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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO-ALEMÃO

*

Pedem o prazer de sua presença para abertura das exposições 

de artistas gráficos alemães denominadas "FORMAS" e "ESTRUTURAS", 

dia 6 de cutubro, quarta-feira, às 19 horas, no Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul, à Av. Salgado Filho, 235 - 1.° andar.

Período das Exposições:
"FORMAS"

"ESTRUTURAS"

6 a 17 de outubro

20 a 31 de cutubro de 1976

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Transferida para o 

dia 20, a mostra 

de gravuras no MARGS
Um atraso na remessa dos trabalhos, componentes da expo

sição “Formas”, fez com que o MARGS transferisse a mostra pa
ra o próximo dia 20. Esta deveria ser inaugurada hoje, às 19 ho
ras, reunindo 30 gravuras de 10 artistas alemães contemporâneos. 
Isto não impedirá que sejam realizadas as tradicionais sessões de 
cinemas das quartas-feiras, com a projeção de filmes de arte, às 
17 e 19 horas, em sua sede provisória na Avenida Salgado Filho, 
235 — 1.® a.ndar, com entrada aberta a todos os interessados.

__________________________________—___I
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DIÁRIO DE NOTICIAS
Terça-feira, 5/10/76 • 9

A Arte Contemporânea da República 

Federal da Alemanha será apresentada 

em uma exposição, dividida em duas 

etapas a partir de amanhã.
A primeira parte, focalizando 

"Forma", mostra trabalhos de 

10 artistas gráficos (num total de 

30 obras) e acontecerá de seis 

a 17 de outubro, no Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul (Avenida 

Salgado Filho, 235 - sobreloja). 

"Estrutura", a segunda parte, será 

apresentada de 20 a 31 de outubro, 
no mesmo local, consistindo em mais 

de 30 obras de outros 10 artistas. 
A promoção é do Instituto Cultural 

Brasileiro Alemão em conjunto com o 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

ÊSF
primeira etapa da

, .. amanhã

êê

mas sem função pa
recem vazias e inúteis.

de uma homoge
neidade plana.

Gernot Buberik 
permite mais indepen
dência aos detalhes 
dentro dos trabalhos 
soltos. As cores, bas
tante vinculadas à for
mas, que não chegam 
a um efeito próprio (as 
folhas parecem mais 
policromadas que 
coloridas). A cor, em 
Bubenik, preenche e 
diferencia formas sem 
ter um destino formal 
próprio.

O sexto artista, Al- 
fonso Huppi, pode ser 
descrito como o mes
tre na arte de jogar 
forma contra fundo. 
Consegue isso es
truturando as formas 
com as quais trabalha 
de maneira que seus 
perfis se parecem 
ambivalentes - pode- 
se encará-los como se 
fossem parte da forma 
ou do fundo. Simpli
cidade e evidência 
marcam seus traba
lhos.

truir uma realidade ar
tística ao lado da 
realidade em que 
vivemos e, separável 
desta, tem dado uma 
crescente independên
cia às formas. A arte 
abstrata mudou para 
arte concreta, e mes
mo coisas formalmen
te não traduzidas trans 
formaram-se em obra 

de arte quando se
paradas de seu am
biente normal e co
locadas em um museu.

Nos últimos 20 
anos, acompanhando 
uma evolução histórica 
e artística, a forme 
passou a ser encarado 
com objetividade,.ten
do se livrado, siste
maticamente, das vin-

análise científica.
Esse enfoque teve 

diferentes entonações 
através das épocas, e 
por um longo tempo 
ocorria a discussão se 
a forma devia subor
dinar-se ao conteúdo 

conteúdo a forma,

Renascimento, a for
ma, de tal 
que em muitos casos 
cobria completamente 
aos conteúdos. Atual
mente isso perdeu o 
efeito, desde a in
trodução do lema ar
tístico do arquiteto

maneira

A forma passou a 
ca racterizar 
Hoje, admite-se que as 
cores e formas, na pin
tura, não somente tem 
que refletir coisas

coisas.

culações emocionais e ou o
superando estas,tornarído- diferindo a solução nosconcretas, norte-americano Louis mas,

devem construira obrai n dependente. períodos. Henri Sullivan: a for-diferentesse,
Diminuindo a intenção de arte.Na Idade Média do ma depende da fun-

