
imagem de uma decadência 
mórbida e simultaneamente de
licada. Sua obra é, como a dos 
demais artistas desta exposi
ção, uma tentativa de encon
trar a expressão para um mun
do sentido como estranho, sen
do que esta procura quer pe
netrar mesmo ali, onde ela uti
liza a citação da realidade, sob 
a manifestação da superfície. 
A fantasia penetrante do ar
tista encadeia o motivo invul
gar -com a figura extraordiná
ria, a fim de confiá-lo à for
ça de imaginação do observa
dor.

O TEXTO

“Quando uma série de expo
sições concebidas uniforme
mente representa a multiplici
dade da gráfica alemã, então o 
aspecto da arte surrealista as
sume ali um papel substancial. 
O título “Surrealismo”, entre
tanto, que é reservado como 
conceito de estilo para a arte 
da década de 30, não acompa
nha a exposição; os artistas 
documentados nela. que tentam 
representar no quadro um mun
do não real, um irreal, per
correm hoje outros caminhos, 
por mais que eles próprios es
tejam comprometidos aos estí
mulos do Surrealismo ou, além 
disso, se orientem no Roman
tismo ou no Maneirismo.

Bernard Schultze, por exem
plo, prefere meios de gravuras, 
que foram desevolvidos do Ta- 
quismo e não renegam esta o- 
rigem, assim como ele também 
emprega elementos neoíigurati- 
vos em seu mundo de imagens. 
As gráficas de Horst Janssen 
pressupõe na liberdade da con
dução do traço, na franqueza 
da composição, o conceito de i- 

do informal, e Paul

De Bemhard Jaeger, este é um dos trabalhos que 
derá ser admirado na mostra do ICBA, “Strange: 
the Night”, de 1970. Trata-se de uma litografia

lorida

magem
Wunderlich, cujo mundo de ob
jetos alternante entre a beleza 
e a morbidez, deve ser incorpo
rado muito mais ao Surrealis- 

_ mo, utiliza modelos fotográficos 
" como ponto de partida de suas 
figuras. Estes meios de mode
lagem mais modernos, desenvol
vidos somente após o Surrea
lismo da década de 30, deixam 
parecer o título parafraseado 
“Fantasia e Realidade” adequa
do para a caracterização das 
tendências surrealísticas atuais.

Na tradição do Surrealismo 
está, antes de todos, Mac Zi- 
mmermann, um dos mais ve
lhos artistas desta exposição. 
Seus títulos de quadros: “A- 
■bismos, Cavernas, Localidades 
Remotas — Profundidade, So
lidão, Medo” citam os temas 
preferidos de um mundo con
trário surreal em minuciosida- 
de literária. Metáforas e asso
ciações são o conteúdo dos qua
dros, e a cena não transcorre 

cotidianidades diretas, mui
to mais em “localidades remo- 
tílS *"

A acumulação alógica de fi- 
é o meio artístico para

em

guras
Zimmermann, a fim de empres
tar o aspecto irreal ao conteú
do fantástico; aqui, o desenho 

aquaforte é tencionalmente 
executado nas menores minú
cias. O contraste entre o con
teúdo irreal e sua representa
ção ultra-exata é típico para o 
Surrealismo: hiperexatidão a- 
crescenta uma nova nuança ao 
fantástico, apresenta uma abs
tração adicional para o conteú
do inverossímil, justamente, 
quando ela o potência.

Outros trabalhos de Zimer- 
mann sugerem o caráter das 
“localidades remotas” através 
da combinação entre si de mo
tivos heterogêneos de um mo
do invulgar; a base da figura 
está aqui na citação e monta
gem. Estranhamente age o en
contro de coisas incoerentes, 
como elas moldavam seguida- 
mente o Surrealismo. No “en
contro fortuito da máqu-na de 
costura e do guarda-chuva nu- 

mesa de operações”, Lau- 
tréamont tinira tornado exem
plar a confrontação surpreen
dente de objetos assim como o 
deslocamento de um motivo 
num meio inesperado; no caso 
de Zimerman é a situação es
pecial, o palco sobre o qual as 
figuras agem heterogeneamen- 
te; sua heterogeneidade am
plia-se ainda, quando, a cena 
inautral, as figuras dàs fabu- 

lendas como meio da

na

Também Bemhard Schultze 
subtrai seu quadro, quando ele 
opõe o fragmento da realida
de às cores aplicadas livre
mente, ao significado determi
nante e atinge, assim, a invo
cação da fantasia. Além disso, 
a inaturalidade das cores, que 
se perde sobre os objetos, pro
porciona ao quadro a expressão 
do acidental, do transitório. A 
fantasia vagueando livremente 
transforma as coisas num tipo 
de metamorfose, num mundo, 
que se modifica continuamen
te, que se transforma em tran
sições. Isto já revelara-se ao 
Romantismo como o motivo 
verdadeiro de uma 
irreal semente em sua superfí
cie. com Novalis, “a harmonia 
singular do ocasional no siste
ma atomístico”.

