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MEMORANDO N» 57/90/GAL

Do Núcleo de Galeria

Para o Núcleo de Comunicação

Assunto: Mostra "Gravura Contemporânea Japonesa" 
Porto Alegre, 08 de agosto de 1990

Informamos,para seu conhecimento e para as providên 

cias cabíveis,que o Consulado do Japão programou, 

por ocasião da abertura da Mostra, KSXX! 

bição de um filme sobre a vida e obra de SHIKO MUNA 

KATA.

Lembramos que o período de exposição será de 21.08 

a 02.09.90 A abertura será as 19h do dia 21 
Telefone do üonsulado 34 12 99 (Neusa Maekawa). 

Gratos

a exi

J&LA

p/Núcleo
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GRAVURAS JAPONESAS
De 21 a 31 de agosto próximo, aconte

cerá no Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul a exposição A Gravura Contempo
rânea Japonesa, com 80 obras focalizando 
o trabalho de artistas no período de 19MJ 
a 1983. Nesta mostra estão presentes 
grandes nomes da gravura, como Noda, o 
primeiro a empregar fotografias; Kimura, 
que utiliza desenhos feitos à mão; alem de 
gravadores como Hagiwara, Matsumoto 
e Saito, que têm como tema principal a 
forma ortodoxa de visão, levando contu
do o observador a repensá-la. Presentes 
ainda trabalhos de mestres desaparecidos, 
como Kawakami, Munakata e Ono, com 
obras anteriores à Segunda Guerra, entre 
outros. Esta exposição, que viaja pelo 
Brasil entre março e agosto, encerra-se em 
Porto Alegre. __

‘‘Hijín . obra de Awazu, presente 
na mostra___________________
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ARTES PLÁSTICAS

MARGS mostra 80 gravuras do Japão
As gravuras no Japão têm 

uma longa tradição que data da 
segunda metade do século XVII, 
quando o estilo Ukiyoe se desen
volveu. Voltaram à rríoda, entre
tanto. a partir do fim da Segunda 
Guerra Mundial numa nova rou
pagem que quebra aquela tradi
ção. O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgão do CO- 
DEC. abriga durante agosto a 
mostra denominada Gravura Ja
ponesa Contemporânea que reú
ne trabalhos de 39 gravadores 
realizadas no período compreen
dido entre 1950 e 1983.

As raízes da gravura con
temporânea do Japão começaram 
a aparecer em 1907,quando o 
grupo denominado Sosaku Han- 
ga (Movimento de Gravuras 
Criativas) foi formado com o ob
jetivo de promover essa arte co

mo meio de expressão autônoma, 
ao invés de mero método de re-

atitudes de representação em re- Enokura, Sakumi Hagiwara. To- 
lação a interpretações originais da inoaki Hamada, Yozo Hamagu- 
realidade. Ou seja, a gravura é chi. Katsunori Haminishi, Takes- 
considerada como um meio indi- hi Hara, Kiyoshi Hasegawa, Soi- 
reto que tem um efeito superfi- chi. Ida, Masuo Ikeda. Arata Iso-

vez zaki. Misuo Kano, Sumio Kawa-

produção de pinturas. Os artistas 
do pós-guerra, por sua vez, tam
bém perseguiram uma maior li
berdade de expressão mantendo- cialmente frio e mecânico em 
se a par das tendências mundiais, 
o que permitiu que tanto a pro
dução quanto a exibição de gra

de emocional, e proporciona ri- kami. Hideki Kimura, Kosuke. 
cas possibilidades de colagem de Shigeru Kimura. Noriko Kiyozu- 
diversas imagens trazidas pelo ka, Tetsuro Komai, U-Fan Lee. 

vuras aumentassem. progresso das técnicas de repro- Josaku Maeda, Akira Matsurho-
A década de 60 viu crescer dução de imagens, pelo aumento to. Hiromitsu Morimoto, Mayu-

a popularidade da técnica, mas do número de métodos de impres- ni Morino, Shiko Munakata, Ta-
essa tendência veio alcançar o são e pela utilização'de transfe- dayoshi Nakabayashi. Kazumasa
ápice no chamado ‘"boom das rências usando técnicas de Nagai, Tesuya Noda, Tadashige
gravuras” de início dos anos 70. fotogravura. Ono, Gaku Ònogi, Kiyoshi Sai-
Nesta fase elas se caracterizam to, Junichiro Sekino, Kumi Su-

O grupo de artistas reunidos gai, Ikko Tanaka, Toyoshige Wa-
tanabe, Tsuyoshi Yayanagi, Ta- 
danori Yokoo e Hideo Yoshiha-

por seguir estritamente as tendên
cias contemporâneas no mundo nesta exposição é conhecido e 
da arte moderna. A razão funda- aclamado no Japão e exterior e
mental que está por detrás da po- proporciona uma visão variada
pularidade das gravuras de pós- dos estilos utilizados pela gravu- serigrafia, xilo, off-set, litografia, 
.guerra, entretanto, assenta-se na ra japonesa. São eles: Ay-o (se- 
reavaliação feita dos métodos e rigrafia), Kiyoshi Awazu, Koji

ra. As técnicas apresentadas são:

água-forte, água-tinta e 
foto/desenho.

