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Fofos que vêm da Alemanha
Raquel Sager

T^oi Inaugurada, na sexta-feira última, a mostra itinerante "A 
r Fotografia Artística por Volta de 1900, na Alemanha", no Margs 
(Pça. da Alfândega). É apresentada a evolução estilística da foto- 
arte em 62 imagens, do início ao desenvolvimento desta técnica. A

seqüência começa com o álbum "Se
gundo a Natureza", de 1890, e se
gue com os murais feitos com a 
goma polícroma, a técnica preferi
da dos fotógrafos da época, e de
senvolvida, primeiramente, por Joa- 
chim Constant Puyo e Robert De- 
machy. Demachy é considerado 
uma figura principal do pictoria- 
lismo francês e do Phóto-Club de 
Paris. Pode imaginar-se o elã com 
que os fotógrafos artísticos impu
seram o seu novo estilo. O proces
so com a goma polícroma é o meio 
adequado para obtençáo das suas 
pequenas imagens, esboçadas, in-

timistas e coioridas.As úl
timas imagens sáo de 
1919, feitas por Heinrich 
Schimidt. A grande maio
ria dos exemplares da ex
posição é da "Coleção pa
ra a História da Fotogra
fia" do Museu de Arte e 
Ofícios de Hamburgo.

Segundo o catálogo da 
mostra, a fotografia artística na Alemanha e países vizinhos, além 
dos Estados Unidos, está ligada aos objetivos do Jugendstil e da 
Art Noveau, que consistiam em "encontrar formas radicalmente 
novas para todo o mundo visual de hoje". Ou seja, uma repulsa à 
fotografia comercial de atelier. Nesta exposição são encontradas, 
principalmente, composições de paisagens, retratos e ambientes.

Um dos dinamizadores, no surgimento da fotografia artística, foi 
Alfred Lichtwark, diretor da Kunsthalle, de Hamburgo, que tam
bém teorizou sobre a relação entre a arte e a foto. Os anos 20 e 30 
sofrem influência da foto-arte, até ser substituído pela concreta da 
Neo-Objetividade. Promoção do Instituto Goethe. Até dia 18.

Nu infantil de Erwin fíaupp
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“esfumaçada" 
obtida com 

a goma 
polícroma, 

na foto 
Trabalhador 

com Foice 
(1901), de 

Nicola 
Perscheid

Retrato: obra heliogravura de Rudolf Dührkoopem

Um olhar sobre a fotografia 

alemã do início do século
Conforme assinala Fritz Kempe 

no catálogo da mostra, a fotografia 
artística dos alemães e austríacos, 
tal como a de seus congêneres fran
ceses, ingleses, belgas, americanos 
e de outras nacionalidades, está in
timamente ligada aos objetivos da 
Jugendstil e Art Nouveau (os ter
mos se equivalem) — a busca do 
radicalmente novo para o mundo 
visual. “Tratava-se de uma fotogra
fia programática, surgida da repul
sa pela fotografia comercial de ate
liê.”

Um dos dinamizadores dessa 
corrente, Alfred Lichtwark (1852-
1914) foi o primeiro historiador de 
arte a levar a sério a fotografia e a 
abrir-lhe as portas de um museu. 
Ele dizia que o fotógrafo amador 
diletante deveria preocupar-se ape
nas em concentrar no seu próprio 
meio todas as manifestações da 
tureza que o envolviam. Em 1893, 
como diretor da Kunsthalle de 
Hamburgo, Lichtwark reuniu 
ca de 6 mil provas de 458 autores 
de todo o mundo. Graças a mento
res como ele e Ernest Juhl (1850-
1915) a fotografia artística amado
ra ganhou inúmeras exposições 
anuais e clubes, que preservaram 
originais e reproduções de imagens 
sem as quais o conhecimento sobre 
a área seria consideravelmente 
nor. A exposição A fotografia ar
tística por volta de 1900 na Alema
nha pode ser vista até o dia 18 de 
fevereiro, de terças a domingos, das 
lOh às 17h. Entrada franca.

LUIZ PAULO SANTOS

M exposição A fotografia artísti-
Uca por volta de 1900 na Ale- 

#»manha, aberta na última 
ta-feira no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da Alfânde
ga), oferece uma rara oportunidade 
de se voltar o olhar, através de 62 
imagens originais, para as técnicas 
fotográficas desenvolvidas naquele 
país entre o fim do século 19 e 
início do século 20. A maioria dos 
exemplares dessa mostra itinerante
— retratos, paisagens e ambientes
— provém da Coleção para a His
tória da Fotografia, do Museu de 
Artes e Ofícios de Hamburgo, or
ganizada em 1979 por Fritz Kem- 
pe.

