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I - MAX KLINGER - Galerias I e II. Exposição de 101 
gravuras do artista slmbollsta alemão do final do século. 
Promoção MARGS/Instituto Goethe, dentro do projeto 
Integração, de 06 a 26.05. :



fê GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
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NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO

ÁGUAS-FORTES DF. MAX KLINGER NO MARGS A PARTIR DO DIA £

o Instituto 

galerias I e

de Arte do Rio Grande do Sul e

nas
0 Museu

GOETHE exibem, a partir do dia 6 de maio,
(águas-fortes) do alemão Max Klinger, um

II, 101 gravuras 

artista que deixou marcas profundas nas artes gráficas do

entreKlinger viveu na Alemanha, 

gravura, experimentou a escultura e 

principais obras sao as

final do século passado. 

1857 e 1920, e além da 

Nessa área, telassuasa pintura.
"Sentença de Párife" (Museu de Viena) e Crucificação (Museu

Wagner eBeethoven,dos monumentos 

criticos não hesitam em considerar as
alémde Hannover), 

Brahms. No entanto, os

melhor de sua obra.gravuras como o
Segundo Eduardo Beaucamp, que apresenta o catalogo da

a arte gráfica de Klinger,
estética moderna.

sua densidade, foi 

Ao elaborar uma 

Klinger

comexposição, 
revolucionária para a

riqueza de detalhes,

artista gráfico não deveria apenas apresentar
conceitos

composição naturalista, 

defendia que o 

o mundo, mas 

simbolistas,

com

Afinado com osinterpretá-lo. 

Klinger incomodou a nocrítica ao romper, 

limites entre ficção ede estilo enoçõesdesenho, com 

realidade.
artista expressionista alemã 

andar da exposição de Max Klinger,
Klinger foi professor da

Káthe Kollwitz. No mesmo 
o público poderá conferir nb Espaço Ado Malagoli duas 

artista alemãdo MARGS assinadas por essagravuras do acervo
tematizou o homem oprimido.que

(águas-fortes) de Max Klinger 

II do MARGS e fica em cartaz

das lOh

A exposição de gravuras 

abre às 19h nas galerias I a 

até 26 de maio,

17h.

àsde terças a domingos,sempre

2272311 e 22T8456 ramal 29



• ^!iUíO ci»0 fr\ ;í—~>

_A I ^__ /____
J ornai:
Data:
P&gtaa 
Asaiintn: Hoy

18 — DOMINGO, 2 de maio de 1993 VARIEDADES
FOTOS DIVULGAÇÃO / CP

IReportagem / Sociedade
Formas poéticas de Klinger

í JCarlos Alberto Santos
TV/Taio começa com duas grandes exposições no Margs. A tes gráficas. Max Klinger tam- 
IVJLprincipal, com gravuras do alemão Max Klinger, abre bém esculpiu e pintou, 
quinta-feira e também vai colocar à mostra duas obras da Em suas gravuras ele iso- 
alemã Káthe Kollwitz, do acervo da casa. Kollwitz, expressio- la os objetos e os insere em 
nista, foi aluna de Klinger, cuja arte gráfica revolucionou a fantasiosos e poéticos arran- 
estética moderna. A exposição reúne 101 gravuras (águas- jos visuais. Compôs grandes 
fortes) do alemão que viveu entre 1857 e 1920. Seu trabalho ciclos gráficos, os quais eram

nomeados, exigindo para 
a arte pictórica a mesma 
liberdade dos composito-

mais conceituado é nas ar-
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Gravura inicial de 'Uma turva

res e poetas. Num ciclo quase cinematográfico, Opus VI - 
"Uma Luva", uma misteriosa dama perde sua luva em um 
rinque de patinação. Um observador - o próprio artista - 
recolhe a luva, leva-a para casa e adormece em cima da 
cama agarrado a ela. No sonho, o fetiche erótico entra por 
caminhos aventurosos, assustando o sonhador, tranfor- 
mando-se e reconciliando-se no quadro final com um amor 
e um ramalhete de rosas. Próximo dos simbolistas, Klin
ger incomodou a crítica rompendo noções de estilos e 
limites entre ficção e realidade.As fantasias visuais do artista sao arranjadas em grandes ciclos



