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Nome da exposição: Gravuras e esculturas originais de Kâthe Kollwitz 

5 a 31 de agosto de 1988 

Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Promoção: Instituto Goethe/ICBA

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Período:

A mostra é constituida de 73 peças originais, entre gra- 

esculturas, produzidas pela artista expressionista 

Kâthe Kollwitz, sendo patrocinada pelos Instituto Goethe e organi

zada pelo Instituto de Relações Exteriores de Stuttgart.

Kâthe Kollwitz viveu de 1867 a 1945 e sua arte sempre foi

alemãvuras e

exercida em favor dos oprimidos. Nasceu em 1867 , em Kõnissberg (c_i 

dade que hoje pertence â União Soviética) sen do filha de um pedrei^ 

ro. Conseguiu estudar com bolsa em escola superior,

ainda era restrito às mulheres.

numa epoca em

que seu acesso
Os rumos de sua arte foram definidos depois do casamento 

com o médico Karl Kollwitz, pois foi a clientela de seu marido, cu 

jo consultório era num bairro operário de Berlim, que inspirou 

maior parte das obras de Kâthe. Segundo a crítica, classifica 

como artista engajada ou panfletária, seria desperdiçar uma expres 

são gasta e simplificada pelo tempo. Seu trabalho guarda uma rique 

za formal e uma dramaticidade rara. Ela mesmo dizia que seu traba-

da escolha de

a

la

lho se orientava pelo socialismo, mas que a razao 

seus temas era de que eles lhe davam aquilo que ela sentia como be 

lo. Sua obra é considerada um símbolo de República de Weimar.

assessoria de comunicação/MARGS



PALESTRA NO MARGS

O HUMANISMO CRlTICO DE KATHE KOLLWITZ

Este é o título da palestra que será proferida por Armindo 

Trevisan nos dias 24 e 25 de agosto próximo às 18h no auditório do 

MARGS, e que será uma das atividades paralelas à exposição de Kãthe 

Kollwitz (1864-1945 ) um dos expoentes das artes plásticas nos dois 

últimos séculos.

Inicialmente o palestrante transmitirá uma visão geral das 

correntes que precederam Kãthe Kollwitz para depois situar sua obra 

no contexto do panorama artístico e histórico da época, aprofundanmdo-se 

questão estética. Num segundo momento serão abordadas as três dimensões

ii

de Kãthe Kollwitz: a existencial, a elegíaca e a crítica, quando fará 

uma apreciação dos conceitos da artista, sua genialidade, a singularidade 

de sua arte pela força de expressão imediata e emociomal •

íturgs



PALESTRA NO MARGS

No próximo dia 18 de agosto, às 18h, quinta- 

-feira, haverá uma palestra no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

( MARGS ) proferida pelo Professor George H. Pollock, Diretor do 

Instituto de Psicanálise de Chicago, Professor de Psiquiatria da 

Northwestern üniversity, presidente do Centro de Estudos Psicosociais 

£de Chicago, Presidente da Associação de Psiquiatria Americana.

0 referido Professor que tem várias obras 

publicadas, entre as quais se destacam os estudos sobre biografias 

de pessoas criativas, fará uma palestra intitulada " Kâthe Kollwitz: 

Sua Obra e Mensagem".

miras
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - Fone: 21-8456 - 90010 - Porto Alegre
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Arte

A memória gravada belo.” Suas gravuras retfatam as agruras 
da classe operária como um testemunho lí
rico. Kàthe viveu em um dos períodos 
mais conturbados e fascinantes da História 
alemã e mundial. A Alemanha foi unifica
da quando a artista era uma criança de 4 
anos. Na vida adulta, assistiu à consolida
ção do Império Alemão do cáiser Guilher
me II, ao nascimento da República de Wei- 
mar e à ascensão do nazismo. Com a che
gada de Hitler ao poder, em 1933, a artis
ta, que fora a primeira mulher a ser aceita 
na Academia de Artes da Prússia, perdeu a 
cátedra e foi proibida de expor.

As gravuras de Kàthe, na forma de car
tazes, tomaram parte nos principais aconte
cimentos do período. Ela ajudou na mobili

zação dos comunistas 
alemães em auxílio à 
Rússia pós-revolucioná- 
ria, que enfrentava uma 
grave escassez de ali
mentos, combateu as 
guerras e solidarizou-se 
com os trabalhadores 

5 grevistas. Apesar da vi- 
| da militante, Kàthe nun- 
| ca chegou a se filiar a 
| qualquer partido de es- 
| querda — da mesma for- 
=S ma que sua arte nunca se

Chega ao Brasil o melhor 

da obra de Kàthe Kollwitz, um símbolo 

da República de Weimar
desenhista e escultora alemã Kàthe mas que estão longe de exaltar o povo, tal
Kollwitz (1867-1945) sempre exerceu como as pinturas do chamado realismo so-

seu ofício em defesa de uma causa política cialista, que idealizavam operários como 
e nunca deixou de tomar partido em favor novos Hércules ou Prometeus, esbanjando 
dos oprimidos. Classificá-la como artista força e vigor. Kàthe contenta-se em mos- 
engajada ou panfletária, porém, seria des- trar uma dura realidade, quase sempre 
perdiçar uma expressão gasta e simplifica- adversa a seus representados.

“Certamente meu tra-

A

da pelo tempo. Seu trabalho guarda uma ri
queza formal e uma dramaticidade rara que balho se orientava pelo
encontra paralelo, na música, com O So- socialismo”, disse ela
brevivente de Varsóvia, do compositor Ar- certa vez. “A razão ver-
nold Schoenberg, criador do dodecafonis- dadeira por que escolhi
mo no início do século — a canção fala motivos do trabalho para
dos judeus que iam ao encontro da morte apresentar, porém, foi
nas câmaras de gás nazistas, mas não é que eles me davam aqui-
uma obra fácil, que possa ser transformada lo que eu sentia como
em hino durante manifestações. E o que 
ocorre com as gravuras de Kàthe Kollwitz, 
habitadas por rostos de gente simples, mi
serável, mães que agarram desesperada
mente seus filhos em luta contra a morte,

Kàthe: riqueza formal 
e dramaticidade 

para mostrar uma 
realidade dura
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dos alemães, somente em 1932. O início 
da vida artística de Kathe Kollwitz já deno
tava sua preocupação com as camadas me
nos favorecidas e era repleta de obras es
parsas que costumavam chamar a atenção 
da crítica. Um fruto dessa primeira fase é 
representado, na exposição brasileira, pela 
água-forte Junto ao Muro da Igreja, de 
1893, em que os tons escuros e a expressão 
de sofrimento e impotência da personagem 
feminina é uma forte referência da obra fu
tura da artista. A afirmação plena de sua 
arte nasceu no mesmo ano de Junto ao Mu
ro, quando Kathe assistiu a uma sessão pri
vada da peça Os Tecelões, de Gerhart 
Hauptmann — um drama naturalista sobre 
a revolta dos trabalhadores têxteis da Silé- 
sia que acabou esmagada por tropas milita- 

1844, cuja exibição pública fora

Kollwitz, responsável direto pelos rumos 
de sua obra. O jovem doutor Kollwitz 
abriu um consultório na zona norte de Ber
lim, no coração do bairro operário da cida
de. Foi pela convivência constante com os 
clientes do marido, pelo contato direto com 
a pobreza e com os doentes que a artista di
recionou seu trabalho em auxílio aos operá
rios, uma linha que manteve por toda a vi
da. “De vez em quando, meus próprios 
pais perguntavam: ‘Mas na vida também 
existe o lado agradável, por que você só 
mostra a face sombria?’ Eu não tinha nada 
a lhes dizer, pois o lado agradável não 
interessava”, afirma a artista num diário de 
memórias que deixou.

