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TEATRO
- 22, 23, 24, 29, 30 e31 de maio

05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21,26, 27 e28dejunho

ANA STEIN COMPRA UMA CALÇA E VEM JANTAR COMIGO
— 1 7, 1 8, 1 9, 24, 25 e 26 de julho

KALLDEWEY FARCE

EXPOSIÇÃO
— 21 de julho a 1 6 de agosto

MAX ERNST

INSTITUT PORTO ALEGRE
INSTITUTO CULTURAL
BRASILEIRO ALEMÃO

MAIO, JUNHO, JULHO 

1992

CINEMA
— 20 de junho a 08 de julho

GRANDE RETROSPECTIVA FASSBINDER

ECOLOGIA
- 10, 1 1, 1 5, 1 6, 1 7, 22, 23, 24 e 25 de junho

NATUREZA E MEIO-AMBIENTE

Rua 24 de Outubro, 112 - Tel. 222-7832 - Porto Alegre - RS



TEATROPROGRAMAÇAO

KALLDEWEY FARCEMAIO
Teatro: ANA STEIN COMPRA UMA CALÇA E VAI JANTAR COMIGO
22, 23, 24, 29, 30 e 31 - 69s, sáb. e dom. 
sempre às 21:00 h - no Auditório do Goethe

Palestra: "GAIA" - Palestrante: JOSÉ LUTZENBERGER 
(inserida na programação NATUREZA E MEIO-AMBIENTE)
24 - 4° feira
às 20:00 h - no Auditório do Goethe

Teatro: ANA STEIN COMPRA UMA CALÇA E VAI JANTAR COMIGO
26, 27 e 28 - 69, sáb. e dom,
às 21 :00 h - no Auditório do Goethe

A peça se autoclassifica como:
"um revólver na alma, um caixote em que tudo fervilha".

Data:
Julho - 1 7, 1 8, 1 9 

- 24, 25, 26
De 69lS o domingos 
Local: Auditório do Goethe 
Horário: sempre às 21 :00 h

Congresso Internacional: ÉTICA, UNIVERSIDADE E MEIO-AMBIENTE
25 a 29 Informações: Pró-Reitoria de Extensão/UFRGS O GRUPO

O Grupo Tear foi fundado em 1980 sob a direção de Maria 
Helena Lopes. Contando entre suas realizações montagens de êxito 
como "Os Reis Vagabundos" que participou do Projeto Mambembão 
em 1 983, tendo se apresentado em Vitória (ES), Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro e São Paulo, ou ainda "Crônica da Cidade Pequena" que 
percorreu os principais teatros de Porto Alegre e foi convidado a integrar 
a programação do VIII Festival Internacional de Teatro de Expressão 
Ibérica, na cidade do Porto em Portugal.

Premiações: 1981 - Prêmio Tibicuera por "Quem manda na 
Banda"; 1 982 - Troféu Açorianos por "Os reis vagabundos"; 1 983 - 
Prêmio Viagem (Projeto Mambembão) com a mesma peça; 1984 - 
Troféu Açorianos com "Crônica da Cidade Pequena"; 1985 - Desta
que entre os melhores de 85 em São Paulo (retrospectiva da Revista Isto 
É), entre várias outras.

JUNHO
Teatro: ANA STEIN COMPRA UMA CALÇA E VAI JANTAR COMIGO
5, 6, e 7 - 6?s, sáb. e dom.
sempre às 21:00 h - no Auditório do Goethe

Filosofia: ÉTICA: TENDÊNCIAS ATUAIS NO PENSAMENTO 
RELIGIOSO SECULAR
7 a 12 - Informações: Pró-Reitoria de Extensão/U FRGS

Projeto: "EDUCAÇÃO E VALORES" - Tema: "O Papel da Escola no 
Contexto da Sociedade Contemporânea" - Promoção: Instituto 
Cultural Judaico Marc Chagall - Informações: 343-5748/342-0934
9 - 39 feira 
às 20:00 h

NATUREZA E MEIO-AMBIENTE
1 0 e 1 1 - 49 e 59 
às 20:00 h
Teatro: ANA STEIN COMPRA UMA CALÇA E VAI JANTAR COMIGO
1 2, 1 3 e 1 4 - 69, sáb. e dom 
às21:00h - no Auditório do Goethe

NATUREZA E MEIO-AMBIENTE
15, 16 e 17 - 29, 39 e 49 
às 20:00 h
Exposição: "ENCENAÇÃO DA AUTENTICIDADE" 
fotos de Elfi Fròhlich
1 7 de junho a 9 de julho
na Casa de Cultuia Mário Quintana

Teatro: ANA STEIN COMPRA UMA CALÇA E VAI JANTAR COMIGO
19, 20 e 21 - 69, sáb. e dom. 
às 21:00 h
GRANDE RETROSPECTIVA FASSBINDER
20 de junho a 8 de julho 
sempre às 20:00 h - Sala Redenção/UFRGS

NATUREZA E MEIO-AMBIENTE
22, 23, 24, e 25 - 29, 39, 4? e 5? 
às 20:00 h - no Auditório do Goethe

Em montagem do Grupo Tear, KALLDEWEY FARCE de Botho 
Strauss, aborda a questão da deterioração das relações interpessoais, 
das rachaduras na sociedade que nesta, e em outras peças suas, como 
"Os Hipocondríacos", "Rostos Conhecidos, sentimentos ambivalentes", 
"Trilogia do Reencontro" e outras, são modelos da perplexidade, do 
estranhamento, da solidão e perdição do ser humano na sociedade 
contemporânea com suas exigências de eficiência e sucesso.