A idéia de cons-pessoal, aumentou a minou o conteúdo; no ção". A partir daí for-

OS ARTISTAS CON
TEMPORÂNEOS DA 
FORMA

A primeira parte 
da mostra que inicia 
nesta quarta-feira, 
focaliza dez artistas
gráficos de vanguarda 
que se dedicam à for- 

livre de vincu-ma,
laçães emocionais e 
concretas, todos da 
República Federal da 
Alemanha. São eles: 
Otmar Alt, Horst An
tes, Gernot Bubenik 
Bernd Damke, Erich 
Hauser, Alfonso Huppi, 
Franz Rudolf Knubel 

Bernard 
Emil Schu-

Palermo 
formas escassas que 
perdem valor próprio, 
parecendo resto 
formas que sobram do 
processo de produção 
de folhas. Nele, o fun
do é negativo e a for
ma positiva o branco 
dn tolho dá a imDres-

mostra

Palermo,
Schultze, 
macher.

Um dos artistas 
mais importantes do 
Informei na Alemanha 
é Bernard Schultze.

Os gnomos d* Horst Antas (litografia) de



espaço. Já Erich 
Hauser parte de uma 
consciência

mum com a natureza; 
são visões internas 
torturantes chegadas 
ao quadro ou à gráfica, 
através de uma 

excitada.

r ESPECIALIZAÇÃO, 

GARANTIA DE LIBERDADE 

PARA O PASSPORT

cons
trutiva geométrica. No 
plano da imagem ele ' 
coloca um segundo 
plano negro que trata 
de tal maneira

realidade 
São figurações es
tranhas nascidas de 
tensões e distensões 
gráficas, 
denomina de Migof 
essa maneire especial 

independendo 
quase espacial ou 
ilusória.

que o 
mesmo parece virado 
o dobrado. Bastam a 
ele poucas insinuações 
para produzir uma 
ilusão de espaço que 
elimina o caráter de 
superfície da folha. O 
que parece ilusório e 
formal fica destruído 
pelo efeito ilusório, 
com suas folhas dando 
a idéia de uma vista 
através de uma |anela.

Ao contrário des-

Schultzelíder do grupo, que não se 
considera unicamente um 
músico do jazz. Ele acha 
que um músico deve ter 
a habilidade de tocar de 
tudo , por isso consegue 
conciliar estilos conflitan
tes. Mas estando no Pas- 
saport , ele é dócil, como 
explica: acho também
que, como músico, o cara 
deve se especializar e é 
nessa especialização que 
encontra sua maior liber
dade, maior espaço para 
se expressar .

Tanto folk quando 
vários estilos de jazz e 
rock estão presentes em 
sua música. Entretanto, 
ele foge da música co
mercial. Não que a re
jeite, diz, pois foi através 
dela que cheguei ao rock 
e ao jazz, mas hoje de
sejamos atingir um

Klaus Doldinger, toca 
clarineta, mooge

outros grupos, composto 
tri lha

público maior. É isso o 
mais importante: alcan
çar um público maior e 
uma total comunicação 
com ele.

*0 baterista do con
junto, Curt Cress, toca o 
instrumento desde os 
seus 1 1 anos. Participou 
de vários grupos de beat 
e rock até chegar, hoje, 

Passa port 
realiza intenso trabalho, 
com inúmeras viagens por 
quase todo mundo.

sonora para sete 
filmes e participado de 
muitos festivais.

saxe,
mel lotron; Curt Cress fica

deKr i st i a nna bat e ri a ;
Schultze defende-se no 
piano, órgão e moog e 
Wolgang Schmid desen
volve baixo e guitarra.

O mais jovem do cor, 
junto de Doldinger é Wolf-
gang Schmid, que há 

quatro anos está no Pas- 
desde

A mesma geração 
de Bernard, pertence 
E m 11
porém com obras mais 
fechadas em si e con
cisas. tudo escapa da 
superfície 
produz. Folhas se

s p o r t
apresentação, 
conheceu o líder, 
convidou para tocar no

uma 
quandoOs quatro compõem o 

conjunto Doldinger-Pass- 
port, um dos mais divul
gados e gravados grupos 
de rock contemporâneo, 
e progressive jazz . Eles 
já estão no Brasil e farão 
um único show em Porto 
Alegre, hoje no Salão de 
Atos da 
horas. A promoção e do 
Instituto Cultural Bra
sileiro Alemãoque dá con
tinuação aos espetáculos 
de jazz que vem sendo 
desenvolvidos na cidade.