Mas, que os sentimentos da 
fantasia não precisam estar u- 
nidos a objetos definidos, mas 
muitas coisas — já quando nao 
todas — podem ser os porta
dores de emoção fantástica pa
ra a imaginação, comprova 
Uwe Bremer, que como cmze- 
lador da aquaforte, prefere mo
tivos da técnica. “Cyborg e 
Construtor” é uma de suas fo
lhas, onde a construção geo
métrica. a citação do mundo 
mecânico, está prevista para 

vivacidade mod ema.

ma

uma
Estas aquafortes são claras no 
detalhe e, entretanto, misterio
sas no total; a plenitude dos 
objetos do quadro, acossantes 
entre si, superpostos, que são 
legíveis somente com dificul-

realidade

las e __
associação para arquitípicos, e 
desenhada novamente em pre
cisão extrema.

“O mundo visível não é mais 
e o mundo invisi-realidade 

vel não é mais um sonho for
mulou Yeats para o Surrealis
mo; o afastamento conseqüen- 
te da visibilidade das coisas, de 

superfície e superficialida
de deveria liberar uma nova 
realidade. Paul Wunderlich se
gue esta renúncia sem conse- 
qüência lógica radical. Sua ar
te. que modifica, na verdade, 
motivos em sentido inatural 
nas suas proporções, combina 
objetos inesperadamente entre 
si, parte entretanto do motivo 
da realidade observada, a sa
ber, do motivo fotografado, e 
sua transposição em quadros, 
se bem que motivada por u- 

força imaginativa utopica
mente errante, ocorre confor- 

considerações rigidamente 
racionais e artificiais.

Maestrismo artesanal e de
licadeza artística são caracte
rísticas excelentes de seu tra
balho artístico. Com exatidão 
apaixonante, Wunderlich criou 
igualmente um cânone do feio 
e do belo; como base lhe ser
ve uma imagem humana em 
segundo plano, a qual também 
sempre é estetizada no quadro 
através de uma coloração de 
matizações fragilíssimas e ver
nizes aplicados. Seus temas não 
são figuras das lendas ou mi
tos do passado, lembrando so
nhos. O título “Um vai, um 
fica” refere-se a uma situação 
real, e “Fleur de Lily II” cita 
a intenção artística: a flor, 
que enfeita é, ao mesmo tem
po; a flor do mal, atraindo •

sua

ma

me
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PANORAMA

MARGS recebe doações e 

prepara nova exposição

Déc/o Presser

jjurante o primeiro semestre, 
o MARGS recebeu, em doação, 
16 trabalhos de conhecidos artis
tas que passarão a integrar o a- 
cervo do museu. São eles: “Gê
nese”, de Izcael Saajnbrum, 
“Pintura”, de Alice Bruegg- 
manin; “Mamãe Qxum numa Ca
choeira”, de J. Altaitr; “São 
Francisco”, de OQegário Triun
fo; “Os Verdes Pássaros da In
fância”, de Iaiís Carlos Weber; 
“Mulher II”, de Aglaé de Oli
veira; “Vaso”, de Aríete Sau- 
er; “'Garrafa”, de Armando Li- 
bardS; “Casa de Aauiejjos”, de 
Ingebord Friedrich; “Grupo”, 

de José Carlos Martins; “Com
posição”, de Liliana Mellev; 
“Caramujo”, de Leda Flores; 
“Garrafa”, de Walmio* Ctrusius 
de Scuza; “Vaso”, de Maria A- 
niita Linek e “Cerâmica”, de 
Vi lima ViSCaverdie (Argentina). O 
MARGS atualmente está sendo 
submetido a uma série de refor
mas em suas duas salas de exposi
ções, incluindo a retirada dos es
pelhos (salão principal) e pintu
ra. Já no próximo dia 6 estará 
reiniciando suas atividades, pro
movendo a individual do escul
tor Luis Gonzaga, artista que re
side em Santa Maria, desenvol
vendo sua satividades junto a 
UFSM. Sua exposição será inau
gurada às 19 horas, conforme o- 
rientação do novo diretor do 

Vaso de cerâmica doado por Walmir Crusius de Souza margs, Luís Inácio Franco de
Medeiros.ao MARGS
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O que há de melhor na gravura da Alemanha
de orsanizada Pel° Instituto Cultural ^
de Relações Exteriores Stuttgart que está no primeiro
2?âarédn In?tltluto de Arles (rna Senhor doSP Passos, 1 „ > 
d'2««- é P°ssn'eI encontrar um quadro geral das ten- ' ' 
dencias da arte contemporânea na Alemanha Federal. f '

ApeSar de estarem comprometidos, tanto era ter- ;>'
mentoesSírealkt,an!ídem relaçao 30 tema ^mo movi-, ' ■
exposklo fá d°S °S "ravuristas apresentados na :
SS dos nííT? ” ?nVnhos P^Prios, se distan- I 
parc?al éno.d<fos .Piores. Esse distanciamento & 9m&mmm
mundo mecânico enãuanto '‘®uratlvlsn}o ou então no 
sens arm.ítofA • ’ en<Juanlo ™ ou outro recria imagens arquitetônicas como uma volta ao romantismo

y 3* • i-hf
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A goela
A Goela, litografia colorida de Reiner 
Nascido Schwarz.
em Rprl-emnH'rschber9' Reiner vive 
em Berlim Ocidental onde é pedagogo de
de suasE rei01'1'23 3 fÍ9Ura humana na ^oria 

e suas |elaS/ mas procura salientá-las
através do espaço em branco.