Sua luta pessoal em favor da paz e dos 
pobres foi marcada por dois episódios trá
gicos. Seu filho Peter, que havia se alista
do voluntariamente no Exército alemão, foi 

morto em combate durante a 1 Guerra 
fe Mundial. Anos mais tarde, seu neto, 
gL também chamado Peter, morreu na 

frente russa na II Guerra. Para o fi- 
«BHIl iho, Kathe planejou um monumen- 

to, que deveria homenagear as ví- 
timas da guerra e que 
foi erguido na Bélgica, 

gfSMagllBla num cemitério de solda-

prendeu a ditames de uma estética que não 
suas próprias inquietações internas. Suas 
gravuras não eram meros instrumentos de 
mensagens políticas - eé justamente por 
isso que ainda conseguem manter uma for
ça perturbadora. Seus temas são sombrios, 
os personagens raramente estão sorrindo e 
a morte é a companhia mais constante. A 
partir desta semana, até o dia 30, no Mu

de Arte Contemporânea do Paraná, em 
Curitiba, e, posteriormente, em quatro ou- 
__capitais do país*, os brasileiros pode
rão conhecer de perto o melhor da obra de 
Kathe Kollwitz, numa grande mostra com
posta por 68 gravuras e quatro esculturas, 
patrocinada pelo Instituto Goethe e organi
zada pelo Instituto de Relações com o Ex
terior de Stuttgart.

seu

tras
me

res em
censurada.

Durante quatro anos, ela trabalhou na 
série Uma Rebelião de Tecelões. As seis 

vieram ao Brasil mostram de

MORTE DO FILHO — Quinta filha de um 
pedreiro, Kathe nasceu em Kõnigs- 
berg, cidade que hoje é parte da 
União Soviética. Em seu tempo, Jfjjj 

vedado às mulheres o estudo 
das artes, mas ela conseguiu JBbGÉÉ 
estudar em Berüm, graças a gjjygg 

bolsa para jovens ----Jagffff

gravuras que 
forma narrativa as insustentáveis condições 
de vida dos operários, com a miséria e a 
morte rondando suas casas, a preparação 
da greve, os momentos de luta e revolta, a 
terrível repressão que se abateu sobre eles e 
finalmente a volta à degradante situação de 
antes da greve. Não existe qualquer incita
mento ou palavra de ordem identificável, 
apenas um momento fugaz de dramaticida- 
de e profunda beleza. A série sobre os te
celões participou da Grande Exposição de

era

uma
pintores e o auxílio dos 
pais. Aos 24 anos, se ca
sou com o médico Karl 8 Pietà, 1936: motivo 

clássico recriado 
com forte marca 
expressionista

>
* Salvador (15 a 29/7); Porto § 
Alegre (5 a 2818); Rio de Ja- g 
neiro (18110 a 8111) e São § 
Paulo (17/11 a 11/12) S

fã 127m



Arte cie Berlim, em 1898, e aca
bou indicada para o primeiro prê
mio da mostra. A atribuição, po
rém. cabia ao próprio imperador 
Guilherme II, o mesmo que certa 
vez pedira aos artistas que “su
blimassem a humanidade em lu
gar de baixar às saijetas”. Kàthe 
ficou sem o prêmio, mas a série 
acabou adquirida, de forma dis
creta, pelo Departamento de Gra
vuras dos Museus Reais. Anos 
mais tarde, ela retomaria o tema 
dos tecelões numa outra série bri
lhante, Guerra dos Camponeses.

TOTEM COMUNISTA — O final 
da I Guerra Mundial não serenou 
os ânimos na Alemanha. O país 
enfrentou uma revolução socialis
ta que se estendeu até 1919, com 
a criação da República de Wei- 
mar. Em janeiro daquele ano, o 
ex-deputado social democrata 
Karl Liebknecht, que dirigia a Li
ga Spartakus, de tendência comu
nista, ao lado da lendária Rosa 
Luxemburgo, foi brutalmente as
sassinado. Mesmo sem concordar 
politicamente com os integrantes 
da Liga Spartakus, Kàthe Kollwitz, aten
dendo a um pedido da família, criou uma de 
suas primeiras xilogravuras, Folha em Me
mória a Karl Liebknecht.

A República de Weimar, um sopro de
mocrático numa Alemanha autoritária, per
mitiu um florescimento das artes, mas foi 
brutal para os trabalhadores, apesar dos su
cessivos gabinetes liderados por sociais de
mocratas. A inflação na década de 20 na 
Alemanha faria a do Brasil atual parecer in
significante. Os preços dobravam diaria
mente, enquanto um terço da população ati
va do país estava desempregado. O resulta
do foi uma onda de miséria e fome sem pre
cedentes no mundo desenvolvido. Em ja
neiro de 1923, o custo de uma fatia de pão 
em Berlim era de 250 marcos. Em setembro 
era de 1,5 milhão de marcos e em novem
bro, de astronômicos 201 bilhões de mar
cos. Kàthe Kollwitz, então, contribuiu para 
um álbum de trabalhos gráficos editado pela 
Ajuda Internacional do Operário, ligada aos 
comunistas, com a litografia Pão! No mes- 

álbum, havia obras de grandes artistas 
como Otto Dixe George Grosz, mas a lito
grafia de Kàthe se sobrepõe pela pungência 
da expressão de duas crianças famintas que 
se agarram à mãe em busca de alimento. Os 
rostos infantis exprimem a pureza inquie- 
tante daqueles que não conseguem com
preender por que se encontram em seme
lhante situação.

O ápice da produção de Kàthe Kollwitz 
encontra-se numa seqüência de gravuras,

t

mo

A Morte Segura a Menina..., acima, e Folha em Memória a Karl Liebknecht
.. i-^ratr
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* independentes entre si, que retratam a mãe, 
o filho e a morte. O tema da morte transfor-

Roger Cardinal, professor da Universidade 
de Kent e autor de um livro sobre o assunto, 
pelo qual “os verdadeiros impulsos criati
vos brotam das profundezas do indivíduo, a 
um nível primitivo não atingido pelo conhe
cimento”. É por essa trilha que segue a obra 
de Kãthe KoUwitz.

Além das gravuras, a mostra brasileira 
traz quatro esculturas, realizadas entre 1936 
e 1940. Feitas de bronze, nelas é possível 

perceber o mesmo imagi
nário brutal e dilacerado 
de suas obras em papel, 
como na nova interpreta
ção para a clássica Pietà, 
de 1936, ou na expressi
va A Lamentação, de 
1938, onde uma figura 
feminina cobre o rosto 
com as mãos.

mou-se quase numa obsessão para a artista, 
principalmente depois da ascensão do nazis
mo na Alemanha, a partir de 1933. Para 
Kãthe, a morte é um ser disforme, cujo ros
to nunca pode ser vislumbrado, mas que se 
toma presente de forma brutal em suas

-r•* , >"•-«

obras. Seus personagens, frente a ela. estão
geralmente passivos, incapazes de reagir —
o mesmo espírito que se
abateu sobre os alemães
subjugados por Hitler. Des
se período, a mostra brasi
leira apresenta obras estu
pendas como A Morte
Agarra uma Mulher ou A
Morte E Reconhecida como
Amiga. C

Nesta série, sobressai to- >
§da a excelência de Kãthe g SEM PUREZA — O de

senvolvimento da arte de 
Kãthe Kollwitz pode ser 
percebido nos sete auto- 
retratos da artista, que 

rascunhados sobre o papel. Os temas de compreendem o período de 1893 a 1938. 
seus trabalhos a aproximaram muito da cor- No primeiros deles, o Auto-retrato, Sentada 
rente expressionista, mas Kãthe sempre se à Mesa, a figura é a de uma mulher serena, 
manteve afastada dos grandes grupos da arte A luz do lampião ilumina seu rosto e a mesa 
alemã, como A Ponte, de 1905, e O Cava- de trabalho dá sentido de perspectiva ao 
leiro Azul, de 1911. A morte, no entanto, é quadro, realçando seu olhar em direção à
uma imagem constante do ideário expres- frente. Em 1910, o Auto-retrato com a Mão
sionista. Ela está presente nas obras do pre- na Testa apresenta a artista de forma aflita, 
cursor Edvard Munch e nos filmes de Fritz expressão realçada pela velocidade do traço 
Lang — um deles curiosamente chamado A reproduzido pela água-forte. O último de- 
Morte Cansada. Existe um dogma no ex- les, Auto-retrato de Perfil Virado para a 
pressionismo, conforme afirma o professor Direita, datado de 1938, mostra uma mu

lher senil, cansada e sem forças. A técnica, 
porém, permanece magistral em qualquer 
um deles.