Klaus Doldinger é o

Sc humacher
que o

ondeao
grupo. Desde os I 1 anos, 
idade em que ganhou 
uma guitarra, Schmid 
ligou-se na música 
parando mais, fundando 
seu primeiro conjunto aos 

anos e, com ele, 
apresen ta ndo-se 
várias cidades da Ale-

tes, os trabalhos de 
Bernard Damke já 
parecem repletos de 
formas, que cobrem o 
fundo do quadro. Seus 
perfis estão bem ajus
tados aos limites do 
quadro, quase se iden
tificando com eles. No 
fundo, o que o artista 
quer é representar a 
imagem como forma

que a
Erich Hauser com seu plano negro virado e dobrado (serlgrafla)

apresentam como se 
fossem velhas peles 
arranhadas por in
fluências externas, nas 
quais se i nclui uma 
rede de linhas

nao
Kristian Schultze é 

filho do famoso 
positor alemão Norbert 
Schultze, autor de, 
outras, Lili Marlene 
canção conhecida através 
de Marlene Dietrich. Kris
tian integra o Passport' 
desde 73, tendo antes 
participado de vários

com-
lUfrgs, às 21 14

ementre
que

parecem nascer junto 
com o fundo.

Também ligado ao 
expressionismo. Horst 
Antes tem enfoque 
bastante diverso mos
tra estranhos gnomos 
pintados, o que torna 
alegórico o mundo que 

Refletindo

manha. Este seu conjunto 
The Dynamites" con

quistou^ inclusive, prêmio 
de melhor grupo beat 
Stuttgart, no ano de 1 964.

em em si.

O último dos con- 
Franztemporâneos, 

Rudolf Knubel propoe 
uma divisão siste
mática da superfície. 
Ele colocp um círculo 
em quatro quadrados 
e os faz girar até o 
eixo central, como se 
fossem partes inde
pendentes. Assim sur-

vivemos.
uma geração menos 
oprimida, seu mundo é 
alegre e lúdico e esta 
mesma visão tem Alt e 
Bubenik. Otmar Alt 
coloca em seus 

quebra-ca
beças alegres de for
mas bizarras e co
loridas, que entretan
to nada tem de con
creto. São perfis ar
queados e denteados, 
entrelaçados entre si 
que, apesar das cores 
vivas, dão a sensação

quadros constelaçõesgera
muito variadas que es
truturam a área total
de modo d i f e 
ente. A intenção artís
tica utiliza meios 
puramente 
tricôs para chegar a 
soluções formais da 
área.

geomé-

—irlgrafla do mastraam jogar forma contra fundo: Alfonso Huppl
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t.tl >5-4.a feira a exposição 

artistas gráficos alemães
seguintes horários: das 9 às 
12 horas e das 13h30min às 
21 horas nos dias de semana, 
menos às segumdas-feiras, dia 
em que o Museu permanece 
fechado. Aos sábados e do
mingos, das 10 às 17 horas.

Promovida pela Secretaria 
de Educação e Cultura, atra
vés do Departamento de As
suntos Culturais e Instituto 
Cultural Brasileiro-Alemão, se 
rá inaugurada na quarta-fei
ra, dia 20, no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul, a 
exposição dos artistas gráfi
cos alemães denominada “For 
mas e Estruturas”, que obje
tiva uma visão sobre a arte 
gráfica contemporânea na Re
pública Federal da Alema
nha. Na primeira parte, For.