JULHO
OFICINA DE DANÇA MODERNA COM IRIS SCACCHERI
9 a 12 - 59, 69, sáb. e dom. 
às 12:00 h - no Auditório do Goethe

OFICINA DE MOVIMENTO PARA ATORES COM IRIS SCACCHERI
9 a 1 2 - 59, 69, sáb. e dom.
às 1 4:00 h - no Auditório do Goethe

Palestra ilustrada sobre DORE HOYER
9 - 59 feira
às 20:00 h - no Auditório do Goethe

A peça:
As personagens principais
— um casal, homem e mulher, os dois músicos de orquestra, ambos 
bons burgueses neuróticos: ele, perdido e por vezes violento; ela, sen
timental.
— um outro casal de duas mulheres lésbicas, adeptas de um movi
mento que prega a espontaneidade e de tendência esquerdista, militan
tes feministas, anarquistas.
— Kalldewey, um convidado da festa, um homem de fraque, obsceno, 
provocador.
A peça trata de: amor e morte, fuga e agressão, sonho e realidade, 
loucura e terapia.
Assim a classificaram os críticos: "Retrato satírico-sarcástico da realida
de da República Federal" (Süddeutsche Zeitung); "Irônico drama de 
purificação" (Die Zeit); "Peça-enigma em vários níveis" (Abendzeitung- 
Munique); "Peça satírica que dá continuidade à tragédia a partir da 
realidade da R F A" (Deutsches Allgemeines Sonnfagsblatt); "Drama 
anímico - psicofarsa" (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Auditório do Goetheno

Espetáculo: HOMENAGEM A DORE HOYER com a bailarina 
IRIS SCACCHERI e o bailarino ROSITO DE CARMINE
1 0, 11 e 12 69, sáb. e dom. 
às 21:00 h - no Auditório do Goethe

no Auditório do Goethe

Espetáculo: HOMENAGEM A CARL ORFF à cargo da bailarina 
IRIS SCACCHERI

O AUTOR
Botho Strauss - 2.12.1944 em Naumburg, Alemanha. É crítico 

de teatro (trabalhou na revista Theater Heute), dramaturgo e escritor. 
Atuou como dramaturgo com Peter Stein na Schaubühne de Berlim. Em 
suas próprias peças ele tende, como Dürrenmatt, para a comédia.

Sem colocarem primeiro plano, tendências políticas ou de crítica 
social, ele realiza novamente o poético, o particular, a fantasia e o 
sonho no palco. Sucesso internacional, Botho Strauss alcançou com o 
conto "Die Widmung" (A Dedicatória), livro do mês em 1 2/77. A crítica 
reagiu entusiasticamente a "este livro excepcionalmente belo e com
plicado" (Benjamin Henrichs) enquanto descobria "descrições de mes
tre em termos de sentimentos, amor, luto e morte", (Hans Bertram Bock).

1 3 - 2? feira
às 21:00 h - no THEATRO SÃO PEDRO

Teatro: KALLDEWEY FARCE
17, 1 8 e 19 - 69, sáb. e dom. 
às21:00h - no Auditório do Goethe

Auditório do Goetheno

t’ ^Exposição: MAX ERNST
I 21 de julho a 1 6 de agosto 
j no MARGS

Teatro: KALLDEWEY FARCE
24, 25 e 26 - 69, sáb. e dom. 
às 21:00 h

Auditório do Goetheno
no Auditório do Goethe

Teatro: KALLDEWEY FARCE
31 de julho, 1 ? e 2 de agosto - 69, sáb. e dom. 

no Auditório do Goetheàs 21:00 h

TEATRO EXPOSIÇÃO
ANA STEIN COMPRA UMA CALÇA E VAI JANTAR COMIGO
Adaptação do sketch de Thomas Bernhard

MAX ERNST
Data:
Maio - 22, 23, 24 

29, 30, 31

Junho - 05, 06, 07 
12, 13, 14 
19, 20, 21 
26, 27, 28

Sempre de 69s a domingos Data:
21 de julho 
a 1 6 de agosto

Local: MARGS

Local: Auditório do Goethe

de levar essa tradição à frente, modificando-a. Como ele mesmo se 
referia, com a sua fina ironia, ele era acometido de um complexo de 
virgindade ao se deparar com uma superfície vazia; vai precisar de uma 
pequena ajuda para vencer a sua timidez. Por isso encontramos por 
toda a parte, em suas obras, armadilhas que ele mesmo se coloca: em 
quase todos os seus trabalhos existe uma indicação das técnicas indire
tas, frotagem ou colagem, um indício de uma primeira realidade verda
deira, ainda não interpretada artisticamente.

Nenhum dos artistas que podem ser ligados ao movimento Dada 
ou ao Surrealismo tem para oferecer uma maior "coletânea de destrui
ção" do conceito de progresso e da evolução artística.