Serigrafia de Arata Isozakr,

Água-forte 
de Mavumi Morino:Serigrafia de Tovoshige VVatanahe;



J ornai:

Data:__

Pagi»a: 

Assunto:^

/_
S/ / L-»

,  '

Margs apresenta retrospectiva da gravura
Exposição permanece até 2 de setembro e compreende

«

experiências feitas com a técnica entre 1950 e 1983

4% Consulado Geral do Japão, em iniciativa con- 
I Ijunta com o Museu de Arte do Rio Grande do 
wSul (Margs), promove a mostra A Gravura Japo
nesa Contemporânea: 1950-1983, de hoje a 2 de 
setembro. A exposição inclui trabalhos de artistas 
que, embora fazendo uso de uma técnica de longa 
tradição, buscam uma linguagem nova, rompendo 
com os métodos mais conservadores. Seja em sua 
visão de realidade, seja na busca de maior liberdade 
de expressão, os artistas reunidos na mostra se carac
terizam pela diversificação.

Influenciados pela pop-art dos anos 60, dedicaram- 
se à gravura, quando então começou a chamar a 
atenção do mundo ocidental, tanto pela linguagem 
plástica como pela técnica de produção. Fazendo 
uma retrospectiva dos experimentos de novas técni
cas e das gravuras que foram produzidas no Japão na 
década de 70, quando houve um aumento de interes
se pela modalidade como forma de arte em si, é 
possível observar a grande influência da fotografia.

A 8 a Exposição Bienal de Gravuras de Tóquio, em 
1972, sobressaiu-se pelo grande número de trabalhos 
experimentais. Como exemplo das fórmulas utiliza
das, pode ser citada a incorporação de fotos às 
gravuras, como linguagem visual para transmitir 
informação.

O artista que primeiro utilizou as fotografias em

Awazu: “Hum"

Hagiwara e Akira Matsumoto, cujas obras não tra
zem imagens reais como tema principal, mas pela 
forma como são apresentadas desafiam o observador 
a repensar a forma de ver os objetos.

Ao lado dos já citados, muitos desenhistas, arqui
tetos e pintores desenvolveram interesse pelas gravu 
ras, incluindo os programadores visuais Kiyosh 
Awazu, Ikko Tanaka e Kazumasa Nagai, o arqui 
teto Arata Isozaki, pintores e escultores como Koj 

gravuras foi Tetsuya Noda, em 1968. A mostra inclui Enokura, Shoichi Ida, Masuo Ikeda, Mitsuo Kano 
também trabalhos de Kosuke Kimura, que utiliza Josaku Maeda, Hiromitsu Morimoto, U-fan Lee 
desenhos feitos à mão, em vez de fotografias. Os Kumi Sugai, Toyoshige Watanabe e Tadanori Yo 
outros artistas presentes são Satoshi Salto, Sakumi koo. Yokoo: “Saint Shambara 4"- - - ..
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A arte do Japão
★ São 80 trabalhos considerados os mais 
expressivos das diversas tendências de 39 
artistas aclamados tanto no Japão como 
no exterior, que compõem a mostra Gra
vura Japonesa Contemporânea a ser 
inaugurada no início da noite de amanhã 
no Museu de Arte do Estado. A promo
ção conjunta com o Consulado do Japão 
terá ainda exibição de um filme sobre a 
vida e obra de Shiko Munakata.
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A ocasião de ver 

as gravuras japonesas
□ Os diplomatas Misao Takahashi e cável. Depois do jantar houve sessão 
Masahiko Kobayashi foram os anfi- de cinema com projeção de filme 
triões do jantar da última semana 
quando reuniram jornalistas para de
gustar um magnífico menu de espe
cialidades da culinária do Japão na 
residência consular. O cozinheiro 
Yashio Suda teve acolhida com pal- no,te.de teT^ Quando os diplomatas

recebiam com Miriam Avruch. A 
jantar. A mesa servida com bandejas coleção de gravuras merece ser vista 
de laca e porcelana do Japão, inclusi- P°*s trata-se de importante acervo 
ve pratos de porcelana Noritake — que dá destaque à agenda de acon- 
o Sévres do Oriente — estava impe- tecimentos do setor de artes.