são dez os artistas 
que comparecem, cada um 
com três trabalhos: Otmar 
Alt,, Horst Antes, Gernot Bu- 
benik Bernd Damke, Erich 
Hauser, Alfonso Hüppi, Franz 
Rudol Knubel. Palermo, Ber- 
nard Schultze e Emil Schu- 
machcr. Em Estruturas, são 
também dez os artistas pre
sentes, um deles. Almir da 
Silva Mavignier, nascido em 
1925 no Rio de Janeiro, bra
sileiro portanto, co-fundador 
do primeiro grupo de pintores 
abstratos no Brasil e atual
mente lecionando pintura na 
Escola Superior de Artes 
Plásticas, em Hamburgo. A 
inauguração de “Formas e Es
truturas” está marcada para 
às 19 horas de quarta-feira, e 
nos dias subseqüentes a expo
sição poderá ser visitada nos

mas,

IN o Margs, a arte alema contemporânea
“So'VEStaSS*"ntÉ£*£" *»« Gor-

funda alteração deaÜlfdad” fS íer Chamad° AIm,r da S'lva M™S-
Stíte». K>”Pn>VSVel *“** pres6nte “**• Almir, que atualmente leciona pintu-

ra na Escola Superior do Artes Plásticas 
em Hamburgo nasceu no Rio de Janeiro, 
em 1925, e teve seus primeiros estudos dé 
arte no Brasil em 1945. Foi eo-f unida dor do 
primeiro grupo de pintores abstratos 
Brasil e exerceu, também, atividades de 
terapeuta no Centro Psiquiátrico Nacional 
do Rio de Janeiro — pintura e escultura 
com alienados — para fazer, em 1951, sua 
viagem a Europa. Durante cinco anos le
cionou na Escola Superior de Configuração, 
em Ulm, e dos diversos prêmios que já 
ganhou, destacam-se dois na Primeira Bie
nal de Cartazes em Varsóvia (1966) e Prê
mio do M use um of Modern Art Kvoto na 
M Bienal Internacional de Arte Gráfica 
em loquio.

Promovida pela Secretaria de Eduea- 
çao e Cultura e pelq Instituto Cultural 
Uasilciro-AJemão, abre hoje, às 19h no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Sal
gado Filho, 235, primeiro andar) a mos
tra intitulada Formas e Estruturas, totali
zando 60 obras de 20 artistas gráficos da 
Republica Federal da Alemanha.

Estas obras, selecionadas pelo profes
sor l’hornas Grochowiak, diretor da Stàdis- 
che Iíunsthalle e Museu Folkwang, perten
cem a 12 coleções dc 30 folhas cada 
e viajam por diversos países

A c-oleçao é composta de obras dos 
artistas Otmar Alt, Horst Antes, Gernot 
Bubemk, Bernd Damke, Erich Hauser Al- 
tonso Huppi. Franz Rudolf Knubel Paler- 
mo. Bernard Schultze,- Emil Shumacher 
que apresentam desde figuras humanas es
tranhas a figuras geomélricâs.

uma
. , „ - i para mostrar

a arte contemporânea da Alemanha 
sucessivas etapas. Dieter Honisch (que 
também apresenta Estruturas) explica so- 
bre Formas:

• “Pa™ a arte posterior à Segunda 
Gueira Mundial e característico o interes
se especial que os artistas têm desenvol- 
vldo pela relação entre forma figurativa 
e Fundo, pela forma positiva e negativa. 
Assim como numa arte ilusionista, indubi
tavelmente, a forma figurativa ou a coisa

no
em

Sobre a outra coleção, Estruturas, Die- 
(er diz: “Pode-se falar de um estruturalis- 
mo da década de 60, que iniciava a subs
tituir o individualismo da década de 50. Os 
artistas diferenciavam-se entre si muito 
monos pela sua caligrafia, que pelos ele
mentos estruturais, que eles utilizavam”. 
Nesta, entre os dez artistas que a eom-

\
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Décio Presser

Gravuras de 20 artistas alemães 

reunidos na exposição do MARGS

►

“Formas” e “Estruturas” de
nominam-se duas das 12 cole
ções. compostas por 60 gravu
ras de 20 artistas contemporâ
neos da Alemanha Ocidental, a 
partir de amanhã em exposição 
no MARGS. 
conjunta da DAC/SEC/ICBA. 
Das coleções restantes há as de
nominadas: “Tendências Infor
mais”, “Cores”, “Gráficas de Es
cultores”, “Figuração Sintética”, 
“Geometria Nova”, “Espaços”, 
“Paisagem-vista de N o v o”, 
“Fantasia e Realidade”. “Foto- 
realismo” e “Realismo Crítico”.