William S. Rubin, curador-chefe do Museu de Arte Moderna de 
Nova Iorque, foi quem por primeiro se pronunciou, de maneira clara, 
sobre o lugar de destaque de Max Ernst: "Na sequência grandiosa de 
seu estilo e técnica, ele está para o Dada e para o Surrealismo como 
Picasso, no seu todo, está para a arte do século 20" (Em "Dada and 
Surrealist", N. Y., 1968).

Esta mostra é integrada por 1 48 quadros contendo ilustrações 
de livros e gráficas do pintor MAX ERNST (1891 - 1976)Horário: sempre às 21 :00 h

Espetáculo concebido e dirigido por Miriam 
Amaral, adaptação do sketch de Thomas Bernhard 
"Claus Peymann compra uma calça' e vai jantar 
comigo". Odiado e festejado como poucos de seus 
compatriotas, Thomas Bernhard é considerado um 
dos maiores escritores contemporâneos de língua 
alemã. Em sua obra ele lida com temas como a arte, 
a morte, a decadência e a mediocridade. Recebeu 
vários prêmios, entre os quais "Bremer Literaturpreis", 
"Georg Büchner Preis", "Adolf Grimme Preis", 
"Hannoverscher Dramatikerpreis".

"Ana Stein compra uma calça e vai jantar 
comigo" é uma comédia agressiva, crítica e bem 
humorada, tendo por tema o próprio teatro.

Miriam Amaral, a diretora, começou sua car

reira artística em 88 com "Hamletmaschine" de 
Heiner Müller, pelo qual recebeu o Prêmio de Reve

lação em Direção.

Em 1990 dirigiu "Sonata da Solidão" e 
"Onde estão meus óculos" de Karl Valentin, tendo 
recebido por este último o Prêmio Quero-Quero de 
Melhor Direção do Ano.

MAX ERNST não pode ser considerado como um adepto da tra
dição da história da arte, que consiste em se reportar a algo já dado e
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FILOSOFIA CINEMA
CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE ÉTICA, UNIVERSIDADE E MEIO-AMBIENTE

Informações: Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS e Depto. de Filosofia da UFRGS 
Fones: (051) 336-1 71 9 e 336-121 1 - ramal 6633 
Fax: (051) 336-1 762

GRANDE RETROSPECTIVA FASSBINDER
Data:
20 de junho a 8 de julho

Data:
25 a 29 de maio LocakCinema Universitário/Sala Redenção/UFRGS - Rua Luis Englert, s/n°

Horário: sempre às 20:00 h
Promoção: Goethe-Institut/ICBA e Sala Redenção

Promoção da Pró-Reitoria de Extensão e Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que contará com a 
participação de palestrantes convidados do Canadá, Estados Unidos, Espanha, Áustria, França e Brasil.

Na ocasião serão exibidos vídeos sobre o tema Meio-Ambiente cedidos pelo Goethe-lstitut de Porto Alegre.
Em homenagem aos dez anos de morte de Rainer Werner 

Fassbinder, este cineasta ale

mão que em 36 anos de vida 
produziu mais de 40 filmes, os 
Goethe-lnstitut de todo o Brasil, 
estão promovendo esta retros

pectiva integrada por 1 4 filmes, 
entre os quais, "Berlin Alexan- 
derplatz", o mais longo dos 
filmes de Fassbinder com 15

horas de duração, que será exibido em várias etapas.

— EU SÓ QUERO QUE VOCES ME AMEM (legendas em espanhol)
— LIBERDADE DE BREMEN (legendçs em português)
— DEUSES DA PESTE (legendas em português)
— ROLETA CHINESA (legendas em português)
— LILI MARLEEN (legendas em português)
— BOLWIESER (legendas em português)
— BERLIN ALEXANDERPLATZ (legendas em português)
— EFFI BRIEST (legendas

ÉTICA: TENDÊNCIAS ATUAIS NO PENSAMENTO RELIGIOSO SECULAR

Data:
7 a 1 2 de junho

em espanhol) 
LIEBE I5T KÀLTER ALS DER TODLocal: UFRGS - Campus Centro - Salão de Atos

Informações: Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS e Depto. de Filosofia da UFRGS 
Fones: (051) 336-1719 e 336-121 1 - ramal 6633

(O amor é mais frio do que a morte)
- O COMERCIANTE DAS QUATRO ESTAÇÕES 

(legendas em português)
- A TERCEIRA GERAÇÃO
- O CASAMENTO DE MARIA BRAUN (legendas em português)

Congresso internacional promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em homenagem a S.S.o Dalai Lama do Tibete.
A convite do Goethe-lnstitut de Porto Alegre, toma parte neste congresso o Prof. Dr. Peter Antes, da Universidade de Hannover, que no dia 9 

de junho às 1 5:00 horas participará de um workshop em conjunto com o Prof. Dr. Edward McCIennen e no mesmo dia às 20:00 horas proferirá 
conferência, seguida de debate, sobre o tema "Ética Islâmica". Serão exibidos os seguintes filmes:

— KATZELMACHER (legendas em português)
- AS LÁGRIMAS AMARGAS DE PETRA VON KANT

(legendas em português)

— Informações mais detalhadas, datas e horários serão divulgados 
posteriormente.