Desenvolvimento Para Jardins

Meio-dia «AWJHK

Meio-Dia, litografia colorida de Mac 
Zimmermann.
Dentre

Meio-Dia
os atuais artistas plásticos alemães, 

Mac Zimmermann, nascido em 1912, é 
mantem mais fiel às regras surrealistas. 
... re“ne fí9uras humanas sem um método 
logico fazendo metáforas e associações 
para evocar estranhas localidades.

o que se

Dois
Dois, litografia de Horst Janssen.
Ampliando e desfigurando a figura humana, 
Janssen procura jogar com as formas 
lineares em seu desenho. Morando 
Hamburgo, onde

em
......................... nasceu em 1929, ele coloca
feições irônicas, críticas e humorísticas 
suas telas.

em

Jogo final
Jogo Final, litografia colorida de Bernhard 
Jaeger.
Como Jan Voss, Jaeger trabalha 
animais as -mcom os

e vegetais para mostrar de maneira a 
mais despojada possível a crueldade das lutas. 
Nascido em 1935 em Munique, Jaeger 
estudou biologia por muito

\

anos e consegue 
transpor para as suas telas as minúcias 
orgânicas dos vegetais.

Epitáfio da Vênus Vidgívaga
Epitáfio da Vênus Vulgívaga, água-forte de 
Eberhard Eggers.
Eggers se aproxima mais do campo 
fantástico, tanto na escolha dos temas quanto 
na técnica gráfica que utiliza. Numa mesma 
tela ele costuma utilizar o desenvolvimento do 
tema com diversas imagens fortes.

Cyborg & Construtor
Cyborg & Construtor, água-forte de Uwe 
Bremmer.
Bremmer é o artista que mais utiliza os temas 
mecânicos em seus trabalhos. Geralmente 
suas telas são muito claras em detalhes mas o 
efeito total se torna misterioso. Nascido 
em 1940, Bremmer é um dos mestres da 
temática mecânica na pintura alemã.

Desenvolvimento para Jardins
Desenvolvimento para jardins, água-forte de 
Peter Ackermann.
Ackermann pinta os monumentos 
arquitetônicos destruídos com a intenção 
poética e fantástica. Várias de suas telas 
recriam o ambiente poético das velhas 
em ruínas.

casas

Epitáfio da Vênus Vulgívaga
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Fica aberta até dia 12

apresentados. 0 ato inaugural 
contou com as presenças de Luiz 
Inácio Medeiros 
MARGS, Clara Maria Sereno — 
coordenadora de Assuntos Cul-

Foi inaugurada na última 5*. 
feira, a exposição programada 
pelo Instituto Cultural Brasileiro 
Alemão, em promoção com o 
museu de Arte do RGS. A mostra é 
composta por 30 gravuras ori
ginais contemporâneas de artistas 
alemães, sob o nome de Fantasia e 
Realidade. Esta exposição da Arte 
Alemã tem um lugar de destaque ' de exposições do Instituto de Artes 
na programação MARGS/DAC/- da UFRS. até o próximo dia 12 de 
Sec, pela excelência dos trabalhos agosto.

diretor do

turais, e Tiago Roberto Sarmento 
Leite — assessor da SEC. (Foto). 
Fantasia e Realidade ficará 
aberta à visitação pública no salão
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Artes Plásticas^ Eduardo Conill

Inaugurou semana passaaa no ms- tremamente difundida através da lite-
tituto de Artes da Universidade Federal, a ratura, do cinema, da fotografia e do 

teatro.mostra de Arte Contemporânea da Re
pública Federal da Alemanha.

O movimento derivou diretamente da 
cultura simbolista francesa, do poeta 
Apolinaire e, mais imediatamente, do 
Dadaismo. Este último movimento que 
teve características anarco-nihilistase que 
nasceu em 1916 na Suiça. atacava com 
ironia, humor e cinismo os conceitos 
morais, políticos, estéticos e metafísicos 
ainda entrincheirados no mundo ociden
tal, não obstante já profundamente mi
nados-pela carnificina da primeira guerra 
mundial.

A exposição, intitulada “Fantasia e 
Realidade”, é composta de 30 trabalhos de 
alguns dos mais importantes gravadores 
alemães contemporâneos. E também uma 
das mais importantes mostras de artes 
plásticas em nível internacional que Porto 
Alegre tem a oportunidade de assistir, 
sobretudo levando-se em conta que se 
trata de uma coleção de peças originais e 
não apenas reproduções.