“Com certeza minha arte não é pura, 
mas ainda assim é arte”, escreveu Kãthe 
em seu diário. “Concordo que minha arte 
tenha finalidades, quero atuar nesse tem
po durante o qual as pessoas estão tão de
sorientadas e precisando de ajuda.” Kãthe 
Kollwitz é dos raros exemplos de uma 
obra que esteve a serviço de um ideal, 
mas nunca foi subjugada a ele. No final da 
vida, quando sua Berlim padecia sob os 
bombardeios aliados, a artista se transferiu 
para Moritzburg, uma região montanhosa 
e imune aos ataques dos Exércitos russo e 
inglês. Sua casa e ateliê berlinenses foram 
incendiados e muito de sua produção 
acabou perdido. Kãthe Kollwitz morreu 
no dia 22 de abril de 1945, poucas sema
nas antes de um acontecimento que com 
certeza lhe prolongaria a vida: o fim da II 
Guerra Mundial no front europeu. A “ar
tista do povo” cumprira uma profecia de 
seu avô, que afirmou, ao se dar conta do ta
lento de sua neta, então uma criança: “Todo 
dom recebido é uma obrigação”. #

KoUwitz como uma mestre §
da litografia — técnica que §
permite uma aproximação
drástica com o desenho pela A Lamentação, 1938
sutileza dos traços, quase

129VEJA, 11 DE MAIO, 1988
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Auto-retrato de Kãthe Kollwitz, feito em 1924

Grande artista alemã no Margs
Abre dia 5 de agosto, sexta que vem, no Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul (Praça da Alfândega), uma exposição de 73 
peças - gravuras e esculturas - da artista alemã Kãthe Kollwitz 
(1867 -1946), marcando um dos momentos mais importantes do 
ano artístico em Porto Alegre. Promovida pelo Instituto 
Goethe, a exposição incluirá exibição de filmes e vídeos, e terá 
palestras sobre essa artista marcada pelas preocupações 
sociais, mas que nunca caiu no panfletarismo.

O casamento de Kãthe com o médico Karl Kollwitz foi 
determinante para os rumos de sua arte, pois foi a clientela do 
marido, cujo consultório era num bairro operário de Berlim, 
que inspirou boa parte da obra da gravadora. A dor, a miséria, 
a fome, o confronto do homem com a morte são motivos das 
obras de Kãthe, que escreveu em suas memórias: “De vez em 
quando, meus pais me perguntavam: ‘Mas a vida também tem 
o seu lado agradável, por que tfbcê só mostra a face sombria? ’ 
Eu nada tinha a lhes dizer, pois o lado agradável não me 
interessava”. AGENDA

★ Às 18h de hoje, o professor 
George H. Pollock, diretor do 
Instituto de Psicanálise de 
Chicago, professor de Psi
quiatria da Northwestern 
University, presidente do 
Centro de Estudos Psicoso- 
ciais de Chicago, presidente 
da Associação de Psiquiatria 
Americana e autor de vários 
livros, estará dando uma pa
lestra no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul com o título 
de Kãthe Kollwitz: Sua Obra e 
Mensagem.
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0 ESPAÇO DO IMPASSE

"Estupro" — água-forte, 1907

Goethe, em uma de suas conversas 
com Eckermann, lembra que "a con
cepção e a exposição do particular 
constituem a própria vida da arte", 
contudo, o poeta acrescenta que "não é 
preciso temer que o particular careça 
de ressonância (porque) cada caráter, 
por peculiar que seja, e todo objeto 
que se queira representar, desde a ro
ca até o homem, tem generalidade; 
pois tudo se repete, e não há no mun
do coisa alguma que seja absoluta
mente única". Não é outra a postura de 
que parte Káthe Kollwitz para chegar à 
realização de seus desenhos e de suas 
gravuras. Quando ela nos mostra a morte 
ou o sofrimento, não está nos propondo 
imagens em que se busca uma represen
tação simbólica ou alegórica; ao contrá
rio, ela nos mostra a morte deste lutador, 
o sofrimento desta ou daquela mãe, a fo
me e a revolta destes operários em parti
cular. Entretanto, seus trabalhos não se 
dispersam em imagens de vivências me
ramente singulares porque ela percebeu, 
como Goethe, que o universal está pre
sente no particular e nos revela isso com a 
força e o vigor de uma grande mestre.

Káthe é antes de tudo uma realista, 
mas uma realista no sentido mais amplo 
do termo. Ela não se deixa conter pelos li
mites estreitos de uma representação que 
procure ser apenas espelho das imagens 
cotidianas. Káthe elabora suas figuras 
buscando uma relação entre os diversos 
elementos gráficos (entre a linha, a man
cha, o claro, o escuro os vários planos.

etc.) que atinja o espectador com um im
pacto que o leve a perceber esses elemen
tos como expressão da atitude íntima 
com que a artista se posiciona diante da 
vida. E, por aí, vemos que ela está ligada 
ao desenvolvimento do expressionismo 
alemão do início do século. Contudo, 
também ultrapassa os limites desse movi
mento na medida em que, assim como 
seu conterrâneo e contemporâneo, o dra
maturgo Bertold Brecht, jamais abdica da

postura realista que a impede de cair no 
essencialismo e no misticismo para onde 
descamba boa parte do expressionismo.

Káthe Kollwitz tem como tema cen
tral o impasse do homem que é oprimido, 
que sofre dor e humilhações, mas man
tém acesa a chama da ternura que o im
pede de ser transformado em um objeto 
não-humano. E essa situação revela-se 
não apenas nas cenas enfocadas (A Mor
te da Viúva, Mães, Homem Enlutado, 
Estupro, Tumulto, etc.), mas na própria 
estrutura gráfica de seus trabalhos. Nesse 
sentido, pode-se dizer que a proposta es
tética de Káthe Kollwitz é, desde logo, 
uma clara e contundente proposta ética. 
A oposição entre o pigmento negro e o 
branco do papel, as contradições entre 
cortes agudos e densas massas intocadas 
na prancha da xilogravura, os antagonis
mos entre os planos que às vezes dividem 
suas gravuras sem, contudo, causarem 
desequilíbrio, o contraste entre a densida
de das figuras e o grafismo minucioso em 
suas águas-fortes, tudo nos revela uma 
concepção do espaço gráfico como sen
do o espaço do impasse. Um impasse pa
ra o qual não há solução imediata. Nenhu
ma ilusão de luz que sirva para aquecer a 
dureza das contradições, nenhuma ilusão 
de momento que pareça apontar para 
uma saída. Assim como um El Grego e 
um Tizziano, Káthe Kollwitz vê o espa
ço do homem como o espaço das contra
dições que o dilaceram.