sobre artistas da mostra dos gravuris- 
tas que está sendo apresentada no 
Margs.
□ O vernissage foi concorrido na

mas ao ser chamado ao salão de

. i. *1*

GRAVURA Japo
nesa Contempo
rânea - 1950/1983, 
com 80 trabalhos 
de 39 artistas, è a 
mostra que o 
Margs (Sete de 
Setembro. 1100) a- 
presenta, a partir 
das 19h. Na aber
tura, um filme 
sobre Shiko Mu- J 
nakata. Até 2 de 
setembro.
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Gravura, sim senhor • • •
cos”... Em verdade se conservam conceitos de expressão artís
tica enraizados no sectarismo anacrônico. Existem (ainda!) 
muitos gravadores cativos, desfraldando a bandeira esfarrapa
da de preceitos superados e seguidores de uma cartilha medie- 

Com urgência necessitamos entender que gravura ou a va) A exaltação exagerada de habilidade do artífice pode,
estampagem em geral, no presente século, vem sendo direcio- mujtas vezeSi redundar num bolo da noiva incomível. Conve-
nada para processos mistos. Conquistando a heterogeneidade nhamos, não é o pintor miniaturista de cabeça de alfinetes que
de tal entrosamento, maior amplitude se dá na área da impres- e$tà praticando a melhor pintura... Até existem gravuras que
são (monotipia, gravação, mecânica, iluminura, aerografia, iembram decorações florais pintadas em negras almofadas de 
litografia transportada, fotogravura, off-set, xerox, cologravu- veiud0 das vovós. Vamos parar?... 
ra, módulos gráficos, estêncil, poichoir, etc.). Há muito consta- Também podem o pintor, o escultor, o aquarelista, o 
tamos tal liberação criativa nos artistas do 10 Mundo. Comum ceramista, o arquiteto, o desenhista publicitário, etc., freqüen- 
num país novo como os Estados Unidos ou mesmo nos de tar 0 ateug grafjco e produzir gravuras descompromissadas 
cultura milenar. É o caso do Japão, que há séculos se impõe com 0 marasmo de certa esquizofrenia dos beatos(as) da
pela desinibição conceptiva. Este país adota agora, após o paróquia ortodoxa. Por não vestirmos tal carapuça, recomen- 
“período Ukiyoe”, uma iconografia individual, descontraí- damos o oportuno acontecimento, no Museu de Arte do Rio 
da e coerente com a chamada arte moderna. Tempo de Grande do Sul, que é a exposição A Gravura Japonesa 
outros pigmentos, de novas cores ou ingredientes sintéti- Contemporânea 1950-1983. Nesta mostra podemos ver obras 

do lançamento industrial de materiais recentes, da notáveis de Ay-O, Shiko Munakata, Koshe Kimura, Tetsuya 
maquinária como ferramenta, enfim desfrutando o grava- Noda, Tadayoshi, Tadanori Yokoo e outros^Lembro-me da 
dor de amplos recursos auxiliares antes inexistentes. Ou- importantíssima representação nipônica na IX Bienal de bao 
tro fator significativo é a evolução do conceito de que a Paulo, em 1967. Transcrevo o trecho do comissário Ychinobu 
gravura não se limita aos ditames do exibicionismo artesa- Masuda no catálogo:
nal ou do abuso de técnicas preciosistas. ...“A concepção da gravura que é capaz de ser repro u

As gravuras de Henry Moore, de Marino Marini, de zida em inúmeras cópias, toma-se obsoleta. Uma mterpre- 
Picasso de Lautrec, de Matisse, valem mais pela força tação de que mesmo um monotipo pode ser chamado 
expressiva, pela simplicidade e menos pelo bordado ou pelo gravura artística é um dos mais revolucionanos fatos hodier- 
“culto ao maneirismo malabarista”. Está na hora de mudar o nos no campo desta arte. Esta in^Idorana 
crânio, um tanto empedernido, de certas oficinas gráficas, parece trazer infinitas possibilidades a capf ^de cnadora na 
Nem é, também, por se estar produzindo gravura abstrata, arte da gravura que vinha sendo considerada limitada quanto a 
estourada, que possamos nos considerar de “não-acadêmi- técnica. ...

DANÚBIO GONÇALVES
Especial para ZH

*

COS,

Tesoros de un barco Occidental32 Sumio KAWAKAMI
Japoneses: “Traços", de Takeshi Hara, no Margs