Esta exposição é uma iniciativa do Ins
tituto Cultural de Relações Exteriores de 
Stuttgart, sob os auspícios do Departa
mento de Cultura do Ministério de Re
lações Exteriores. Em Porto Alegre a mos
tra é promovida pelo Departamento de 
Assuntos Culturais da SEC (Paulo 
Amorim) Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Luiz Ignácio Medeiros), Instituto 
cie Artes da Universidade Federal e Ins
tituto Cultural Brasileiro Alemão.

Após seus primójdios difusos, o Sur
realismo recebeu sua formulação teórica 

precisa no primeiro manifesto surrealista 
publicado pelo poeta francês André 
Breton em 1924.

O Surrealismo preencheu duas funções 
principais: se opôs ao cubismo, quebrando 
sua rigidez formal e introduziu um novo 
tema na arte moderna: o irracional e o in
consciente. Assim, os surrealistas si
tuaram-se entre os primeiros a perceber a 
importância da teoria freudiana em re
lação às artes.

O título desta exposição, Fantasia e 
Realidade, propositadamente procura 
fugir do conceito mais rígido e restritivo do 
Surrealismo. Não obstante, podemos con
siderar esta mostra como representando 
de forma ampla, as tendências surrealistas 
na arte plástica contemporânea na Re
pública Federal da Alemanha.

No entanto o Surrealismo conseguiu 
escapar dos limites históricos-cronológicos 
de sua fase polêmica inicial, tendo sido seu 
impacto amplo e duradouro, como atesta a 
presente exposição.

O Surrealismo, um movimento de 
idéias e consequentemente de formas, se 
desenvolveu entre as duas grandes guerras 
e foi especialmente prolifero nas artes 
plásticas, apesar de sua aplicação ex-

“Fantasia e Realidade”, mostra dos 
gravadores alemães, pode ser vista até o 
dia 11 deste mês no Instituto de Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul.
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Tendências informais

Cor

Gráfica escultural

Estruturas

Figuração sintética

Geometria nova

Espaços

Paisagem - vista de novo

Formas
■
Fantasia e realidade

Foto-realismo

Realismo crítico
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12 coleções
de
30 folhas

Arte contemporânea
na
República Federal 

da Alemanha
Instituto Cultural 
de Relações Exteriores 

Stuttgart
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Fantasia e Realidade

Quando uma série de exposições concebidas 
uniformemente representa a multiplicidade da gráfica 
alemã, então o aspecto da arte surrealista assume 
ali um papel substancial. O título «Surrealismo», 
entretanto, que é reservado como conceito de estilo 
para a arte da década de 30, não acompanha a 
exposição; os artistas documentados nela, que tentam 
representar no quadro um mundo não real, um 
irreal, percorrem hoje outros caminhos, por mais que 
eles próprios estejam comprometidos aos estímulos 
do Surrealismo ou, além disso, se orientem no 
Romantismo ou no Maneirismo.
Bernard Schultze, por exemplo, prefere meios de 
gravuras, que foram desenvolvidos do Taquismo e não 
renegam esta origem, assim como ele também 
emprega elementos neofigurativos em seu mundo _ 
de imagens. As gráficas de Horst Janssen pressupõe 
na liberdade da condução do traço, na franqueza 
da composição, o conceito de imagem do informal, e 
Paul Wunderlich, cujo mundo de objetos alternante 
entre a beleza e a morbidez, deve ser incorporado 
muito mais ao Surrealismo, utiliza modelos foto
gráficos como ponto de partida de suas figuras. Estes 
meios de modelagem mais modernos, desenvolvidos 
somente após o Surrealismo da década de 30, 
deixam parecer o título parafraseado «Fantasia e 
Realidade» adequado para a caracterização das ten
dências surrealísticas atuais.
Na tradição do Surrealismo está, antes de todos,
Mac Zimmermann, um dos mais velhos artistas desta 
exposição. Seus títulos de quadros: «Abismos, 
Cavernas, Localidades Remotas - Profundidade, 
Solidão, Medo» citam os temas preferidos de um 
mundo contrário surreal em minuciosidade literária. 
Metáforas e associações são o conteúdo dos quadros, 
e a cena não transcorre em cotidianidades diretas, 
muito mais em «localidades remotas».
A acumulação alógica de figuras é o meio artístico 
para Zimmermann, a fim de emprestar o aspecto 
irreal ao conteúdo fantástico; aqui, o desenho na 
aquaforte é tencionalmente executado nas menores 
minúcias. O contraste entre o conteúdo irreal e sua 
representação ultra-exata é típico para o Surrealismo: 
hiperexatidão acrescenta uma nova nuança ao 
fantástico, apresenta uma abstração adicional para 
o conteúdo inverossímil, justamente, quando ela 
o potência.
Outros trabalhos de Zimmermann sugerem o caráter 
das «localidades remotas» através da combinação 
entre si de motivos heterogêneos de um modo

12 coleções
de
30 folhas
possibilitam, numa sequência de exposição regular, 
um quadro geral sobre a gráfica contemporânea da 
República Federal da Alemanha 
Elas estão reunidas sob o nome de «Tourneering»

