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EXPOSIÇÃO
— 09 de abril a 1 0 de maio

WORKSHOP BRASIL-ALEMANHA 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

EXPOSIÇÃO
09 de abril a 10 de

WORKSHOP BRASIL-ALEMANHA 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul

maio

Esta exposição reúne obras de artistas plásticos brasileiros e alemães 
que trabalharam durante 28 dias Espaço Cultural em João Pessoa, 
no WORKSHOP BRASIL-ALEMANHA, de T de fevereiro a 03 de março 
de 1991, promovido pela Associação Cultural Alemanha Brasil 
lim, com o apoio do Governo da Paraíba, do Goethe Institut e do Museu 
de Arte de Sao Paulo. O evento teve a coordenação artística de Dieter 
Ruckhaberle, diretor do Staatliche Kunsthalle Berlim, reunindo 8 
plásticos alemães (And

no

em Ber-

artistas
Kuechler, Akbar Behkalam, Dieter Ruckhaber

le, Gerdi Sternberg, Malu Schoop, Ralf Kerbach, Stefanie Vogei, Trak- 
Wendisch) e 1 3 artistas brasileiros (Alice Vinagre, Alex Flemming, Cosme 
Martins, Chico Ferreira, Flávio Tavares, M. Helena Magalhães, Luiz 
Hermano, Marlene Almeida, Miguel dos Santos, Paulo Whitaker, Rodolfo 
Athayde, Sérgio Lucena e Roberto Lúcio).
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PROGRAMAÇÃO
MARÇO
06, 07, 08 —Teatro: Marat Sade sempre às 21:00 h 
13, 1 4 e 15 ditório do Goethe 
16, 17, 18 —Vídeo: Vídeo-Arte de Marl sempre às 20:00 h 

no auditório do Goethe 
20,21 e 22 —Teatro: Marat Sade às 21:00 h no auditório do 

Goethe

no au-

e 19

21 e 22 — Teatro Infantil: A Gata Borralheira às 16:00 h 
no auditório do Goethe 

27, 28 e 29 —Teatro: Marat Sade às 21 :00 h no auditório do 
Goethe

28 e 29 — Teatro Infantil: A Gata Borralheira às 16:00 h 
no auditório do Goethe

— Palestra: A linguagem e a fala na obra de Sieg- 
mund Freud às 20:00 h no auditório do Goe
the. Palestrante: Prof. Dr. Hans-Martin Gauger 
da Universidade de Freiburg.

31

ABRIL
01,02 e 03 — Colóquio: NIETZSCHE - UMA PROVOCAÇÃO. 
04 e 05 — Teatro Infantil: A Gata Borralheira sempre às 

1 6:00 h no auditório do Goethe
04 e 05 — Teatro: Marat Sade às 21 :00 h no auditório do 

Goethe
06, 07, 08 - RETRATO DO BRASIL NO FILME DE TELEVISÃO 

ALEMÃ sempre às 20:00 h no auditório do 
Goethe

e 09

Apresentação: ULRICH STEIN, cineasta e pro
fessor de teoria e prática de cinema nas Uni
versidades de Hamburgo, Vermont e Pensilva-
nia

10, 11, e 13 - Duo de violão CASANO/GUESTRIN 
09.04 
a 10.05 
1 1 e 12

-Exposição: WÇ>RÇ.ShjOP BRA-SII-Al FMANHA
NO MARGS

— Teatro Infantil: A Gata Borralheira às 16:00 h 
no auditório do Goethe

— Teatro: Marat Sade às 21:00 h no auditório do 
Goethe

-SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: CRISE DE 
VALORES sempre às 20:00 h no auditório do 
Goethe

— Workshop de Violão: com o DUO CASANO- 
/GUESTRIN das 15:00 às 18:00h na sala 
multifuncional - 2o andar 

— Concerto dos FUN HORNS às 21 :00 h na Sa
la Augusto Meyer da Casa de Cultura Mário 
Quintana

-Workshop dos FUN HORNS das 1 5:00 h às 
18:00 h na sala multifuncional no 2o andar 

17, 1 8 e 19 —Teatro: Marat Sade às 21 :00 h no auditório do 
Goethe

— Teatro Infantil: A Gata Borralheira às 16:00 h 
no auditório do Goethe

12

13 e 14

13

15

16

1 8 e 1 9
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Exposições
Treze artistas plásticos 
brasileiros e oito alemães 
expõem pinturas, 
desenhos, esculturas e 
instalações no Workshop 
Brasil-Alemanha. Em 
cartaz nas Galerias I e II e 
na Pinacoteca do 
Margs. Pág. 15