"A Viúva I" - xilogravura 1922/23 José Luiz do Amaral

Página 16
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Conversa a respeito do importante 
mestre da literatura francesa, 
arte da Alemanha e audição única
□ Marcei Proust, dentro do projeto Meu Livro Inesque
cível, será abordado amanhã na palestra de Roberto 
Pimentel, no auditório do Cpers. Trata-se de uma 
iniciativa que reúne o Iel, Albs e Cpers e iniciou em 
março. Ainda no Módulo Tempo, de que faz parte a obra 
“Em Busca do Tempo Perdido”, serão apresentados 
Dom Casmurro, por Francisco Araújo Santos, Orlando, 
da escritora Virgínia Woolf, por Lya Luft e “O Livro de 
Areia”, de Jorge Luiz Borges por Ana Marisa Filinous-

□ Inicia sexta-feira a mostra das 73 peças originais da 
artista Kãthe Kollwitz no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, com o patrocínio do Instituto Goethe, cujo selo 
aparece igualmente no impecável catálogo a respeito da 
importante obra da artista alemã.
□ O retomo da Orquestra de Câmara de Blumenau dá 
ainda maior categoria às apresentações dé músicas 
erudita que tem alcançado nível alto desde o início do 
ano. A única audição será amanhã, no Theatro São 
Pedro.
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Obras de uma importante expressionista
Com uma intensa progra

mação. começa hoje a mos
tra de gravuras e escultu
ras originais da expressio
nista alemã K"athe Kol- 
witz, às 19h. no Margs (pç. 
da Alfândega. s/n°). em 
iniciativa conjunta com o 
Instituto Goeihe. São 73 pe
ças desta artista que viveu 
entre 1867 e 1945. determi-— 
nando para si um rumo in- 
comum às mulheres de sua 
época. Estudou arte e re
gistrou com extremo hu
manismo em sua obra a 
miséria de um bairro ope
rário de Berlim, onde o 
marido médico clinicava. A- 
companhando a exposição, 
filmes e vídeos sempre às 
10h30min e às 15h30min, a 
partir de hoje, no auditório 
do Margs e várias pales-

cores vibrantes. Nos dese
nhos enfoca figuras femi
ninas solitárias com um ar 
de abandono.
■ Reunindo o melhor do 
humor gaúcho, abre hoje o 
salão “São Miguel à Moda 
Miguelâo”. às I9h, no Mu
seu de Comunicação Social 
(Andradas. 959). Entre os 
39 trabalhos concorrentes, 
receberam o prêmio aqui
sição os cartunistas Moa e 
Bier e destinadas cinco 
menções honrosas, que se
rão entregues hoje.
■ Inaugurando sua Galeria 
de Arte a Karol Gehlen 
Svetlana expõe esculturas 
em vidro de Marcelus Edu
ardo Freschet e Suzana 
Formanek. O vernissage 
começa às 20h, na Avenida 
Carlos Gomes, 231.

Kollwitz em auto-retrato

tras com entrada franca.
■ O mineiro Carlos Savoi é 
o artista que expõe a partir 
das 2lh. no Atelier de Arte 
Maria Helena Rambor. no 
Hotel Umbú (Av. Farrapos, 
292). São pinturas abstra
tas, onde faz um jogo de
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Arte, grito de dor

No Margs, exposição de Kãthe Kollwitz, 
a maior artista alemã

□ Os 80 anos de Cyro Martins 

□ Vale Tudo e seus sucessos
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ARTES PLÁSTICAS

Kàthe Kollwitz fez 
do drama humano 
uma obra estética 
devastadora, que 
denuncia a miséria 
de um tempo com 
agudeza. Morte 
com mulher no 
colo, xilogravura 
ao lado, revela o 
domínio técnico 
de uma artista que 
jamais abdicou da 
tradição realista 
para se comunicar 
com o público.
Sua obra permanece 
meio século depois 
com a mesma força 
que a inspirou

Expressão do real que 

se opõe ao formalismo
meira Guerra Mundial — destino 
idêntico teve seu neto, também Pe- 
ter, no conflito que terminou em 
1945. O sofrimento pessoal era uma 
aproximação mais íntima da dor 
social que ela acompanhou desde 
menina.

Quem sofre supera a mesquinha
ria do gênero, da pose bem feitinha. 
Tem a clareza como fé. A simplici
dade como recurso natural da cria
tividade. A filiação estética é decor
rência da opção filosófica. O rea
lismo foi a sua estrada. O caminho 
mais seguro para conversar com o 
público. Segundo Armindo Trevi- 
san, é este elemento que faz Gun- 
ter Thien conferir celebridade ao 
trabalho de Kathe Kollwitz. “Ela 
nunca abandonou o realismo exa
tamente pela legibilidade e comu- 
nicabilidade com o espectador.

“... os motivos escolhidos neste 
âmbito me davam, de modo singe
lo e absoluto, a sensação do que era 
bonito... bonita era a generosidade 
dos movimentos do povo. Sem gra
ça pareciam-me as pessoas que le
vavam vida burguesa...”, declarou 
certa vez a desenhista que partici
pou da revista “Simplicissimus” — 
cujas ilustrações o Instituto Goethe 
expôs na cidade ano passado.

Engajada naquilo que o seu tem
po produziu, alerta, vigilante. Pan
fletária não. Jamais renunciou à 
preocupação formal. Apenas não 
esvaziou a forma. Experimentou e 
pesquisou as diversas técnicas da 
gravura. Fez obras no metal, na ma
deira e na pedra. Fora da matriz es
culpiu no bronze. Com um cami
nho próprio, como diz Trevisan, 
apontando a dificuldade de enqua
drá-la em um “ismo” sempre redu- 
tor. Para o crítico a obra de Kathe 
Kollwitz tem afinidades específicas 
com o Expressionismo — Kathe 
não chega à deformação dramáti
ca — e as correntes críticas do Rea
lismo — vigorosas durante a Repú
blica de Weimar. “O fundamental 
é que ela permaneceu fixa na figu
ra do homem numa atitude de de
núncia solidária”, acrescenta Trevi
san, explicando que o pai da artis
ta foi um pregador, protestante. 
Trevisan aponta uma dimensão me
tafísica na obra da artista alemã, 
antecipando que em suas palestras 
vai comentar a escultura “A La
mentação”, um relevo em bronze de 
1938.

“Sem dúvida, arte pura, a minha 
não é... Ainda assim é arte... con
cordo que a minha arte tem finali
dade. Quero influir neste tempo em 
que as pessoas estão desorientadas 
e precisam de ajuda”, explicou ela 
que, ainda em 1908, produziu obras 
como “Os Prisioneiros”, uma gra
vura em metal, ou “Morte com 
mulher no colo”, xilogravura de 
1921. A sua generosidade, às vezes, 
se convertia em crítica corrosiva. 
Caso da litografia “Pão”, de 1924, 
realizada para um álbum em bene
fício da Ajuda Internacional do 
Operário — quando a inflação ale
mã deixou uma fatia de pão valen
do 201 bilhões de marcos. Expulsa 
de Berlim em 1942, um ano mais 
tarde ela diz: “Para mim o fim es
tá chegando bem perto”. Morreu 
em 1945 perto de Dresden, aos 78 
anos e poucos dias antes do exérci
to nazista capitular.

e trazida ao Brasil pelo Instituto 
Goethe — a exposição foi vista em 
Salvador e depois será levada ao 
Rio de Janeiro e São Paulo.