Uma iniciativa do
«Institut für Auslandsbeziehungen»
(Instituto Cultural de Relações Exteriores) 
Stuttgart
sob os auspícios do Departamento de Cultura 
do Ministério de Relações Exteriores

Projetadas e selecionadas em 1973 pelo
Professor Thomas Grochowiak
Diretor da Stãdtische Kunsthalle
Recklinghausen
Dr. Dieter Honisch
Museu Folkwang
Essen
Prof. Dr. Jürgen Wissmann
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte
Münster

Organizadas pelo
«Institut für Auslandsbeziehungen»
(Instituto Cultural de Relações Exteriores)
Stuttgart
Hermann Pollig
Hildegard B. Halft

Fotografias:
Hanni Schmítz-Fabri 
Colônia

Catálogo e Design: 
Hans Peter Hoch 
Esslingen

Impressão:
Wilhelm Jungmann KG 
Gòppingen
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de Goya, Schadow e Klinger, afim de renascerem 
novamente num gabinete gráfico com o cunho de 
Janssen, mas esta observação concorda com as 
folhas da exposição resultantes antigamente.
«Dança do embaraço», «por favor» ou «dois» com 
seus títulos lapidares, em todo o caso pouco poeti- 
zantes, deixam prever relações entre o conteúdo do 
quadro sujeitado à antítese da fidelidade real e da 
relação destas não conduz, de maneira alguma, a um 
aspecto de imagem trasposto literalmente.
Em lugar disto, com Horst Janssen, o motivo do 
quadro sujeitado à antítese da fidelidade real e da 
abstração, sendo que os meios figurativos expressam 
interpretantemente as figuras despojadas, dilacera
das ou desfiguradas. Aqui o desenhista se afirma, 
que sabe variar com truques lineares na sua zona de 
alcance da aquaforte e da litografia, quando ele 
empresta feições irônicas e críticas, humorísticas e 
sarcásticas às suas figuras. Entretanto, em Janssen, 
também o campo do quadro com suas dimensões 
e com as condições próprias para ele foram sempre 
respeitadas. O motivo do quadro é o ponto de 
partida para o desenho, para a relação entre as partes 
brancas e pretas, parcelas de quadro acentuadas 
e desacentuadas, cuja conexão reune a realidade 
observada, a lembrança no visualizado do 
desenho caracterizante.
As obras de Reiner Schwarz com suas variações 
de expressão das feições humanas são, comparavel- 
mente, resultantes das realidades da superfície 
do quadro: o esboço de uma figura é formado de tal 
modo, que não é a forma que está nítida ante seu 
segundo plano, mas a superfície deixada livre que 
mantém o valor próprio no quadro. Nesta ambi
valência fica criada uma equivalência formal para 
o sentido do quadro, que, por outro lado, não 
objetivo-realisticamente, põe esperança ou 
medo nos traços das feições, numa interpretação 
totalmente livre. Alias, esta ambiguidade vale também 
para outros motivos de quadro, que ganham 
sempre uma aparência fisionomicamente vivente, 
e têm a capacidade de transmitir e possuir simul
taneamente espanto ou expetativa cheia de 
esperança.
Eberhard Eggers ou Peter Ackermann aproximam-se 
mais dos campos fantásticos indefinidos, tanto na 
temática como na técnica gráfica. Eggers combina 
motivos diversos, que locupletam-se entre si em 
suas associações, sua técnica possibilita a insinuação 
mesclada, enquanto que Ackermann na «Cópia do 
século XVIII» ou, ainda mais nitidamente, na aqua- 
forte «Heidelberger Schloss» põe a expressão

invulgar; a base da figura está aqui na citação e 
montagem. Estranhamente age o encontro de coisas 
incoerentes, como elas moldavam seguidamente 
o Surrealismo. No «encontro fortuito da máquina de 
costurar e do guarda-chuva numa mesa de opera
ções», Lautréamont tinha tornado exemplar a con
frontação surpreendente de objetos assim como 
o deslocamento de um motivo num meio inesperado; 
no caso de Zimmermann é a situação especial, o 
palco sobre o qual as figuras agem heterogenea- 
mente; sua heterogeneidade amplia-se ainda, quando 
a cena inatural, as figuras das fábulas e lendas 
como meio da associação para arquitípicos, é de
senhada novamente em precisão extrema.
«O mundo visível não é mais realidade - e o mundo 
invisível não é mais um sonho» formulou Yeats para 
o Surrealismo; o afastamento consequente da visibili
dade das coisas, de sua superfície e superficialidade 
deveria liberar uma nova realidade. Paul Wunderlich 
segue esta renúncia sem consequência lógica 
radical. Sua arte, que modifica, na verdade, motivos 