A sequência em exposição segue 
uma certa cronologia, para que se 
torne compreensível ao visitante a 
evolução estilística da fotografia 
artística na Alemanha, também se
guida por outros países europeus 
próximos. Ela começa com a ima
gem despretensiosa e realista Pes
cadores, de 1890, tirada do álbum 
de A. Vianna de Lima, filho de 
antigo embaixador brasileiro 
Berlim, onde estudou; passa pelos 
murais feitos de acordo com a téc
nica preferida pelos fotógrafos ar
tísticos da época, a goma polícro
ma; as últimas imagens, de Hein- 
rich Schmidt, foram feitas depois 
da Ia Guerra Mundial, em 1919.

sex-

Historiador:
Alfred 
Lichtwark 
dirigiu o 
primeiro museu 
que abriu suas 
portas à 
fotografia

Expressão:
perfil captado 
por Jacob 
Hilsdorf em
1911

na-

cer-

um
cm

me-

Realismo:
Pescadores 
(1890), trabalho 
do brasileiro 
Vianna de Lima
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Fotografias antigas no Margs

21/jornal do coméERCIO 08 DE FEVEREIRO DE 1903

0 nascer da fotografia 

em exposição no Margs
Um brasileiro 

entre os 

pioneiros 

alemães
Uma mostra de fotogra

fias de raro valor histórico 
e artístico está aberta á visi
tação no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, numa co- 
promoção com o Instituto 
Goethe. “A Fotografia Ar
tística por Volta de 1900 na 
Alemanha” é uma oportuni
dade de se conhecer os pri- 
mórdios da fotografia na 
Europa, tanto no que tange 
à estética como à técnica.

O fio condutor que orga
niza a mostra é a “foto-ar- 
te”, ou seja: a utilização da 
técnica fotográfica dentro 
de um pensamento estético 
que procurava a composição 
artística, o belo na foto. Era 
uma reação ao que os fotó
grafos e teóricos da época 
chamavam de “trabalhos 
comerciais de ateliê”. A na
tureza e a figura humana 
eram focadas, porém com a 
busca do apuro estético.

Isto não tornava a foto
grafia uma linguagem para 
“iniciados”. Apesar das téc
nicas rudimentares da épo
ca, várias sociedades de fo
tógrafos amadores foram or
ganizadas na Alemanha, 
freqüentadas por pessoas de 
várias atividades profissio
nais, que se dedicavam ao 
registro fotográfico nas ho
ras vagas.

Neste ambiente da Ale
manha unificada e economi
camente emergente na Eu
ropa do início do Século XX, 
a fotografia floresceu, to
mando emprestados idéias 
estéticas da Art Noveau, e 
começou a conquistar espa
ço num meio artístico, que 
ainda achava estranho uma 
técnica que permitiría a re
produção de um mesmo ori
ginal em várias cópias, tal
vez anunciando a aurora da 
época dos meios tecnológi
cos, que se firmou clara
mente na segunda metade 
do século. Assim, utilizando 
técnicas rudimentares, co
mo a goma-polícroma, esta 
nova forma de expressão ar
tística foi ganhando respei
to auxiliado por intectuais 
como Aldred Lichtwark, 
que organizou mostras de 
fotografias no Museu de 
Hamburgo, que se tornou 
um importante centro difu
sor da atividade fotográfica.

As fotos da exposição do 
Margs pertencem 
maioria à “Coleção para 
História da Fotografia”, do 
Museu de Artes e Ofícios de 
Hamburgo. As imagens fo
ram feitas entre 1890 e 
1919, quando o estilo artís
tico começou a ser substituí
do pela neo-objetividade. O 
Museu está aberto de terças 
a domingos das 10 às 17h, 
na Praça da Alfândega. Á 
mostra fica exposta até dia 
18 deste mês.

Esta foto é de A. Via- 
nna de Lima, filho de um 
embaixador brasileiro na 
Alemanha. Estas e ou
tras fotos, realizadas na 
costa Norte daquele país, 
foram publicadas em 
1890 em um álbum cha
mado “Segundo a Natu
reza”. O crítico Ernst 
Juhl chamou as fotos de 
Lima de “as mais antigas 
fotografias artísticas ale
mãs”. Seus originais se 
encontram hoje no Mu
seu de Artes e Ofícios de 
Hamburgo, na Alema
nha.

Foto de Erwin 
Raupp, de 1906
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A FOTOGRAFIA ARTÍSTI
CA POR VOLTA DE 1900 
NA ALEMANHA — Galeria 
I. Exposição de 62 fotografias 
emolduradas, realizadas por 
fotógrafos alemães no inicio 
do século. De 5 a 24/02. No 
Margs, de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas.
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FOTOGRAFIA NA ALEMANHA
— No Margs (Praça da Alfândega 
s/n°), exposição A fotografia artísti
ca por volta de 1900 na Alemanha. 
Até 18 de fevereiro, de terças a 
domingos, das lOh às 17h.
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Início do século: a mostra de fotos alemã no Margs chega ao último dia

ÚLTIMO DIA
FOTOGRAFIA NA ALEMANHA

— No Margs (Praça da Alfândega 
s/n°), exposição A fotografia artísti
ca por volta de 1900 na Alemanha. 
Das lOh às 17h.
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A EXPOSIÇÃO Fotografia Artística por Volta de 1900 
na Alemanha", prorroga sua temporada até amanhá, 
no Margs (Pça. da Alfândega), devido o grande suces
so de público que ela tem levado ao Museu. A mostra 
é composta de 62 fotos produzidas naquele pais en
tre o final do século 19 e início do 20. onde o tema 
predominante são retratos, paisagens e ambientes. 
Em sua maioria, proveniente da Coleção para Histó
ria da Fotografia, do Museu de Artes e Ofícios de 
Hamburgo, organizada por Fritz Kempe, em 1979, as 
fotos seguem uma certa cronologia, para que se tor
ne compreensível aos visitantes. Vale a pena conferir,