Luiz Carlos Barbosa

Uma expressão devastadora.
Pensando bem, de um humanismo 
comovente. Em certo sentido, capaz 
de escandalizar a estética dos anos 
80. Quando a arte se enreda na 
clausura egocêntrica da individua
lidade do autor e de seu imaginá
rio particular, a exibição de uma 
abra vigorosamente realista não 
deixa de causar algum incômodo.
Porque adverte sobre a incomuni-
cabilidade e isolamento do simula- . .
:ro. Porque insiste que, apesar de da e perspicaz, que sugava a ferti-
tudo, antes da imagem do real ou lidade de um tempo conturbada-
de sua idéia, existe o real mesmo, mente fascinante. Apenas três
Imediato, concreto, disponível. Afi- exemplos: cresceu sob a umficaçao
nal, não faz mais de meio século da Alemanha, foi cidadã na Repu-
que Kathe Kollwitz (1867/1945) rea- bhea de Weimar e expurgada pela
lizou os últimos exemplares de uma intolerância do fascismo. Um tem-
obra plástica marcada pelo drama P°> portanto, de perdedores e ga-
humano. Com o retrato da morte, nhadores — ganhadores que perde-
denunciou as condições trágicas da ram 0 senso, perdedores que se de
vida na violência do social. É que sesperaram. “Mulher com criança
Kathe Kollwitz queria entendimen- morta“ (1903) e “Morte e mulher“
to. À obscuridade da guerra, pro- (1910) são dois exemplos em gravu-
punha a clareza da vida. ras em metal.

Anacrônica? Talvez: em relação 
aos destinos da Arte Moderna; em 
aposição ao abstracionismo; ao dis- 
curso conceituai; à apologia da for- em partido político. E por isso que

a primeira mulher a ser aceita na 
Academia de Artes da Prússia foi

Ela viveu num tempo nem tão 
distante. Mas num momento e nu
ma Europa de conflitos agudos. O 
movimento social da primeira me
tade deste século sedimentou os ru
mos políticos e ideológicos que se 
processam neste período de crise da 
modernidade — não apenas como 
proposta estética. Ela vivenciou 
uma produção intelectual profun-

Kathe Kollwitz sempre ficou ao 
lado dos perdedores e desespera
dos. Sem nunca ter assinado ficha

ma. Mas tem gente que não pensa 
assim da artista militante dos temas 
da miséria, do desespero, da opres- impedida de lecionar e expor a par-
5ão. Diante da obra de Kathe Koll- tir de 1933, ao se impor o nefasto
witz, reverencia o trabalho de uma poder de Hitler.
das duas maiores celebridades ale
mãs das artes plásticas, da qual o 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul expõe a partir de hoje às 19 ho- integra o território soviético —, es-
ras 68 gravuras e quatro esculturas. tudou com bolsa. Ao lado do ma-
“O estudioso alemão Gunter Thien rido, com quem se casou aos 24
diz que Kathe Kollwitz e AIbrecht anos, foi morar num bairro operá-
Dürer (1471/1552) são os dois úni- rio ao norte de Berlim. O médico
cos artistas alemães realmente reco- Karl Kollwitz assistia aos doentes
nhecidos mundialmente”, relata o pobres. Sua mulher, Kathe, tam-
professor e crítico Armindo Trevi- bém. Fazia desenhos para cartazes
san, que dias 24 e 25 deste mês rea- que arrecadavam dinheiro para or-
lizará duas palestras, comentando ganizações proletárias. Lutava pe-
a mostra organizada pelo Instituto la paz, embora seu filho Peter te-
de Relações Exteriores de Stuttgart nha morrido num combate da Pri-

Ela estava do outro lado. Filha 
de um modesto pedreiro, nascida 
em Kõnigsberg — cidade que hoje

Pão, litografia de 1924, uma entre as tantas 
obras com que a artista apoiou os trabalhadores

èé



uaia:.
• f / 3 n..o e. &jpi.Página

i
Assunto

É UM GRITO DE DOR
foi morto em combate durante a I

, l(~s ra Mundial. Alguns anos mais tarde,
Ql__1 leto, também chamado Peter, morreu

23 Se ~«£aíífVasco Piva no sax e Wgica, num cemitério de soldados ale-
guitarra, *£££' definitiva de sua obra acon-
^n^mTshJw Teta das Ruas e seu instru- quando Kãthe, também em 1893, assis- 

qacoleiante A atração do projeto ama sessão privada da peça “Os Tece- 
mentai aL Academta Prediger .hoje, são os de Gerhart Hauptmann, um drama 
v-ínfnnistas Cristiano e Fernando. A partir das alista sobre a revolta dos trabalhadores 
1 o horas o duo estará apresentando composi- g da Siiésia que foi esmagada por tropas 
cões de autores como Hermeto, Gismonti, Al res em lg44 e cuja exibição pública fora 
Di Meola e outros, assim como temas e rada Durante quatro anos, a artista 
improvisações jazzísticas. Entrada fraiuca. hou na gérie “Uma Rebelião de Tece- 
★ Quem estará “abrilhantando’ a es e as seis gravuras que integram a 

promovida hoje à noite no TajMahi ,> jl ,çáo mostram de forma narrativa as
inclui desfile de moda para o verão, entáveis condições de vida dos operá-
RebeldesRecatados.Gruponovo- ;onvXas

Daniel Fontoura (ba , Jait íntáveis condições de vida dos operá-
Fávero (guitarra), Leo A.3.Wxo^^ onvivendo cXas
(vocal e guitarra) > e e sntáveis condições de vida dos operá-
23ÍpSo°oueSmalscallbrados,adlcaé onvivendo com a miséria e a morte 
★ Paraos de h0;je a ldo suas casas a preparaçao da greve,

passar pelo Biue & *___aoontap.ão o o ro-,,oitQ a rPnrP«ãn p a volta à
dnTrioJasmto que há um mês reina na casa. ante situação de antes da greve.
TamOlea Gomes no clarinete, Amaro Borges República de Weimar, que surgiu

p Marcelo Mello no violino, além da da 1& Guerra, permitiu o desenvolvi- 
o^paX do ckntor Cléudio Santos No das artes para a classe trabalha. 
audltérioda^lllJí^^cgStadê "^rasfol um período muito duro castigado 

s pQr uma mfiaçao que faria a do Brasil atual
parecer insignificante. Os preços dobravam 
diariamente, enquanto um terço da população 
ativa do país estava desempregado, o que 
ocasionou uma situação de miséria e fome 
sem precedentes. Foi então que Kãthe Koll- 
witz contribuiu para um álbum de trabalhos 
gráficos editado pela Ajuda Internacional do 
Operário, ligada aos comunistas, com a lito
grafia “Pão", em que duas crianças famintas 
se agarram à mãe em busca de alimento. A 
gravura teve intensa repercussão e impres
siona a todos que a vêem, pois Kãthe, como nos 
seus demais trabalhos, consegue transmi
tir com realismo incomum o drama que 
vinha sendo vivido por milhares de pessoas. 
Em “O Pão", os rostos infantis exprimem a 
pureza inquietante daqueles que não conse
guem entender por que se encontram em 
semelhante situação.

Além das gravuras, a mostra apresenta 
quatro esculturas, realizadas entre 1936 e 
1940. Confeccionadas em bronze, as escul
turas transmitem a mesma dramaticidade 
contida em suas gravuras, assim como a 
riqueza formal. São destaques a nova inter
pretação para a “ Pietà”, de 1936 ou a 
expressiva “ Lamentação’’, de 1938, em 
que uma figura feminina cobre o rosto com 
as mãos.

