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Observações :

r I - O EXPRESSIONISMO DE KATE KOLLWrTZ-Sala 
Ado Mab|oli. Exposição com obras da artista expres sionista, 
que participou ativam «nta dos movimentos sociais na Al «ma
nha do Infdo do século. Mostra de caráter didático, com t«xto 
explicativo sobrea artista e sua situação no contexto das artes 
plásticas na época. De 06/04 a 27/06.
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O EXPRESSIONISMO DE KÃTHE KOLLWITZ NO MARGS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul reserva o Espaço 

Ado Malagoli, a partir do dia 6 de abril, para o trabalho da

Kãthe Kollwitz. Participante ativa do 

movimento expressionista do início do século, Kãthe Kollwitz 

tem com tema central o impasse do homem oprimido. Essa 

proposta temática, que revela-se no grafismo elaborado, no

diversidade dos planos, 

metal e água-forte

artista alemã

contraste do claro e escuro e na 

pode ser observada nas gravuras em 

"Revolta" e "Criança Doente".

Estas obras, que fazem parte do acervo do MARGS, ocupam 

o Espaço Ado Malagoli até o dia 27 de junho, acompanhadas de 

textos e material didático sobre o expressionismo alemão. A 

exposição também prevê palestras e atividades com grupos

escolares.

Os interessados podem conferir 0 Expressionismo—de.

KMt.he Kollwitz no MARGS, de terças a domingos, das 10 às 

17h. Visitas guiadas sempre às 15h. Escolas podem agendar

221-8456,horários especiais pelos telefones 227—2311 e 

ramal 30.

227-2311 e 2218456 ramal 29
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KATHE KOLLWITZ - No Espa 
ço Ado Malagoli do Margs (Praça 
da Matriz s/n°), mostra de obras 
de acervo da artista alemã, repre
sentante do expressionismo do 
início do século. Até 27 de junho, 
de terça a domingo das ÍOh às 
17h.
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I O Margs reserva o espaço Ado Malagoli para o trabalho 
da artista alemã Káthe Kollwitz. Participante ativa do 
Movimento Expressionista, Káthe mostra o impasse do ho
mem oprimido. Até 27 de junho.
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• Exposições
O EXPRESSIONISMO DE Estas obras, que fazem par- 
KÂTHE KOLLWITZ NO te do acervo do Margs, ocu- 
MÀRGS — O Museu de Ar- pam o Espaço Ado Malagoli 
te do Rio Grande do Sul re- de 6 de abril até 27 de junho, 
serva o Espaço Ado Malago- acompanhadas de textos e 
li, a partir do dia 6 de abril, material didático sobre o ex- 
parà o trabalho da artista ale- pressionismo alemão. A expo- 

‘ fnã Kàthe Kollwitz. Partici- sição também prevê palestras 
pante ativa do movimento ex- e atividades com grupos esco- 
;pressionista do início do sécu- lares. De terças a domingos, 

-'Íô,:Kãthe Kollwitz tem como" das 10„às 17 horas. Visitas 
têfiiS central o impasse do ho- guiadas sempre às 15 horas, 
íriêtrt oprimido. Essa propos- Escolas podem agendar horá- 
ta têmática, que se revela no rios especiais pelos telefones 
grafismo elaborado, no con- 227.2311 e 221.8456, ramal 30. 

■•bstràste do claro e escuro e na 
diversidade dos planos, pode 
sér observada nas gravuras em 
metal e água-forte “Revolta” 
e ‘‘Criança Doente”.
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0 ESPAÇO DO IMPASSEa

"Estupro" — água-forte, 1907

Goethe, em uma de suas conversas 
com Eckermann, lembra que "a con
cepção e a exposição do particular 
constituem a própria vida da arte", 
contudo, o poeta acrescenta que "não é 
preciso temer que o particular careça 
de ressonância (porque) cada caráter, 
por peculiar que seja, e todo objeto 
que se queira representar, desde a ro
ca até o homem, tem generalidade; 
pois tudo se repete, e não há no mun
do coisa alguma que seja absoluta
mente única". Não é outra a postura de 
que parte Kãthe Kollwitz para chegar à 
realização de seus desenhos e de suas 
gravuras. Quando ela nos mostra a morte 
ou o sofrimento, não está nos propondo 
imagens em que se busca uma represen
tação simbólica ou alegórica; ao contrá
rio, ela nos mostra a morte deste lutador, 
o sofrimento desta ou daquela mãe, a fo
me e a revolta destes operários em parti
cular. Entretanto, seus trabalhos .não se 
dispersam em imagens de vivências me
ramente singulares porque ela percebeu, 
como Goethe, que o universal está pre
sente no particular e nos revela isso com a 
força e o vigor de uma grande mestre.

Kãthe é antes de tudo uma realista, 
mas uma realista no sentido mais amplo 
do termo. Ela não se deixa conter pelos li
mites estreitos de uma representação que 
procure ser apenas espelho das imagens 
cotidianas. Kãthe elabora suas figuras 
buscando uma relação entre os diversos 
elementos gráficos (entre a linha, a man
cha, o claro, o escuro os vários planos,

etc.) que atinja o espectador com um im
pacto que o leve a perceber esses elemen
tos como expressão da atitude íntima 
com que a artista se posiciona diante da 
vida. E, por aí, vemos que ela está ligada 
ao desenvolvimento do expressionismo 
alemão do início do século. Contudo, 
também ultrapassa os limites desse movi
mento na medida em que, assim como 
seu conterrâneo e contemporâneo, o dra
maturgo Bertold Brecht, jamais abdica da

postura realista que a impede de cair no 
essencialismo e no misticismo para onde 
descamba boa parte do expressionismo.

Kãthe Kollwitz tem como tema cen
tral o impasse do homem que é oprimido, 
que sofre dor e humilhações, mas man
tém acesa a chama da ternura que o im
pede de ser transformado em um objeto 
não-humano. E essa situação revela-se 
não apenas nas cenas enfocadas (A Mor
te da Viúva, Mães, Homem Enlutado, 
Estupro, Tumulto, etc.), mas na própria 
estrutura gráfica de seus trabalhos. Nesse 
sentido, pode-se dizer que a proposta es
tética de Kãthe Kollwitz é, desde logo, 
uma clara e contundente proposta ética. 
A oposição entre o pigmento negro e o 
branco do papel, as contradições entre 
cortes agudos e densas massas intocadas 
na prancha da xilogravura, os antagonis
mos entre os planos que às vezes dividem 
suas gravuras sem, contudo, causarem 
desequilíbrio, o contraste entre a densida
de das figuras e o grafismo minucioso em 
suas águas-fortes, tudo nos revela uma 
concepção do espaço gráfico como sen
do o espaço do impasse. Um impasse pa
ra o qual não há solução imediata. Nenhu
ma ilusão de luz que sirva para aquecer a 
dureza das contradições, nenhuma ilusão 
de momento que pareça apontar para 
uma saída. Assim como um El Grego e 
um Tizziano, Kãthe Kollwitz vê o espa
ço do homem como o espaço das contra
dições que o dilaceram.
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"A Viúva I" - xilogravura 1922/23 José Luiz do Amaral