sentido inatural nas suas proporções, combina 
objetos inesperadamente entre si, parte entretanto do 
motivo da realidade observada, a saber, do motivo 
fotografado, e sua trasposlção em quadros, se bem 
que motivada por uma força imaginativa utopicamente 
errante, ocorre conforme considerações rigidamente 
racionais e artificiais.
Maestrismo artesanal e delicadeza artística são 
características excelentes de seu trabalho artístico. 
Com exatidão apaixonante, Wunderlich criou 
igualmente um cânone do feio e do belo; como base 
lhe serve uma imagem humana em segundo plano, 
a qual também sempre é estetizada no quadro através 
de uma coloração de matizações fragilíssimas e 
vernizes aplicados. Seus temas não são figuras das 
lendas ou mitos do passado, lembrando sonhos.
O título «Um vai, um fica» refere-se a uma situação 
real, e «Fleur de Lily II» cita a intenção artística: a flor, 
que enfeita é, ao mesmo tempo; a flor do mal, 
atraindo e repelindo. E o que era interpretação pro
funda arquitípica em Mac Zimmermann, tornou-se em 
interpretação afeiçoante da vivência atual.
«Eu somente posso pintar diante do que me repugna 
simultaneamente», seria uma máxima de Paul Wun
derlich, presumiu Hans Theodor Flemming 
não infundadamente.
Mesmo para Horst Janssen, a engenhosidade fan
tástica livre não está com Wieland Schmied, muito 
mais a «contemplação do cotidiano ... a fonte de 
inspiração». Recentemente as obras de arte do 
passado juntaram-se, na verdade, como estímulo, as

em

mesmo
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do fantástico já na escolha do objeto com sua apari
ção ruinosa. Desde o Romantismo das ruinas, a 
decadência e a decomposição valem bem como 
motivo poético e fantástico; Ackermann cita o monu
mento de arquitetura destruído com esta intenção, 
que segue sendo apoiada também pelos 
meios gráficos.
Mas, que os sentimentos da fantasia não precisam 
estar unidos a objetos definidos, mas muitas coisas — 
já quando não todas - podem ser os portadores de 
emoção fantástica para a imaginação, comprova 
Uwe Bremer, que como cinzelador da aquaforte, 
prefere motivos da técnica. «Cyborg e Construtor» é 
uma de suas folhas, onde a construção geométrica, a 
citação do mundo mecânico, está prevista para 
uma vivacidade moderna. Estas aquafortes são claras 
no detalhe e, entretanto, misteriosas no total; 
a plenitude dos objetos do quadro, acossantes entre 
si, superpostos, que são legíveis somente com 
dificuldade, como uma caligrafia antiga, cria a irreali
dade - como pois se deixaria legitimar um título 
«Vizinho em Marte»?
Também as gráficas de Jan Voss mostram uma série 
de motivos e temas em folhas individuais, somente 
que estes não se sobrepõem uns aos autros em 
sequência nitidamente incoerente, eles são, pelo con
trário, distribuídos individualmente sobre uma 
superfície ampla. Encadeamentos definidos, cores 
ou mesmo setas expressivas produzem suas relações 
recíprocas, sendo que nunca é sugerida uma lição 
definida. «... eu abandonei a sequência lógica 
de imagens, agora pode-se ler de canto para canto, 
em ziguezague. A sequência do quadro é livre», 
acentua Voss, e assim sua paisagem pintada abre-se 
desdobrando fantasia e oferecendo uma vasta 
margem de interpretação.
Aqui não é lembrado o místico, nem o tema é de 
conteúdo sarcástico, nem a auto-reflexão do eu, nem 
o histórico é desdobrado associativamente ou tam
bém não, como em Bernhard Jaeger, é trinchado 
o mundo animal, a fim de despojar a crueldade — nas 
folhas de Voss é tematizado propriamente o método 
da narração livre, estimulante da fantasia. E o que 
para os outros é espaço, que se estende para trás, 
torna-se em superfície do quadro em Voss, pelo 
horizonte situado ao alto, e, no lugar do centro do 
quadro, que define geralmente a cena, aparece agora a 
equivalência de todas suas partes, que um observador 
atravessa associativamente. «Eu quero fazer anti-his
tória, sempre uma história, que ainda não é nenhuma, 
somente será, quando o observador a realizar».
Quase todos os artistas citados - exceto

Mac Zimmermann, que continuou diretamente esta 
forma de estilo, partindo do Surrealismo - pertencem 
a uma geração mais jovem. Sua arte orientada 
objetivamente é uma resposta à imagem do informal, 
totalmente outra, resultante espontaneamente e

escrita gesticulada. Sua obra significa um paralelo 
àquelas correntes orientadas igualmente no meio 
ambiente real, que, em tendência copiativa, crítica 
ou glorificadora, também apareceram na Alemanha 
desde a década de 60, na vizinhança 
da Pop Art.
Um nome até agora não citado, que pertence igual
mente a uma geração mais velha, Bernhard Schultze, 
documenta, através de sua obra, a conexão dos 
estilos desenvolvida antiteticamente. Já na década 
de 40 seus temas preferidos foram complexos 
vegetais, glacindas monstruosas, que queriam 
proscrever inconscientes no quadro, através de muta
ções errôneas no sentido do Surrealismo. Na década 
de 50, seu quadro retrata a influência do Taquismo, 
e então, desde cerca de 1961, as obras citadas 