ECOLOGIA
NATUREZA E MEIO-AMBIENTE TEATRO DANÇAData:
Junho 10, 1 1 

1 5, 1 6, 17 
22, 23, 25

Local: Auditório do Goethe

IRIS SCACCHERI
Horário: Sempre às 20:00 h

O Núcleo Dança em conjunto com o Goethe-lnstitut traz a Porto Alegre a bailarina e coreógrafa argentina IRIS SCACCHERI que além de 
apresentações no auditório do Goethe e no Theatro São Pedro, coordenará duas oficinas e proferirá palestra.umaAliando-se às programações da ECO 92, o Goethe-lnstitut exibirá uma série de vídeos produzidos 

Freiburg. Esta associação de utilidade pública, cujos membros são em sua 
como uma de suas finalidades a difusão da consciência ecológica.

Dispõe também de um centro de informações sobre os materiais disponíveis na Alemanha, que se relacionam com

e compilados pelo Õkomedia Institut de 
maioria cineastas, jornalistas, especialistas em mídia e pedagogos tem Programação:

09 a 1 2 de julho - 1 2:00 h - Oficina de Dança Moderna no auditório do Goethe 
09 a 1 2 de julho - 1 4:00 h - Oficina de Movimento para atores no auditório do Goethe 
09 de julho

qualquer área temática da
- 20:00 h - Palestra ilustrada sobre Dore Hoyer no auditório do GoetheEcologia.

O endereço do Õkomedia Institut, para pessoas interessadas no tema, é: 
Õkomedia Institut e.V.
Münchhofstr. 1 2 a 
D-7800 Freiburg 
Tel. 0761 309 39 (nacional)
Tel. 0049 761 309 39 (internacional)

10, 1 1 e 12 de 
julho às 21 :00 h 
no auditório do Goethe

Espetáculo: HOMENAGEM A DORE HOYER
Iris Scaccheri atuará em conjunto com 
o bailarino gaúcho, Rosito de Carmine

1 3 de julho 
às 21 :00 h 
no Theatro São Pedro

Espetáculo: HOMENAGEM A CARL ORFF

A programação mais detalhada dos 25 vídeos, será divulgada 
posteriormenfe, através de nosso material informativo.

Informações: Fone: 334-6416

Esta programação conta com o apoio cultural da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre/Secretaria Municipal de Cultura.Palestra: "GAIA"

Data:
24 de junho

IRIS SCACCHERI
Nasceu em La Plata (Argentina). Foi discípula e assistente de 

Dore Hoyer, tendo se consagrado na década de 60, em Frankfurt, 
através de sua atuação na montagem do "Fausto" nas mãos da mesma 
coreógrafa, que morre em 1 967, deixando a Iris o legado de suas 
obras e sua concepção artística.

Das inúmeras apresentações de Iris Scaccheri, convém salientar: 
Rond House (Londres), Nottingham Festival, Edimburg Festival, The 
Place (Londres), Septierne Biennale de Paris, Théatre Capifol de Toulouse, 
Space Pierre Cardin (Paris), Festival International de Ia Dance do Théatre 
des Champs Elysées (Paris), Festival Milane Aperto (Itália), Festival d'Art 
d'Avignon, Festival de Musique et Dance de Aix en Provence, temporadas

Local: Auditório do Goethe 
Horário: às 20:00 h

JOSÉ LUTZENBERGER fará uma palestra sobre o tema "Gaia" 
e após será exibido o vídeo sobre James Lovelock.

"James Lovelock, cientista britânico, inverteu o enfoque segundo 
o qual a Vida existe na Terra porque a Terra reúne as condições certas. 
Se a Terra oferece as condições certas é porque a Vida assim as man
tém". (do livro "Gaia. O Planeta Vivo" de José Lutzenberger). James 
Lovelock é um cientista independente que colaborou no programa es
pacial da NASA. Ele é Presidente da Associação Biológica da Marinha

e desde 1974 é membro da Royal Society. Ele também é professor 
visitante do Departamento de Cibernética na Reading University. Espe
cialista em cromatografia de gas, ele inventou o detector de captura 
eletrônico (Electron Capture Detector) que revolucionou a análise 
ambiental. Lovelock vive em Cornwall.

anuais no Teatro Municipal Gen. San Martin de Buenos Aires e apresen
tações esporádicas no Teatro Colon.

Iris Scaccheri foi uma das cinco coreógrafas do mundo a ser 
convidada para o American Festival Ballet de New York. Recentemente 
realizou espetáculos com Susanne Linke (Alemanha) e grupos de Buteh 
(Japão).

Esta palestra é parte da programação NATUREZA E MEIO-
AMBIENTE.
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ENCENAÇÃO DA AUTENTICIDADE
Fotos de Elfi Frõhlich

Data:

1 7 de junho 
o 9 de julho

Local: Casa de Cultura Mário Quintana

ELFI FRÕHLICH desenha e fotografa. Em suas fotos ela utiliza o 
método da montagem, mas cada uma das imagens conserva a sua 
formulação visual própria, quer dizer, nem sobreposições diretas nem 
incisões determinam o encontro das imagens, mas sim, a simultanei- 
dade de seu caráter.

São imagens de experiências colhidas no dia a dia, imagens do 
medo, da beleza, em fantasias e sonhos do despertar.