Porto

por

rtes da Prússia, perdeu a cátedra e foi 
roibida de expor.
É claro que todos estes fatos tiveram uma 
ifluência muito marcante em sua obra. 
ascida em 1867, em KOnigsberg (cidade 
je hoje pertence à União Soviética), Kã- 
le foi a quinta füha de um pedreiro. Mais 
irde ela conseguiu estudar artes em Ber
ro, numa época em que as mulheres tmham 
ouco acesso a cursos superiores. Mas os 
amos da sua obra foram definidos após seu 
asamento com o médico Karl Kollwitz, quan- 
o ela tinha 24 anos. Foi no consultório do 
rarido, situado na zona norte de Berlim, no 
airro operário da cidade, que a artista pas- 
ou a ter contato direto com a pobreza. E daí 
m diante, seu trabalho foi direcionado na 
efesa do proletariado.
“De vez em quando, meus próprios pais 

erguntavam: Mas na vida também existe
lado agradável, por que você só mostra a 

sombria? Eu não tinha nada a lhes 
iizer, pois o lado agradável não me interes- 
ava”, declara a artista no diário que deixou, 
íathe também dizia que seu trabalho se 
irientava para o socialismo, mas que a razão 
la escolha de seus temas era de que eles lhe 
lavam aquilo que ela sentia como belo.

A luta pessoal de Kãthe Kollwitz em favor 
la paz e dos pobres foi marcada por episó- 
lios trágicos . Seu filho Peter, que havia se 
ilistado voluntariamente no Exército ale-

Uma das maiores do mundo
Por isto sua opção pelo humanismo crítico, i 

seja, ela pintou o homem de forma | 
realista, ao invés de pintar a natureza como J 
a maioria dos artistas de sua época, diz g 
Trevisan. Ele acrescenta que, além de ter g 
como temática única o homem, Kãthe Koll
witz procurou denunciar as situações injus
tas e opressoras vividas pela humanida-

—Sua arte pode ser classificada como 
social ou política, mas no entanto, Kãthe 
Kollwitz dá uma dimensão superior a esta 
classificação, porque ela transmite a visão 
da dor

O interesse pela obra de Kãthe Kollwitz 
surgiu, conforme conta Trevisan, quando 
ele conheceu sua escultura em bronze, A 
Lamentação, feito por ela quando tinha 71 
anos. “Fiquei impressionado com a drama
ticidade da peça’’. Isto foi há cerca de 20 
anos, durante uma visita a museus da 
Europa. Desde então, ele tem estudado a 
arte da pintora alemã.

Admirador da obra de Kãthe Kollwitz, 
Armindo Trevisan, poeta, professor de His
tória da Arte e escritor, diz que ela, sem 
dúvida alguma, é uma das maiores artistas 
de todo o mundo. “Kãthe Kollwitz conseguiu 
criar uma obra absolutamente original, 
com duas características únicas: um gran
de poder de comunicação com o público e 
um rigor formal muito grande ao observar 
as regras da criação estética”. Trevisan é 
um dos palestrantes do programa paralelo 
que será realizado pelo Margs e falará sobre 
“O Humanismo Crítico de Kãthe Kollwitz” 
nos dias 24 e 25, quando abordará as corren
tes que precederam a artista alemã, para 
depois situar sua obra no contexto do pano- 

artístico e histórico da época. Trevi
san lembra que, ao lado de Albert Dürer, 
Kollwitz é a maior artista alemã.

—Ao se observar a obra de Kãthe Kollwitz 
não se pode esquecer que ela acompanhou 
toda a revolução industrial, a Ia Guerra 
Mundial, a Grande Depressão que atingiu a 
Alemanha, a ascensão de Hitler ao poder.

ou

de.

rama
ace

Armindo Trevisan, professor de História da 
Arte e admirador de Kãthe Kollwitz

PROGRAMA
*ExDosicão de gravuras e esculturas de Kãthe Kollwitz



PROGRAMA
★ Exposição de gravuras e esculturas de Kãthe Kollwitz 
de 5 a 28 de agosto no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega). Visitação de terças a domingos, 
das lOh às 17h.
Atrações paralelas
★Diariamente, até o dia 11, às 10h30min, exibição do filme
Kãthe Kollwitz;
★ Diariamente, até o dia 11, às 15h30min, exibição do vídeo A 
Noite, sobre o artista plástico MaxBeckmann, contemporâ
neo de K. Kollwitz;
★ Diariamente, de 12 a 19, às 10h30min e às 15h30min, 
exibição do vídeo Os Esteios da Sociedade, sobre o artista 
plástico George Grosz, contemporâneo de K. Kollwitz;
★ Diariamente, de 20 a 28, às 10h30min e às 15h30min, 
exibição do vídeo Auto-retrato em Smocldng,# sobre Max 
Beckmann;
★ Dias 24 e 25, às 18h, exibição do filme Kãthe Koll
witz;
★ Dia 18 às 18h, palestra sobre Kãthe Kollwitz, Sua Obra 
e Mensagem, pelo professor George H. Pollock, diretor 
do Instituto de Psicanálise de Chicago e especialista

estudo dos processos criativos;
★ Dias 24 e 25, às 18h, palestras sobre O Humanismo 
Crítico de Kãthe Kollwitz, pelo prof. Armindo Trevisan.no
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Káthe Kollwitz e o drama 

da frágil condição humana
Embora muitos a considerem um símbolo 
da República de Weimar, a obra de Káthe 
Kollwitz, como toda grande arte, foi 
depurada pelo tempo de qualquer conotação 
planfletária, ressaltando seu conteúdo 
humano.

ma das mais impressionantes artistas expressionistas, 
a alemã Káthe Kollwitz, nascida em 1867 e falecida 
em 1945, dedicou a maior parte de sua obra a retratar 

a dor e a miséria humanas. Os gaúchos ganham a partir de 
hoje a oportunidade de conhecer de perto uma porção repre
sentativa da obra de Káthe, através da exposição que se inicia 
hoje no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, por iniciativa 
conjunta deste e do Instituto Goethe. São setenta e três peças 
originais, entre gravuras e esculturas, que testemunham de 
seu extraordinário interesse pelo homem e sua fragilidade.

Káthe nasceu em Kõnigsberg, cidade hoje pertencente à 
União Soviética. Viveu em uma época em que se mulheres 
praticamente não tinham acesso a estudos superiores, princi
palmente quem, como ela, pertencia à numerosa prole de 
um pedreiro. Contudo, Káthe conquistou uma bolsa para jo
vens pintores e pôde estudar em Berlim. Seu casamento algum 
tempo depois com um médico que clinicava nos bairros operá
rios foi determinante para sua arte, pois a miséria, a fome 
e a luta contra a morte presenciados então marcaram-na para 
sempre e passaram a ser seus principais temas. Engajada desde 
cedo nas lutas das classes operárias, embora fazendo questão 
de manter-se à margem dos partidos políticos, Káthe concebeu

u

e realizou uma obra universal, que toca a sensibilidade de 
todos, em qualquer contexto ou época.

Intensa programação paralela à mostra está programada. 
Nesta primeira fase, até o dia 11, pode ser assistido o filme 
“Káthe Kollwitz”, às 10h30min, e às 15h30min, o vídeo “A 
Noite”, de Max Beckmann. A exposição se estende até 0 
final do mês, de terças-feiras a domingos, das 10 às 17 horas.
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. EUNICE GRUMAN

Retratos da dor

Morto em Combate”: o homem como ausência
imperdível exposição de gravuras e escul
turas de Kãthe Kollwítz, artista alemã falecida 
em 1945, que se desenvolve no momento no 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul, está aí para 
comprovar que a emoção é uma das maneiras mais 
eficazes de gerar compreensão. Quadro a quadro, 
lentamente, o senso do trágico e do patético da 
excepcional artista é instilado em nós, de forma 
tão magistral que ao completarmos o circuito senti
mos uma compreensão nova do ser humano, que 
transcende as causas imediatas de seu sofrimento; 
desprezamos seus caráter circunstanciai e nos de- 
temos nos questionamentos básicos do ser huma
no, a respeito de seu papel no mundo e da luta 
pela existência, contra uma morte que jamais mos
tra sua verdadeira face de frente, e é apresentada 
ora como agressiva e torturante, ora como uma 
amiga que consola os que se exauriram na batalha.