Tabuskri», mas também as composições tri
dimensionais intituladas «Migof» resumem estas 
premissas sob a inserção de citações neofigurativas 
como imagem de uma decadência mórbida e 
simultaneamente delicada. Sua obra é, como a dos 
demais artistas desta exposição, uma tentativa de 
encontrar a expressão para um mundo sentido como 
estranho, sendo que esta procura quer penetrar 
mesmo ali, onde ela utiliza a citação da realidade, sob 
a manifestação da superfície. A fantasia penetrante 
do artista encadeia o motivo invulgar com a figura 
extraordinária, a fim de confiá-lo à força de 
imaginação do observador.
Também Bernhard Schultze subtrai seu quadro, 
quando ele opõe o fragmento da realidade às cores 
aplicadas livremente, ao significado determinante 
e atinge, assim, a invocação da fantasia. Além disso, a 
inaturalidade das cores, que se perde sobre os 
objetos, proporciona ao quadro a expressão do 
acidental, do transitório. A fantasia vagueando livre
mente transforma as coisas num tipo de metamorfose, 
num mundo, que se modifica continuamente, que 
se transforma em transições. Isto já revelara-se ao 
Romantismo como o motivo verdadeiro de uma 
realidade irreal somente em sua superfície, 
com Novalis, «a harmonia singular do ocasional no 
sistema atomístico».

em

em «

Jürgen Wissmann
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Peter Ackermann

Nascido em 1934 em Jena 
vive em Berlim (Ocidental)
1954 Estudo
na Frei Universitaet Berlim (Ocidental) 
1956-1962 Estudo 
na Hochschule für bildende Künste 
em Berlim (Ocidental) 
desde 1972 Docente livre 
na Akademie der bildenden Künste 
em Karlsruhe

Prêmios e condecorações:
1964 Terceiro prêmio da Sociedade Hofer, 
Berlim (Ocidental)
1965 Prêmio no Concurso Gráfico 
do Hotel Ambassador,
Berlim (Ocidental)
1966 Prêmio da crítica artística alemã, 
Berlim (Ocidental)
1970 Bolsa de estudo de artista 
do Conde de Faber-Castell
(por ocasião do ano de Dürer)
1971 Prêmio Villa Romana,
Florença

1

1
Kopie aus dem 18. Jahrhundert, 1971 
Cópia do Século XVIII 
Aquaforte, 39,5 x 49

2
Entwicklung zu Gárten, 1971 
Desenvolvimento para Jardins 
Aquaforte, 39 x 49,5 2

3
Heidelberger Schloss, 1972 
Aquaforte, 29,5 x 39,5

3
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Uwe Bremer

Nascido em 1940 em Bischleben 
vive em Grosse-Heide
1957-1960 Estudo na Escola de Arte em Hamburgo 
1963-1971 Ativo em Berlim (Ocidental)

4
Nachbarn auf Mars, 1971 
Vizinho em Marte 
Aquaforte colorida, 49,5 x 34,5

5
Cyborg & Construkteur, 1971 
Cyborg & Construtor 
Aquaforte colorida, 35 x 49,5 *

6
Akromegalie auf Uranus, 1972 
Acromegalia em Urânio 
Aquaforte colorida, 49 x 35
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Eberhard Eggers

Nascido em 1939 em Hannover 
vive em Hannover 
Autodidata
1960—1963 Docente para pintura livre e gráfica
na Volkshochschule de Hannover
1971 Docência livre
para desenho e técnicas gráficas
na Stout University, Wisconsin, EUA

Prêmios e condecorações:
1968 3 prêmio da Fundação Heinrich Zille 
para gráfica crítica
1968 Prêmio de fomento do concurso de arte 
da Baixa Saxônia «
7 7
Narzi8chen und ihr Schutzheiliger, 1966 
Narcisinhos e seu Santo Protetor 
Aquaforte, 77 x 49

8
Salto Morale vorher, 1966 
Antes do Salto Moral 
Aquaforte, 77x49

9
Epitaph der Venus vulgivaga, 1967 
Epitáfio da Vênus Vulgivaga 
Aquaforte, 83,5x58

:•? i
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Bernhard Jaeger

Nascido em 1935 em Munique 
vive em Bad Homburg
1956- 1957 Estudo de Biologia
1957- 1960 Estudo na Werkkunstschule 
em Offenbach
1961 Fundação da imprensa Gúliver 
com Thomas Bayrle

10 IStranger in the Night, 1970 
Litografia colorida, 59 x 42,4

I11
Magie, 1970 
Magia
Litografia colorida, 48,5 x 65

12
Endspiel, 1972 
Jogo Final
Litografia colorida, 50,5 x 65

I
I
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Horst Janssen

Nascido em 1929 em Hamburgo 
vive em Hamburgo
1946-1951 Estudo na Academia em Hamburgo