Fotos de Elfi Frõhlich

CURSOS DE ALEMAO

- CURSOS REGULARES
Os cursos regulares e acelerado do 1 ° semestre estão em 
Inscrições para o segundo semestre: 3 a 1 4 de agosto 
Início das aulas: 1 7 de agosto.

andamento, tendo seu término previsto para 03.07.92.

CURSOS INTENSIVOS
De 13 a 31.07.92 serão oferecidos cursos intensivos, em níveis de acordo com o interesse dos alunos. 
As INSCRIÇÕES serão feitas a partir de 06.07.92.

- CURSOS DE ALEMÃO NA ALEMANHA
Em 26 localidades diferentes da Alemanha são oferecidos pelo Goethe-lnstitut cursos de alemão, sendo:
— Intensivos de 4 e de 8 semanas
— Superintensivos de 4 semanas
— Cursos de linguagem técnica
— Cursos para jovens de 1 0 a 17 anos

As reservas com alojamento e alimentação podem ser feitas em qualquer época do ano em nossa secretaria.

DEPOIS DAS AULAS OU DO ESPETÁCULO, VENHA FAZER UM LANCHE NO BAR DO GOETHE.

apoio cultural

Lufthansa .nossos serviços 

são os primeiros da classe
Seja'passageiro de um moderníssimo Boeing 747-400 

entre Brasil e Alemanha. São 5 vôos semanais. A 
assistência é aquela que só a Lufthansa pode proporcionar.

Os diversos Lufthansa Tours estão de acordo com a sua 
disponibilidade financeira e de tempo. Através do sistema 
Flydrive Lufthansa/Avis Car Special, alugar um carro pode 
ser algo muito econômico. E as facilidades pa^a participar 

das feiras alemãs também são muitas.
Mas se o seu abjetivo for aprender o idioma alemão, fique 

tranqüilo. Conte com a Lufthansa 
para organizar sua estadia.

Ligue: (051) 226-9455 ou consulte a

© üjftfiãnsa @1
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Cinema
ABC à meia-noiteO Processo do Desejo

Batman II, 0 Retomo S. João, Baitimore, Center
eGuarany

3 Imperial, Praia de Belas 2 
Coral e Avenida 
Avenida 1

Frankie & Johnny
Tomates Verdes Fritos 3

10Neblina e Sombras mm®
mm

Teatro Ilp:

Salão de Atos UFRGS 
Instituto Goethe

Dérives 2
Kalldewey Force 17

■Exposições
62 Festival de Arte 
Cidade de Porto Alegre

Sala Álvaro Moreyra

iViMnUO ■MaxEmsl 21
C. de Cultura M.QuintanaCarlos Fajardo 28

Dança
Lago dos Cisnes Teatro da Ospa 

instituto Goethe
3

Homenagem a Carl Orft S10

GigantinhoBlack Sabbath 
Marina
Adriana Calcanhoto

19

3
Theatro São Pedro10

18
* pré-eslréia aberta ao público dia 18, às 21h45min Zarif/ArteZH
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Carl Lamb-Divuleaçõo/ZH

As loucas dimensões de Max Erast
O Instituto Goethe traz ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul a mostra que reúne 148 quadros 

do artista alemão, com ilustrações feitas para publicações. A abertura é na próxima terça-feira

RICARDO CARLE

derão ser vistos entre outros os 
desenhos impressionantes e aluci
nados que Ernst fez para o livro 
Répétitions, de Paul Eluard, e as 
fundamentais ilustrações reunidas 
em Histoire Naturelle. Esta publi
cação, de 1925, divulgou as frota- 
gens, uma técnica que criou e de
senvolveu. Sua intenção é redo
brar, multiplicar, o sentido da vi-

ax Ernst viveu 
em um tempo no 
qual os artistas 
pretendiam 
abarcar o mun
do e a vida não 
importava 
não fosse igual à 

arte. Sua viagem foi feita nestas 
diferentes dimensões e criou efeitos 
que ainda hoje são encarados com 
estranheza por muitos senhores pa
catos, bons apreciadores de domin
gos. Uma espiada nessa extra terre
na e ainda absurdamente verossí
mil interpretação do real será pro
porcionada aos gaúchos a partir da 
próxima terça-feira no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul

(Margs), em Porto Alegre.
A mostra Max Ernst — Livros e 

Gráficos restringe-se ao trabalho 
que o artista alemão (origem oca
sional, mas determinante, como 
costuma acontecer) fez para publi
cações. São 148 quadros que já 
percorreram importantes salas de 
exposições no mundo e que estão 
sendo trazidos ao Rio Grande do 
Sul pelo Instituto Goethe. É um 
recorte significativo da obra in- 
quietante desse homem irrequieto 
que rompeu com o convencionalis
mo e foi além dos movimentos de 
vanguarda artísticos e culturais 
mais importantes do século.

Na exposição, que fica em Porto 
Alegre até o dia 16 de agosto, po-

M 0 artista não acreditava em instituição alguma

entregava. Do explícito surrealis
mo figurativo ele atinge a esponta
neidade do traço, da imagem invo
luntária, da busca do subconscien
te hiperestimado por Breton. Ernst, 
entretanto, não suportou as impo
sições do surrealismo e deixou o 
movimento em 1938, acompa
nhando Eluard.

grantc do grupo O Cavaleiro Azul. 
Fez amizade com Hans Arp quan
do deixou a universidade para tor
nar-se soldado. Depois de servir, I 
cria em Colônia o grupo dada local. ] 
No início dos anos 20, ganha a 
Paris dos surrealistas.

