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Uma pintura caracteriza

da pela simplicidade de repre
sentação, pelo amor à narra
ção, pela simplicidade, pela 

1 falta de sombras, de perspec
tiva e pela despreocupação 
com as proporções, assim po
de ser definida a Pintura Nai- 
ve que o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul estará mostran
do de 15 de maio a 6 de junho,

) numa promoção conjunta com 
o Instituto Goethe. A exposi
ção composta por 80 obras ori
ginais de 32 artistas alemães 
representantivos desta escola 
foi organizada pelo Instituto de

Relações Culturais com o Ex
terior de Stuttgart.

co para popularizar este gêne
ro, onde os temas preferidos 
são: o objeto, o acontecimen
to em volta do artista, os lu
gares de trabalho, ambientes 
fechados e a memória de 
infância.

Desde o século XVIII que 
existem na Alemanha, pintores 
e escultores, cujo trabalho tem 
o espírito naif. Inicialmente 
denominados “pintores de do
mingo" por apenas dedicarem- 
se à arte no tempo de lazer, fo
ram aos poucos desenvolven
do a criatividade e 
transformando-se em profis
sionais. Em 1971 uma mostra 
denominada Obras e Oficina 
de Arte Naive, efetuada em 
Recklinghausen serviu de mar-

O nintõr naif é semnre le
vado mais pelo instinto do que 
pela razão. Entre as obras que 
participam desta mostra itine
rante destacam-se três pinturas 
de Adalbert Trillhaase, consi
derado um clássico, represen
tando o apogeu desta pintura 
na Alemanha.
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Schlachtenbild (Quadro de Guerra):
guache de Josef Wittlich, de 1967

Le bistro: óleo sobre madeira, de 
Henry Dieckmann

A bela pintura naive alemã
A simplicidade da representação, a fal- cidos na Alemanha do século XVIII Par- 

aina Jnmbras’ de peJpectlva e desPre°- ticularmente em aldeias do sudoeste e 
algUmaS df ddadeS P°rtuárias d0 nor* da Alemanha 

mãnZ?SS d bela pintura naive ale- podiam ser encontradas essas obras que
dia 3de^Sho 61T* h?je,f.0 13610 seu caracter e expressão revelam a
Grande do Sul * a £ 6SCrÍta de Um artista naive‘ ^icialmente,artTstÍ ck RenúHf0 l 32 613 praticada apenas P°r alguns indivi-
nhf íf • Rpb FederaI da Alema- dualistas, pintores de domingos e autodi- 
nha com inúmeros temas abordados, onde datas.
móPriafdedinfâSncia0 ZZ"* ZfZ me' A pa,3Vra aíemã naiv veio do francês 
mona de infancia, tudo mergulhado nu- para o alemão do século XVIII através do
rSSf' ° VemiSSage aC°n' Ídeá,ri0 de Rousseau- O termo francês 

Fntrp ac k 1 j naif, por sua vez, deriva do latim nativus eEntre as obras apresentadas nesta ex- significa inato, natural, original Hoje o 
posição encontram-se tres de Adalbert sentido é de pueril inconsciente Amo
obmh^Zenle?rSldeHrad!0 Um CláSSÍC°’ CUja m0çã0 6 d0 Institut0 Goethe/ICBA e do 
eeí (kh0JC 3Sf,nala 0 ap°- Marês- A mostra pintura naive pode ser 
geu da pintura naive na Alemanha. Os visitada entre as quartas e domingo das 
pintores e escultores naive já eram conhe- 1 Oh às 17 e as terças das 1 Oh às 21 h
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★ ★ ★ Pintura Naive 
Alemã é o título da 
exposição que estará 
em cartaz de 15 de 
maio (terça-feira) a 3 
de junho, no Museu 
Je Arte do Rio Gran
de do Sul, reunindo 89 
obras de 32 artistas da 
República Federal da 
Alemanha. Arte primi
tiva, natural, original, 
nativa, inocente, ingê
nua, são os termos usa
dos para a linguagem 
pectórica desta expo- — 
sição. Da mostra fa
zem parte os artistas 
Jean Abeis, Henry 
Dieckmann, Friedrich 
Gerlach, Maria Kloss, 
Rosemarie Landsiedel _ 
Eichen, Karl Maeder, I 
entre outros. A abertu- IgjJ 
ra da mostra será às ■ 
19h, na Galeria II, no fl 
Margs.
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Schlachtenbild (Quadro de Guerra):
guache de Josef Wittlich, de 1967

Le bistro: óleo sobre madeira, de 
Henry Dieckmann

A bela pintura naive alemã
A simplicidade da representação, a fal- cidos na Alemanha do século XVIII Par-

âoícãnrnm38’ * desPreo‘ ticularmente em aldeias do sudoeste e
«SriS d^S^T 8umas ^ Cidades P°rtuárias d0 norte da Alemanha 

03 “n.Pmtura naive ale- podiam ser encontradas essas obras que
djaTdehnfhn “f6h?)eDe ° 1,1:10 *“ p*™*» e expressão revelam a
Grande fcaíl 6 ° a eSCrita de um artista naive- Inicialmente,
artstas da Relw p H°rTaaiMe 32 era praticada HP™38 por alguns indivi-
nh! • .pba Federal da Alema- dualistas, pintores de domingos e autodi-
nha com inúmeros temas abordados, onde datas.
os preferidos são o ambiente familiar,
mória de infancia, tudo mergulhado nu- para o alemão do século XVIII através do

-idea/io de RoUSSeaU- 0 termo fran
tece as 9h de hoje. naif, por sua vez, deriva do latim nativus e

significa inato, natural, original. Hoje, o
. sentido é de pueril, inconsciente...A pro-

obra comnWn ainHa i ““ CaSS,IC0’ cuJa m°Çao é d° Instituto Goethe/ICBA e do
Lu dTZt? 0Je ASfmala ° ap°- Margs- A mostra Pjntura naive pode ser
geu da pintura naive na Alemanha. Os visitada entre
pintores e escultores naive já eram conhe- 1 Oh às 17

A palavra alemã naiv veio do francêsme-

Entre as obras apresentadas nesta ex
posição encontram-se três de Adalbert 
Trillhaase, considerado

as quartas e domingo, das 
e as terças das lOh às 21h.
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MARGS — Henry Moore, obras do artista britânico 

exposição. Gravuras de Portfólio 1950-1981. 
Galeria João Fahrion: Ana Cristina da Nativida
de com o tema Hermafroditas e Suas Moedas. 
Pintura Naive Alemã, com 89 originais de 32 
artistas da RFA. Pinacoteca I: Pinturas Brasilei
ras: Figurativo e Abstrato; Pinacoteca 11: escultu
ras e desenhos do acervo; Pinacoteca 111; pinturas 
do acervo; Hall de entrada: Semana de Porto 
Alegre-, Salas Negras: Arte Sacra no Acervo do 
Margs-, Sala Locatelli: Conhecendo Nossos Artis
tas, Galeria II: Porto Alegre Vista por seus Artis
tas-, na Pequena Galeria: Produções Recentes. 
Rua Sete de Setembro 1010 (Praça da Alfânde
ga). Terças, das lOh às 21 h. Quartas a domingos, 
das lOh às 17h.
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