Prêmios e condecorações:
1950 Fundação de estudos do povo alemão 
1964 Prêmio de arte da cidade de Darmstadt 
1968 Grande prêmio internacional de gráfica 
da Bienal de Veneza

13
bitte, 1964 
por favor
Litografia, 29,7 x38,9

13

14
Verlegenheitstanz, 1964 
Dança do Embaraço 
Aquaforte, 41,1 x49,3

15
Zwei, 1966 
Dois
Litografia, 50x39

14
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Bernard Schultze

Nascido em 1915 em Schneidemühl 
vive desde 1968 em Colônia
1934-1939 Estudo nas Escolas Superiores de Arte
em Berlim e Düsseldorf
1945-1947 Vivendo em Flensburg
1947 Transferência para Frankfurt/Meno
estadia regular em Paris desde 1951
1951 Primeiros quadros taquistas,
estimulados por Lanskoy e Riopelle

Prêmios e condecorações:
1967 Prêmio de arte de Darmstadt 
1969 Prêmio de arte da cidade de Colônia

16
Ohne Titel, 1967 
Sem Título
Aquaforte colorida, 65 x 50

17
Migof-Ritt, 1969 
Cavalgada Migof 
Aquaforte colorida, 77,5 x 65

■ 18
Perkeo, 1972
Aquaforte colorida, 76 x 54,2
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Reiner Schwarz

Nascido em 1940 em Hirschberg 
vive em Berlin (Ocidental) 
1960-1965 Estudo

Hochschule für bildende Künste 
de Berlim (Ocidental)
Pedagogo de artes

na

19
lt’s a beautiful day, 1971 
Litografia colorida, 59,5 x 42,5

20
Der Schatten der Sonnenuhr, 1972 
A Sombra do Relógio Solar 
Litografia colorida, 66 x 50,5

21
Der Rachen, 1972 
A Goela
Litografia colorida, 66 x 50,5

I
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Jan Voss

Nascido em 1936 em Hamburgo 
vive em Paris
1955—1960 Estudo na Academia de Munique 
1960 Transferência para Paris 
1967 Docente livre 
na Hochschule für bildende Künste 
de Hamburgo

Prêmios e condecorações:
1958 Bolsa do Círculo Cultural 
na União Federal da Indústria Alemã

22 22Mit Auftrieb, 1972 
Com Impulso 
Litografia colorida, 57 x 76

23
Schneckentempo, 1972 
Marcha de Caracol 
Litografia colorida, 57 x 76

24
Naturalisten, 1972 
Naturalistas
Litografia colorida, 57 x 76
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Paul Wunderlich

Nascido em 1927 em Berlim 
vive em Berlim (Ocidental)
1947-1951 Estudo 
na Landeskunstschule de Hamburgo 
1951-1960 Regência de um curso 
para técnicas gráficas 
na Landeskunstschule de Hamburgo 
1960-1963 Estadia em Paris 
1963-1968 Professor 
na Hochschule für bildende Künste 
de Hamburgo

Prêmios e condecorações:
1951 Condecoração 
«Dankspende des Deutschen Volkes»
1955 Bolsa do Círculo Cultural 
na União Federal da Indústria Alemã 
1960 Prêmio da arte alemã 
da juventude para gráfica, Mannheim 
1962 Prêmio M.-S. Collins para litografia, 
Philadelphia, EUA
1964 Japan Cultural Forum Award, Tóquio 
1967 Prêmio Marzotto para pintura (2 prêmio)

25

25
Eine geht, eine steht, 1971 
Um vai, um fica 
Litografia colorida, 84 x 63

26
Twilight, Blatt 6,1971 
Twilight, folha 6 
Litografia colorida, 84 x 63

27
Fleur de Lily II, 1972 
Litografia colorida, 65,5 x 50,5
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Mac Zimmermann

Nascido em 1912 em Stettin 
vive em Munique
1930-1934 Estudo na Werkkunstschule de Stettin 
1934-1938 Cenógrafo e desenhista de impresa 
em Hamburgo
1938 Transferência para Berlim 
declarado como «artista degenerado», 
proibição de pintura
1946 Atividade de ensino na Academia de Dessau
1949-1958 Vivendo em Munique
1958-1964 Professor
na Hochschule für bildende Künste
de Berlim (Ocidental)
desde 1964 Professor
na Akademie der bildenden Künste, Munique

Prêmios e condecorações:
1950 Prêmio de arte da cidade de Berlim 
1956 Prêmio de gráfica da Bienal de Lugano

28
Mittag, 1967
aus: Tageszeiten
Meio-dia
de: horas do dia
Litografia colorida, 57,5 x 42,5

29
Abgründe, Hõhlen, entlegene Ortlichkeiten - 
Gründlichkeit, Einsamkeit, Angstgefühle 
Abismos, Cavernas, Localidades Remotas - 
Profundidade, Solidão, Medo 
Aquaforte, 29,5 x 24,5

29
30
Das ist das Ende, 1970 
Isto é o Fim
Aquaforte colorida, 29,5 x 24

30
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