Em 1939 é preso pela primeira 
vez. Solto, volta a ser perseguido 
em 1940 e ém 1941 foge para os 
EUA. O fim da guerra libera-o e 
nos anos 60, ele e sua arte são 
perfeitamente deglutidos. Quando 
morre, em 1976, em Paris, sua re
volução é acomodada nos mu
seus.

se

são.

Espontaneidade do 
traço

Os trabalhos realizados para o 
romance-colagem La Femme 100 
Têtes demonstram a capacidade de 
leitura diversificada a que Ernst se

Suas experiências pessoais não 
lhe permitiam mais crer em nenhu
ma instituição. Nascido em 1891 
em Brüelh, na Renânia, Ernst estu
dou filosofia e foi influenciado na 
juventude por August Macke, inte-
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^4 tf Ate í/e Aftfx Ernst no Margs
Será aberta no Mu

seu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs) 
a mostra Max Ernst —
Livros e Gráficos, pro
moção do Instituto 
Goethe. A exposição é 
composta de 148 qua
dros com ilustrações 
que o artista alemão 
fez para publicações, 
correspondendo a um 
período que vai de 
1919a 1974. Essa sele
ção de obras, que já 
percorreu vários países 
e vem a Porto Ale
gre depois de ser ex
posta no MASP, foi 
mostrada inicialmente 
na Alemanha, ano 
passado, para marcar o 
centenário de nasci
mento de Ernst. A 
mostra percorre todas 
as etapas de produção 
e evolução dos temas 
contemplados pelo mestre, que 
passou pelo expressionismo, o da- 
daísmo e o surrealismo. As ilus
trações foram elaboradas com o 
uso de várias técnicas. As peças,

Hostra: são 148 ilustrações do artista
selecionadas pelo curador Wer- 
ner Spies, poderão ser vistas pelo 
público de terças a domingos, no 
horário das lOh às 17h, nas gale
rias I e II.
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hSegi A fie/a Intrigante, 
digno representante 

do moderno cinema 

francês, possui uma 

narrativa hipnótica 

e cheia de encantoUi
GOIDA

pintor frente á modelo, pela 
primeira vez. Há um clima de 
tensão no ar. Até ontem, 

nunca haviam se encontrado antes. 
Ela nunca tinha posado para nin
guém. Ele considerava-se meio ul
trapassado, em fase terminal. Ma- 

O Ml I SCI r'anne (Emmanuelle Béart) desper
tou em Eduard Frenhofer (Michel 

Grande PiccoIj> a vontade de retomar
quadro que abandonara há dez 
anos. Uma obra-prima que se cha
maria A Bela Intrigante.

A primeira sessão (ou round) du
ra mais de 20 minutos. Frenhofer

_________ faz apenas esboços de Marianne
vestida. Trabalha

Modelo e pintor: Emmc

nação da modelo tornas 
te e é ela quem domina 
(“Deixe-me encontrar o 
ço, o meu movimento. N 
e você, temos que ser ft 
fim”).

A ARTE E A VIDA — Al
gante tem como fio con 
lento, profundo, instigai 
notizador cerne dramátn 
tor, a modelo, a tela ei 
pedindo a doação com 
dois, para que surja a ar\ 
(“pintar melhor é correr r, 
dois atiram-se a eles, ma 
significa nem paixão can 
ao contrário, Frenhofei 
Marianne para posiciom 
modelo. Apesar disto, o 
mento entre eles tem i 
muito especial, quase et 
mesmo tempo profundan. 
tátil, como fazer amor e t 
orgasmo sem tocar o ob 
do.

O filme, entretanto, 
apenas neste tema, que p 
bastaria para torná-lo h 
Marianne tem um amar 
mente pintor. Frenhofer 
uma companheira há mu
niIP fni 1 nrimoiri nwJalo

um

com pena e
Sd - OHNIZVdVO SS8£ ~ T££ (frSO) :í aguada, num livro de apontamen- 

9 xbj 898 ‘eijuno ep S8J0|j -av tos (“Quem prefere a tela de saída
van OVÒVlUOdlAII 3 0VÒVlH0dX3 W00 'ONI syu dando um salto para o desco-

nhecido”).
-OlAld31 e|9d sopiiuejeS 0 sopeAcude ‘sopB0 
-pn0dej0j ‘sojn§0s ‘S0jue§0youooe ‘soqupu0nt 
-0dw0} 0p sienpjAipm soleis© ojjenb ejed eu

No segundo dia, Marianne des
pe-se por inteiro. Sua fantástica 
carnalidade enche o estúdio com o 
mais belo panorama da obra divi
na: o nu de uma mulher. Frenhofer 
começa a trabalhar com carvão.