■
Workshop Brasil-Alemanha. Pinturas, de

senhos, esculturas e instalações ambientais de 
treze artistas plásticos brasileiros e oito ale
mães que trabalharam no Espaço Cultural 
João Pessoa, no ano passado. Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, Galerias I e II, Pina
coteca. De terça a domingo, das lOh às 17h. 
Abertura quinta (9). Até 10 cie maio.

em
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Arte alemã e brasileira no Margs
Será inaugurada, às I8h, no Margs_ "Arte Como Investimento”. Karina 

(Pca. da Alfândega, s/n), a exposi- Oleksiuk inaugura, às I9h, no Espaço 
cão “Workshop Alemanha-Brasil”. de Exposições Novos Meios da 
com obras realizadas por artistas CCMQ (Andradas, 736), "De Forma- 
alemães e brasileiros reunidos, em 
1991. em João Pessoa (PB). O Loyds 
Bank mostra os trabalhos do argen
tino Alberto Cedron, às 19h30min, no 
British Club (Furriel Antonio Var
gas. 400). No vernissage, Pedro Cor
rêa do Lago, representante da So- 
theby’s London. faz palestra sobre

cão à Cores”, cinco obras em acríli
co sobre tela. onde apresenta uma 
figura humana caricata e deforma
da. E “ Descubra a Cor na Nossa 
Cidade” é a mostra fotográfica pro
cedente do curso ministrado pelo fo
tógrafo Bira Dias. e será inaugurada 
às 20h. na Usina do Gasòmetro. Figuras de Karina Oleksiuk
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Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul estão convidando para a 
inauguração da mostra 
“Workshop Alemanha-Brasil”, 
no final da tarde de hoje. A 
exposição apresenta obras de 
artistas plásticos alemães e 
brasileiros que durante um mês 
trabalharam no Espaço Cultural 
João Pessoa, na Paraíba, num 
efetivo exercício de intercâmbio 
cultural.★ O Instituto Goethe e o

CfJStSíT fi
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Artistas de dois países 

em exposição no Margs
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul apresenta de ho
je a 10 de maio, numa promoção 
conjunta com o Instituto Goe- 
the e o Instituto Cultural Bra
sil-Alemanha. a mostra “Work- 
shop Brasil Alemanha”, que 
reúne obras de artistas plásti
cos brasileiros e alemães que 
participaram durante 28 dias 
de uma oficina promov’da no 
Espaço Cultural João Pessoa 
(Paraíba). Os trabalhos foram 
promovidos pela Associação 
Cultural Alemanhã-Brasil com 
o aDoio do governo da Paraíba, 
do Instituto Goethe e do Museu 
de Arte de São Paulo.

O evento teve a coordensçào 
artística de Dieter Ruckhaber- 
le, diretor do Staatliche Kuns- 
thalle Berlin, reunindo oito ar
tistas alemães e treze brasilei
ros, entre os quais, Akbar Beh- 
kalam, Alice Vinagre, Cosme 
Martin3, Flávio Tavares, Mar- 
lene Almeida, Malu Schoop, 
Paulo Whilaker, Rodolfo Ata- 
hayde, Ralf Kerbach e Trak 
Wendisch. Ao final do trabalho,

cada artista doou uma obra pa 
ra o acervo da Fundação Espaço 
Cultural, constituindo assim o 
embrião para a criaçao do Mu
seu de Arte Moderna da Paraí
ba. O projeto repertir-se-a a ca
da dois anos. com a participação 
de novos artistas, sendo que o 
próximo esta marcada para 
1993, em Maceió

•••• ....f
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Integraçõo através1 
das artes plásticas

Raquel Sager
“Workshop Brasil-AIemanha” é a exposição que abriu 

no último dia 9, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Pça.da Alfândega), com obras de 13 artistas brasilei
ros e 8 alemães. O trabalhos foram produzidos durante 
o workshop realizado de Io de fevereiro a 3 de março de 
1991, no Espaço Cultural João Pessoa (PB). A idéia de 
reunir artistas dos dois países partiu de Dieter Ruckha- 
berle, diretor da Staatliche Kunsthalle de Berlim, e co
ordenador do projeto, após a “Werkstatt São Paulo 
1988”. O evento contou com a colaboração do Deutsche- 
-Brasilianische Kulturelle Vereinigung (DBKV), tam
bém de Berlim. Conforme a representante do DBKV, 
Maria do Carmo Vogt, o projeto buscou uma intensifi
cação do intercâmbio cultural entre a Alemanhã e o 
Brasil. “A idéia é oferecer aos artistas alemães, em 
trabalho conjunto com os artistas brasileiros, acesso a 
alguns aspectos autênticos da cultura brasileira e, no 
seu regresso à Alemanha a possibilidade de aplicarem a 
experiência vivida por aqui”, analisa Maria do Carmo. 
O resultado desta integração é uma mostra com telas a 
óleo, esculturas e ambientações, que pode ser vista até 
10 de maio, no Margs. Este projeto deve repertir-se de 
dois em dois anos, com participação de novos artistas e 
em diferentes cidades no país. A próxima será em 1993, 
em Maceió (AL).