Kãthe não perdia tempo com cenários ou figuri
nos; seus personagens são os seres humanos de 
sempre e de todos os lugares, e se fecham como 
blocos contra fundos limpos ou inexistentes. A mu
lher como arquétipo da vida, defendendo como loba 
a seus filhotes é a grande personagem da artista, 
transmitindo uma força que a poucas figuras mas- 

! culinas podería ser concedida. Na realidade, o ho
mem somente aparece nas obras em exposição e 
na criação de Kollwítz de modo geral como massa, 
em grandes grupos que têm a força do anonimato. 
Ele pode ser também uma referência, como uma 
ausência que justifica o ainda maior desvelo da 
mulher em sua Suta pela vida.

i Os personagens de Kãthe nos conquistam peia 
expressão emocional imediata. Não podemos mais 
tirar os olhos deles, e somos compelidos a imagi
ná-los em outras circunstâncias de suas difíceis 
existências. E neste segundo momento que eles 
nos atingem mais profundamente. Poi6 se as crian
ças e mulheres jovens lutam desesperadamente pe
las necessidades mais basicas, alimento e liber
dade, as personagens idosas têm uma expressão 
perdida de quem nada mais espera da vida. São 
estas as mais pungentes, e foi entre elas que a 
artista se incluiu, numa série de soberbos auto-re
tratos em que ela aparece indentificada com as mu
lheres de operários e lavradores alemães da década 
de 20, pacientes de seu marido, e que lhe serviram 
de constante inspiração.

A obra de Kollwitz é dolorosa, mas extremamente 
bela. As vezes nos é custoso olhá-la de frente, mas 
como uma serpente, é impossível furtarmos nosso 
olhar de cada detalhe, da expressão dos rostos, 
mãos, posturas que com notável economia de 
meios a artistas elaborou. Sem dúvida represen
tante do que se chama de grande arte, para além 
das limitações de um Expressionismo ou de uma 
República de Weimar, esta é uma obra para ver 
e rever várias vezes: como uma preciosa oportu
nidade para no compreendermos melhor, através 
da elaboração de nossos mais profundos sentimen
tos.

A
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Artes & artistas
* 0 professor George 
Pollock. diretor do Insti
tuto de Psicanálise de 
Chicago, entre outros 
cargos em universida
des e centros de psiquia
tria americanos, vai 
proferir a palestra do 
dia 18, às 18h, no Margs, 
isobre “Obra e Mensa
gem de Kathe Kollwitz”, 
a artista alemã que o 
museu está mostrando 
nas Salas Negras.
* Ronaldo Kiel, gaúcho 
cursando pós-graduação 
em desenho e pintura na 
USP, está entre os cinco 
vencedores do 5o Salão 
Brasileiro de Artes

Plásticas da Fundação 
Mokiti Okada, aberto 
semana passada. Ro
naldo foi premiado com 
uma mostra itinerante 
de seus trabalhos.
* Patricio Faria foi o 
único representante do 
RS que obteve Menção 
Especial do júri da Bie
nal de Escultura que a- 
contecerá em novembro 
no Parque Laje, ao ar 
livre, no Rio. Patrício é 
chileno, radicado entre 
Porto Alegre e Barcelo
na, já expôs duas vezes 
na Arte & Fato e con
correu com uma peça 
enorme em granito.
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Forum sobre 

Processo 

Criativo 

começa hoje
George

Pollock,
psiquiatra

norte-
americano

especializado

Hoje e amanhã, no Instituto Cultural 
Brasileiro Norte-Americano (Riachue- 
lo, 1257) estará acontecendo a primeira 
parte do Forum Multidisciplinar de De
bates Sobre o Processo Criativo, evento 
que estará sendo concluído no próximo 
fim de semana, e que tem como objetivo 
analisar cada etapa desse processo e 
suas implicações. Para isso, foram con
vidados os palestrantes George Pollock 
(Chicago), Nassin Yampey (Buenos Ai
res), Eustáchio Portella Nunes (Rio de 
Janeiro) e Agnello Pacheco (São Pau
lo). Além destes nomes, também inte
grarão a mesa de debates os gaúchos 
Moacyr Scliar, Cyro Martins, Olga Re- 
verbel, Anico Herskovitz, Luiz Carlos 
Merten, entre outros. A atividade é 
aberta ao público, com tradução simul
tânea, e o número de vagas é limitado. O 
evento é uma promoção do Centro de 
Estudos Psiquiátricos Mário Martins, 
Instituto Cultural Brasileiro Norte-A
mericano e Instituto Cultural Judaico 
Marc Chagall.

Trevisan, Cyro Martins e Fayga Ostro- 
wer; presidindo a mesa, David Zimmer- 
mann;

Amanhã, às 9h30min, o tema em pauta 
será “A Magia no Processo Criativo - 
Inspiração e Transpiração”, com o pa
lestrante Eustáchio Portella Nunes, e os 
debatedores Anico Herskovitz, Luiz An
tônio de Assis Brasil e Olga Reverbel; a 
presidência da mesa estará a cargo de 
Evelyn Berg Ioschpe.

Para a sexta-feira, dia 26, às 
20h30min, o assunto será ‘‘A Ordem e o 
Caos - Conflito Psíquico e Criatividade ’ ’, 
com o palestrante Nassin Yampey e os 
debatedores Luiz Carlos Merten, 
Moacyr Scliar e Sérgio Dornelles Mes
sias ; Luiz Inácio Medeiros irá presidir a 
mesa. Para sábado, dia 27, às9h30min, o 
tema será ‘ ‘Os Compromissos do Artista 
no Processo Criativo”, com o palestran
te Agnello Pacheco; os debatedores 
serão Ingeborg Bomholdt, Júlio Conte, 
Roberto Pintaúde e Ruy Carlos Oster- 
mann; o presidente da mesa, Gunther 
Staub.

O Fórum Multidisciplinar de Debates 
tem a coordenação de Abrahão Faer- 
mann Sobrinho, Gley Pacheco Costa e 
Luiz Inácio Medeiros; o apoio é do 
Centro de E studos Humanísticos da Am- 
rigs, Consulado Americano, Instituto 
Goethe, Margs, Sociedade de Psicologia 
do Estado e Varig.

no
estudo

dos
processos
criativos

Os artistas e o luto
George Pollock, o palestrante que 

abre hoje à noite o Fórum Multidiscipli
nar de Debates sobre o Processo Criati
vo, se detém há quase 30 anos no estudo 
de um ponto específico deste tema. Ele 
se dedica a analisar as influências que 
têm as perdas da vida de uma pessoa em 
seu processo de criação. É o que ele 
chama de ‘‘liberação do luto através do 
processo criativo”. Suas pesquisas são 
baseadas numa avaliação profunda da 
obra de inúmeros artistas e escritores. 
Pollock constatou que certos aconteci
mentos pelos quais eles haviam passado 
estavam expressos de maneira marcan
te em seus trabalhos — seja no conteúdo 
ou no estilo.