‘ Caem também algumas outras bar- 
1 reiras. O pintor sente na submissão 

de Marianne um quase exibicionis- 
■03UBJJ3}íp3pi ou JB1S3 u. mo masoquista. Aproveita para fa- 

op soóojjsap so uianb vuvd jojuosa op oStuw um ap ob zer daquele ato de entrega total a 
-jijuoj b cpüuijsdp obóbjqqo BLun BDijujd ura jod nt\ afirmação de seu poder como cria- 
JBpj op OBÓEJO/dx^ 3 süsmbsdj ap S33UBJJ ojnji dor. (“Eu quero o sangue, o fogo e 
ap oq/nf 3p i£ iu3 'na33JüdES3p opuunb oiuauipaquc °SeJ° Que estão dentro de ti. Quero 
obiab um BABiopd sub adpuuj ouonbõj q ap . ^azfda sair desta carcaça. Eu quero 
-3-luiüs 3p 3uio}uy S3DUBJJ jojuosa op 0}U3uiiJ3Jüdt 0 ,nv,s‘vel de tua alma, nem que 
anb oudjsim o ojqnjno ui3 juqoasap JBjuaj iba obôl para lst0 ten^a Quc reduzi-la a mi

galhas. Aliás, nem sou eu quem

SVa80WH31 soajúug sjoòuai frppop e wpuM jej anft

i ou wm hd

AH3dnX3'lNIVS 30 t/MOOMd W VHIVS Q^ro tudo isto. Quem quer é o

Fotos Divulgação/ZH

r w

Mostra de gravuras e ilustrações do artista alemao no Margs

O centenário de Max Emst
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m Segundo caderno
Uma jornada pelo 

planeta de Max Emst
trajetória. No catálogo da exposição, ele já 
fornece o que seria uma justificação míni
ma- “As técnicas criadas ou assumidas por

oloca-se um pape, sobre uma superfíc.e Ma* ^"ang^ l

rsrcêí,;s.r= H==rsi"=ss.E-SfZZT£S2S. StíSSSX-
num ateliê na Rue Torlaque, em Montmar- ABSTRAÇÃO - Na exposição, que fica em 
tre Emst entregou-se à pesquisa. Sofisticou Porto Alegre até o dia 16 de agosto, poderão 
a técnica, usando papel fotográfico e diver- $er apreciados os desenhos realizados para o 
sos objetos para proporcionar ranhuras e jivr0 Répétitions, do poeta Paul hluara, 
protuberâncias inusitadas. Era uma desco- com quem Ernst entrou e saiu do movimen- 
berta. “A frotagem não é nada mais do que tQ surrealista, rompendo com q contradito-
uma técnica de aumentar a capacidade alu- rio dogmatismo imposto por Breton. na
cinatória do espírito, criando automatica- também os extremos rebuscados de La tem- 
mente visões, um meio pelo qual se acaba me w0 Têtes e os traços experimentais 
com a cegueira”, concluiu. mínimos de La Poéme de Ia Femme iuu

Uma parte significativa do que resultou jdtes As dolorosas e míticas imagens ae 
desse trabalho poderá ser conferida a partir Une Semaine de Bontè, em que o humor nao
de hoje no Museu de Arte do Rio Grande do é desprezado, servem de contraponto as 
Sul (Margs). Em 25, Ernst publicou Histoire Etografias coloridas ou monocromáticas, in- 
Naturelle, cujas ilustrações, realizadas a par- vadidas peia abstração. O visitante poderá se 
tir de frotagens, estão na seleção da mostra deler ^ segundos, minutos eternos, diante 
Max Emst — Livros e Gráficos, que abre de Vue de ma fenêtre (Vista da minha 
hoje no museu. A exposição reúne 148 qua- jane]a), publicada em 1960 em Les Malheurs 
dros com trabalhos que o artista fez para des /mm0ríe/s, em nova parceria com 
publicações, uma tarefa que quase pode Eluardi e ser arrancado do chao por um 
resumir sua passagem pelo planeta. Emst ,er difus0. Depois ficará aliviado mas 
começou a dedicar-se às ilustrações graficas constrangido se for confrontado a uma 
em 1909 e, até sua morte, em 1976, em das dustrações de Fiat modes pereat ars. 
Paris calcula-se que tenha produzido 2 maquinações que afrontam o provisono.

Ernst já tinha avisado: “Os historiadores
DIVERSIDADE — O que poderia espantar, da arte terão dificuldades para me c assi tca 

lespldtodt^^ue produziu. Do sur- ting,
realismo figurativo (agora ja convencional) que esfrega outro ^e e^ta trabalha, 
an traco esDontâneo e aparentemente invo- abstraçao, um que pinta quanu

desolação aterradora Ernst deparou-se nas vras sempre serão
páginas da revista Vaiou Plastici, em 1919. apnsionar Ernst.________ ____________
A imobilidade gélida do primeiro é repeti a M F . _ Livros e Gráficos — Exposição 

movimentos imponderáveis das cna u- cQmemoraüva ao centenário de nascimento do artis- 
engendradas por Ernst. Nao ha humant- ^ aiemã0. No Margs (Praça da Alfândega s/n .

dade nesse mundo louco, nem na sua repre- 227-1962), de hoje a 16 de agosto, nas galerias 
atarão / e II Promoção do Instituto Goethe. /Mtaçao

A 'seleção criteriosa feita pelo curador aberta * ,erças a domingos no h0r“r‘0‘‘as'f!2 
Wemfr ffes permite vislumbrar os cami- m. Visitas monitoradas pelo grofessor Amando
nhos que Emst trilhou na sua conturbada Trevtsan.