Em “Formas” encontramos 
três aguatintas de Otmar Alt, 
berlinense de 36 anos, há 10 de
senvolvendo carreira indepen
dente e premiado no “Collage 
67”, de Munique; litografias de 
Hors Artes, 40 anos, atualmen
te radicado em Wolfartsweier e 
diversas vezes premiado, desta
cando-se o prêmio do UNESCO 
na 33.a Bienal de Veneza; seri- 
grafias de Gernot Bubenik, 
cido na Tcheco-Elslováquia há 
52 anos, atualmente vivendo em 
Berlim e ganhador do prêmio 
de gráfico da VI Bienal de Tó
quio (68); serigrafias de Bernd 
Damke, 37 anos, radicado em 
Reckinghausen e fundador do 
Grupo de Planejamento de Sis
temas Dirigentes Visuais, junta
mente com Franz Rudolf Knu- 
bel: este último participa com 
serigrafias, tendo nascido há 38 
anos em Múnster e se radicado 
em Essen, onde atua como mes
tre na Escola Superior; Erich 
Hauser, 46 anos. também parti
cipa com serigrafias e atual
mente desenvolve sua carreira 
em Rottwell; Alfonso Huppi. 41 
anos, vive em Baden-Baden e 
mostra serigrafias; Palermo 
tem 33 anos, nasceu em Leipzig 
e atualmente vive em Dussel- 
dorf. onde cursou a Academia 
de Belas Artes, comparece em 
“Formas” com três serigrafias; 
Bernard Schultzge, 61 
mostra águasfortes coloridas. 
Radicado em Colônia, inspirado

em Lanskoy, realizou em 1951 
os primeiros quadros tachistas; 
completa o grupo Emil Schu- 
macher, o mais velho dos 10 
tistas, atualmente com 64 anos, 
também com águafortes colori
das. Atualmente vive em Ha- 
gen, onde nasceu, mas duran
te um ano foi professor convi
dado na Escola de Artes de 
Minneapolis (EUA).

Em “Estruturas”

há vários anos pesquisando as 
formações de série: também 
com serigrafias comparece Ger- 
hard von Graevenitz, 42- anos, 
atualmente residindo em Ams- 
terdam, tendo sido co-fundador 
do movimento internacional 
“nouvelle tçndence”; Ferdinand 
Kriwet, 34 anos. participa com 
litografias. É autodidata e desen
volve paralelamente atividades 
eomo escritor, pintor, cineasta 
e. compositor; Wolfgang Lud- 
wig, 53 anos, professor da Es
cola Superior de Artes Plásti
cas de Berlim, está representa
do por três serigrafias; Prêmio 
de Pintura da IV Bienal de Pa
ris, Heinz Nack, 54 anos, vive

atualmente em Monehenglad- 
bach e participa desta exposi
ção itinerante com 
e duas serigrafias; Almir da 
Silva Mavignier nasceu no Rio 
de Janeiro, há 51 anos e desde 
1965 é professor de pintura da 
Escola Superior de Artes Plás
ticas em Hamburgo. Ele está 
presente com três serigrafias 
coloridas; Bruno Pelz, 46 anos, 
atualmente radicado em Muns- 
ter, com vários prêmios e dis
tinções, mostra três águas-for- 
tes; Gunther Uecker, 46 anos, 
atualmente residindo em Dus- 
seldorf, participa com três re
levos e Ludwig Wilding, 49 a-

um relevoar-

numa promoção

vamos en
contrar Raimund Girke, 46 anos, 
docente da Escola Superior de 
Artes Plásticas de Hannover, 
com três serigrafias; este mes
mo processo é utilizado na sé
rie de trabalhos apresentados 
por Rolf Glasmeier, 31 anos, comparece com zincografia.

nas-

Almir da Silva Mavingnier, bra
sileiro radicado na Alemanha, 
participa com três serigrafias 

em "Estruturas"

anos,
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de 20 artistas alemães,"Formas e Estrutura" reúne^^^RGS

exposições
FORMAS E ESTRUTURAS —

Reunião de trabalhos realiza
dos por 20 artistas gráficos ale
mães contemporâneos. São xi- 
los, relevos, _ „ ,
tras técnicas. MARGS (Salgado 
Filho, 235 — l.o andar). Hoje 
e amanhã, das 10 às 12 e das 
14 às 17 horas.

serigrafias e ou-
y.

Altranaque tle um Migof, Bernard Schultze, no MARGS