Parte do grupo de artistas que se reuniu em João Pessoa
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Workshop Brasil-Alemanha. Pinturas, de
senhos, esculturas e instalações ambientais de 
treze artistas plásticos brasileiros e oito ale
mães que trabalharam no Espaço Cultural em 
João Pessoa, no ano passado. Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, Galerias I e II, Pina
coteca. De terça a domingo, das lOh às 17h. 
Até 10 de maio.
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Mostras
MARGS (Praça da Alfândega, fone 221- 

8456) — Na Galeria Rubem Berta, 
mostra dos acervos das pinacotecas 
municipais. No Saguão Nobre, obras 
de Vasco Prado e Ado Malagoli, den
tro do projeto Calendário. No Espaço 
Ado Malagoli obras de Alice Brueg- 
gemannn e Alice Soares. Nas pinaco
tecas e galeria II, workshop Brasil-Ale
manha. Na Galeria II, mostra O Pra
zer de Olhar, com obras do acervo do 
Museu. Quem Tem Medo de Kitsch?, 
na Sala Berta Locatelli. De terças a
domingos, das lOh às 17h.

)
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Workshop Brasil-Alemanha. Pinturas, 
desenhos, esculturas e instalações ambien
tais de treze artistas plásticos brasileiros e 
oito alemães que trabalharam no Espaço 
Cultural em João Pessoa no ano passado. 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
Galerias I e II, Pinacoteca. De terça a do
mingo, das lOh às 17h. Até domingo (10).



artistas alemães e brasilei
ros reunidos em João Pessoa -_
participaram deste workshop fTJ 

que teve como resultado esta 
mostra vibrante e diversifi
cada incluindo telas a óleo, 
esculturas e ambientações.
"Um workshop, uma oficina em 
grupo, pode dar impulsos de
cisivos para um fluxo de in
formações que, destinado ao 

consumo, exerce sua influên
cia no mundo inteiro. Como 

europeus trazemos a responsa 
bilidade de lidar com as dej3 >_■ 
cobertas desse continente, JjJ *T" K 

de forma diferente dos euro- 
peus de 500 anos atrás.Preci (J r

samos fazer descobertas ver- £
dadeiras... Para isto, as ■■■p 

periferias são muito mais a- émm
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propriadas do que as metró
poles culturais."de Nikolaus 
A.Nessler
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WORKSHOP BRASIL ALEMANHA

de 9 de abril a 10 de maio

no Museu de Arte do Rio Grande do Sul

GOETHE-INSTITUT/ICBA e MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL/MARGS

Esta mostra reúne obras de ar
tistas plásticos brasileiros e 
alemães, que durante 28 dias 
trabalharam no Espaço Cultural 
João Pessoa, de 19 de feverei
ro a 3 de março de 1991, numa 
atividade promovida pela Asso
ciação Cultural Alemanha-Brasil 
contando também com o apoio do 
Governo do Estado da Paraíba, 
do Goethe-Institut e do Museu 
de Arte de São Paulo.

Akbar Behkalam 
Alex Flemming 

Aiidreas Kuechler 
Alice Vinagre 

Cosme Martins 
Dieter Ruckhaberle 

Chico Ferreira
O evento teve a coordenação ar
tística de Dieter Ruckhaberle, 
diretor do Staatliche Kunsthal- 
le Berlin, reunindo oito artis
tas alemães e treze brasileiros

©

Flávio Tavares 
Gerdi Sternberg 

M. Helena Magalhães 
Luiz Hermano 

Marlene Almeida 
Miguel dos Santos 

Malu Schoop

Ao final do trabalho, cada artis 
ta doou uma obra para o acervo da 
Fundação Espaço Cultural, consti
tuindo assim o embrião para a cri 
ação do Museu de Arte Moderna da 
Paraíba.
O workshop possibilitou a convi
vência entre os artistas e a tro
ca de experiências quanto ã orga
nização do processo de trabalho 
(desenho, pintura, escultura e 
instalação ambiental), proporcio
nando a oportunidade de confron
tar convivências e concepções es
téticas diversas, num efetivo e- 
xercício de intercâmbio cultural.

Paulo Whitaker 
Roberto Lúcio 

Rodolfo Athayde 
Ralf Kerbach 

Stefanie Vogei 
Sérgio Lucena 
Trak Wer disch

O projeto repetir-se-ã a cada 2 
anos, com a participação de no - 
vos artistas. O prõximò, em 1993 
será realizado em Maceió.