BirARDO CARI E
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul exibe 

mostra de ilustrações 

do artista alemão, 
comemorativa ao seu 

centenário de nascimento

c
Emst’. ecletismo de difícil classificação

Fotos Banco de Dados/ZH

mil.

stenrfy

o r ^ -

nos
f>ro ras

sensibilidadecom raraSofisticação: alemão desenvolveu técnica da frotagem
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25/jornal do comércio 21 DE JULHO DE 1992

Mostra da obra de Max 

Ernst no Museu de Arte
A partir de hoje, no exposição sobre Max Ernst gráficas do pintor, que nas- 

Margs, patrocinada pelo dá início a uma série de ati- 
Instituto Goethe, estará vidades, conferências e se- 
sendo realizada uma mostra minários que serão minis- 
dedicada a obras gráficas de trados pelo professor Udo com 
Max Ernst, que viveu entre Liebelt, especialista em Pe- Gogh e Matisse, decide ser 
os anos de 1891 a 1976. Du- dagogia de Museus, que vi- pintor. Em 1913, ele parti- 
rante a permanência da ex- rá a Porto Alegre, a convite 
posição, os visitantes rece- do Instituto Goethe, da Fun- 
berão informações sobre a dação Iochpe e da Pró-Rei- lim. No ano de 1919, funda 
obra deste artista alemáo, toria de Extensão da Ufrgs, em Colônia, o Movimento 
através de visitas monitora- e apoio da Fapergs. 
das, preparadas pelo profes
sor Armindo Trevisan. A ilustrações para livros e tografias, a partir de ima

gens impressas. Ernst foi 
uma das maiores expressões 
do Movimento Dadaista, cu
ja breve duração vai de 1912 
a 1922, movimento que se 
caracterizou pela pintura 
das regras e procurou abolir 
o conceito da renovação fei
ta a partir do já existente. 
A partir de 1923, convertido 
ao surrealismo, ele expõe 
em Paris. Perseguido pelos 
nazistas, que colocara sua 
arte na categoria de degena- 
rada, ele vai para os Estados 
Unidos. A partir dos anos 
50, sua arte começa a ser 
universalmente reconheci
da como das mais originais 
e brilhantes do século.

A partir do próximo dia 
3 de agosto, o Instituto Goe
the estará promovendo a sé
rie de palestras e cursos de 
Udo Liebelt, que será inicia
da às 20 horas daquele dia 
com uma palestra sobre a 
“IX Documanta de Kassel”, 
tendo por local o auditório 
do Instituto e aberta ao pú
blico em geral.

ceu na Renânia e morreu 
em Paris. No ano de 1912, 
ao visitar uma exposição 

obras de Cézanne, V an

cipa, com Chagall e Klee do 
I Salão de Outono, em Ber-

Data. Neste mesmo ano, pu- 
Â mostra é integrada por blica um álbum com oito li-

J
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Rome, 
ilustração 
de Ma’x Ernst 
exposta no 
Margs até 
dia 16 
de agosto

MAX ERNST - Nas Galerias , e
JoMar|s ,praça da Alfândega s/n, 

telefone 227-1962), exposição come
morativa aocentenário do nascimen
to do artistaalemâo, reunindo 148 gra
vuras e ilustrações. Até 16 de agosto. 
Ue terça a donungo, das lOh às 17h
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Max Ernst: o MOSTRAS
Margs exibe 
mostra
comemorativa 
ao centenário 
do artista

MAX ERNST — Nas Galerias I e II, 
doMargs (Praça da Alfândega s/n,’ 
227-1962), exposição comemorativa 
aocentenário do nascimento do artis- 
taalemão, reunindo 148 quadros 
gravuras e ilustrações. Até 16 de agos
to. De terça a domingo, das lOh às

com

17h.
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o estado das coisas

MAX ERNST É TEMA DE SEMINÁRIO E CURSO
Começa hoje no auditório do Margs o seminário Escola e 

Museu, destinado aos professores do Projeto Arte na Escola. 
Das 9h30min às llh30min realiza-se a palestra Viagem de 
descoberta ao inconsciente, Max Ernst e o Surrealismo, com 
exibição de diapositivos, e uma visita monitorada à exposição 
Livros e Gráficos, com 148 ilustrações originais de Max Ernst, 
que comemora o centenário de nascimento do artista; das 15h às 
17h, Do outro lado da pintura, sobre as técnicas artísticas de sua 
obra. Do dia 11 ao dia 13 as palestras serão abertas aos alunos do 
curso de pós-graduação em artes visuais, no Instituto de Artes da 
UFRGS. A programação encerra na quinta-feira, às 19h, com a 
exibição do filme Max Ernst no Instituto Goethe.
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MOSTRAS

MAX ERNST — Nas Galerias 1 e 11, 
do Margs (Praça da Alfândega s/n, 227- 
1962), exposição comemorativa do 
tenário do nascimento do artista alemão, 
reunindo 148 quadros com gravuras e 
ilustrações. Até domingo. De terça a do
mingo, das lOh às 17h.

cen-

Foios Divulsacão/ZH

Gravura: últimos
dias de Max Ernst 
no Margs