Ele observou, também, que vários 
autores mudavam repentinamente a 
temática e o estilo de seus trabalhos e 
que isso sempre ocorria logo depois de 
uma perda significativa. Entre os que 
podem servir de exemplo, estão Edward 
Munch, Miguel Ângelo, Magritte, Van 
Gogh, Mahler e, sobretudo, a artista 
plástica alemã Káthe Kollwitz — 
está sendo homenageada pelo Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul e pelo Instituto 
Goethe, com uma exposição de 73 peças 
suas, até dia 28.

Káthe viveu de 1867 a 1945. Em 22 de 
outubro de 1914, ela recebeu a notícia da 
morte do filho, Peter, na Bélagica, e 
nunca mais se recuperou dessa perda. 
‘‘Ela atingiu o ponto mais alto de sua 
vulnerabilidade existencial”, analisa 
Pollock. ‘‘Aos poucos, começou a alcan
çar um refúgio parcial para o seu senti
mento de abandono, e buscou inspiração 
para o seu novo trabalho criativo na 
morte de Peter. Evocou a presença do 
filho para ajudar o seu trabalho artístico 
— trabalho que, ela acreditava, tinha 
sido negado a ele”.

Pollock acrescenta que dessa forma, 
ao se identificar com Peter e com o 
artista que ele poderia ter sido, Káthe 
“estava tratando a sua própria dor de 
maneira criativa”. Daí em diante, entre 
outras coisas, ela esculpiu um túmulo 
(ao filho e a todos os soldados que 
morreram na guerra), fez um auto-estu- 
do sobre sua habilidade em expor a alma 
e desenhou Angústia.

O desenho exibe, na figura de uma 
viúva, quase em tamanho natural, uma 
operária grávida, deselegante e ator
mentada, com as mãos calosas curva
das para abraçar o filho. “É a demons
tração clara de sua tentativa de alcan
çar um espaço que estava vazio”, diz 
Pollock. “A mulher parecia desespera
da em seu luto, e o seu semblante é o da 
própria Káthe Kollwitz sofrendo pela 
perda de seu filho”. Em 1926, ela viajou 
pela primeira vez a Roggevelde, onde 
estava o cemitério da I Guerra Mundial, 
em que Peter havia sido enterrado. 
Depois disso, esculpiu as figuras do pai e 
da mãe, no Memorial aos Mortos.

Mas a perda que impulsiona o proces
so criativo, segundo Pollock, não preci
sa necessariamente ser conseqüência 
da morte. “Minha pesquisa tem mostra
do que esse mecanismo de liberação do 
luto tem a sua linha de desenvolvimento 
iniciada no período neo-natal e comple
tada quando a pessoa atinge a vida 
adulta. E ele ocorre também em situa
ções de mudanças ou perdas em que não 
haja mortes verdadeiras”. Autor de 
vários livros, Pollock é presidente do 
Instituto de Psicanálise de Chicago e 
do Centro de Estudos Psicossociais. 
Preside ainda a Associação Psiquiátri
ca Americana e é professor de Psiquia
tria na Northwestern University.

Programa

Para hoje, às 20 horas, está marcada a 
abertura oficial do Fórum. Às 20h30min 
terá início a palestra de George Pollock, 
abordando o tema' ’ A Perda no Processo 
Criativo - Prazer e Sofrimento”, tendo 
como debatedores convidados Armindo

que
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EXPOSIÇÃO DE GRAVURAS E ESCULTURAS ORIGINAIS DE KATHE KOLLWITZ

5 a 28 de agosto de 1988
Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Datas:
Local:
Promoção: INSTITUTO GOETHE/ICBA

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Setenta e tres peças originais, entre gravuras e esculturas, inte
gram esta mostra da artista Kãthe Kollwitz(1867-1945) patrocinada 
pelos Institutos Goethe e organizada pelo Instituto de Relações Ex 
teriores de Stuttgart.

Kâthe Kollwitz nasceu em Kõnigsberg(cidade que hoje pertence â Uni 
ão Soviética). Quinta filha de um pedreiro, ela viveu numa época 
em que as mulheres tinham pouco acesso a cursos superiores, mas ain 
da assim, ela conseguiu estudar artes em Berlim graças a uma bolsa 
de estudos para jovens pintores. Seu casamento com o médico Karl 
Kollwitz foi determinante para os rumos de sua arte, pois foi a clien 
tela do marido, cujo consultório era num bairro operário de Berlim, 
que inspirou a maior parte das obras de Kãthe.’ A dor, a miséria, a 
fome, o confronto do homem com a morte são os motivos dos quadros da 
artista, que, apesar de seu engajamento nas lutas da classe operária 
(sem nunca ter se filiado a partido político algum) consegue trans
cender este engajamento conferindo âs imagens um caráter universalis 
ta e dramático. No rosto sofrido de um operário ou na postura incon
formada de uma mãe que luta para tirar o filho das garras da morte, 
estão representadas todas as dores e misérias do ser humano.

"De vez em quando, meus próprios pais perguntavam: Mas na vida tam
bém existe o lado agradável, por que você só mostra a face sombria ? 
Eu nada tinha a lhes dizer, pois o lado agradável não me interessava", 
escreve Kãthe Kollwitz em seu diário de memórias.'

Programação Paralela

1. Filmes e vídeos - Local: Auditório do MARGS 

04 a 11.8.

ãs 10:30h 
às 15:30h

12 a 19.8.

- Filme "KATHE KOLLWITZ"
-- Video "A NOITE" (Max Beckmann)

- Video "OS ESTEIOS DA SOCIEDADE (George Grosz)
- Video "OS ESTEIOS DA SOCIEDADE

às 10:30h 
às 15:30h

20 a 28.8

às 10:30h 
às 15:30h

24 e 25.8.

- Video "AUTO-RETRATO EM SMOKING" (Max Beckmann)
- Video "AUTO-RETRATO EM SMOKING"

às 18:00 Filme "KATHE KOLLWITZ"
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18.8. - às 18:00h no Auditório do MARGS -Palestra

Palestra: "KÂTHE KOLLWITZ: SUA OBRA E MENSAGEM" .
Este te*ma será desenvolvido pelo Prof. George H. Pollock, M.D.,Ph.D. 
Diretor do Instituto de Psicanálise de Chicago, Prof. de Psiquiatria 
da Northwestern üniversity, Presidente do Centro de Estudos Psicoso- 
ciais de Chicago e Pres. da Assoe. Psiquiátrica Americana. Tem várias 
obras publicadas, entre as quais se destacam os estudos sobre biogra
fias de pessoas criativas como ”0 Processo de Liberação do Luto e a 
Criatividade: O caso de Kâthe Kollwitz".Em Porto Alegre o Prof.Pollock 
também participará do "Forum Multidisciplinar sobre o Processo Criati
vo" que inicia no dia 19.8. no ICBNA.

PROMOÇÃO: INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO-NORTE AMERICANO 
INSTITUTO GOETHE/ICBA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL/MARGS 
CENTRO DE ESTUDOS PSIQUIÁTRICOS MÁRIO MARTINS 
INSTITUTO CULTURAL JUDAICO MÃRC CHAGALL

24 e 25.8. - sempre às 18:00h no Auditório do MARGS

Palestras: "O HUMANISMO CRÍTICO DE KÂTHE KOLLWITZ"

Prof. Armindo TrevisanPalestrante :

Inicialmente o palestrante transmitirá uma visão gerai das corren
tes que precederam Kâthe Kollwitz para depois situar sua obra no 
contexto do panorama artístico e histórico da época, aprofundando- 
se na questão estética.
Num segundo momento serão abordadas as tres dimensões de Kâthe 
Kollwitz: a existencial, a elegíaca e a crítica, quando fará uma a-

genialidade, a singularida-preciação dos conceitos da artista, sua 
de de sua arte pela força de expressão imediata e emocional.

PROMOÇÃO: MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO GOETHE/ICBA