SEGUNDO CADERNO — O Margs 
expõe 101 gravuras do artista alemão 
Max Klinger, um marco nas artes grá
ficas do final do século passado. As 
obras retratam personagens da mitolo
gia grega, cenas da criação, fetiches 
eróticos do artista e a morte.
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Detalhe de uma gravura de Max Klinger

□ SEGUNDO CADERNO

artes “

Mito, fetiche e fantasia em Max Klinger
O MARGS expõe a partir de hoje 101 obras do alemão

que marcou as artes gráficas do final do s&ulo passado
P® 1881, Max Klinger lança um 
P ciclo de dez obras realizadas em 
fctomo de um tema-fetiche: lu-

um meio de antítese à tradição-e único ensaio que escreveu em 
o clássico, presente na temática, na 1891 sua filiação à idéia h u

bre uma Luva consagra um garoto r1 das linhas e a fantasia Fracassou ao aplicar a teoria, se
de 20 anos e obriga a crítica que realçamDse e contrapõem-se uns aos gundo os críticos, entre eles o pró-
torce o nariz para suas invenções a outros- para o gosto da época estes Pno Beaucamp. Se não conseguiu
assistir ao nascimento de um artis- e,ementos eram incompatíveis co- ser um criador de obras totais foi
ta que revolucionou a gravura do mo fogo e água- A audácia de Klin- no entanto, um grande escultor’
final do século. ger pode ser medida pela revolta de Seu Becthoven é o exemplo mais

Durante 40 anos, até 1920, Kin- seus críticos”, comenta Edouard notável, talhado como um Zeus
gler estruturou sua obra em gran- Beaucamp, no magnífico catálogo de mármore num trono de bronze,
des ciclos gráficos que fascinam e da exPosição. Foi também um genial criador de
perturbam por equilibrar temas co- sistemas ornamentais que extrapo-
mo a morte, a mitologia grega e a Klinger obstinou-se em tentati- l3m 3 S'mples função decorativa, 
Criação na beira do abismo entre vas de síntese — a Criação cristã e como na serie Amor e Psiqué,
fantasia e realidade. Ele também a antiguidade clássica a moral ale- ^onceblda com arabescos entalha-
atenuou as nuances entre o moder- mã e a sensnaiiHarU dos em madeira que não apenas

- considerava a arre gráfica arte e a SdísS ‘ °ta

Reproduções/ZH

no

□ MAX KLINGER - Nos Gale
rias I elido Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da A lfândega 
s/n°, 227-2311), exposição de 101
gravuras (águas-fortes). No Espaço 
Ado Malagoli, duas gravuras da 
artista alemã Kathe Kollwotz, alu
na de Klinger que tematizou o ho-

Primeiro
futuro no
tigre queBtgaisfeas i observa o

mem oprimido. De terça a domin
go, das lOh às 17h. Até 26 de 
maio.

despenhadeiro,
uma síntese dajgsc
violência da
Natureza

Ação: os fetiches do artista na imagem da dama
que perde sua luva

vura que pertence a uma sequência de fantasias gráficas onde também aparecem montanhas e centauro



O naturalismo de 
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Composição naturalista com riqueza de detalhes de Max Klinger

Arte revolucionária do alemão 

Max Klinger exposta no Margs
Max Klinger incomodou a crítica ao romper, com sua 

arte gráfica, noções de estilo e limites entre ficção e 
realidade: "A sua arte foi revolucionária para a estética 
moderna”, diz Eduardo Beaucamp, apresentando o ca
tálogo da exposição de Klinger no Museu de Arte do 
RS (Margs), galeria I e II. São 101 gravuras deste artista 
que viveu na Alemanha até 1920, experimentando tam
bém a escultura e a pintura. Nesta área, suas principais 
obras são as telas “Sentença de Paris" e “Crucificado”, 
mas os críticos consideram o seu forte a gravura. Klin
ger foi professor da artista expressionista Kàthe Koll- 
witz, que tem duas gravuras suas expostas no Espaço 
Ado Malagoli do Margs. A inaguração é hoje, 19h.

A obra de Max Klinger revolucionou a estética mo
derna.



rativa na grande cidade de 
São Paulo, entendemos que 
o horizonte narrativo temO nal 
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Arte revolucionária do alemão 

Max Klinger exposta no Margs
Max Klinger incomodou a crítica ao romper, com sua 

arte gráfica, noções de estilo e limites entre ficção e 
realidade: "A sua arte foi revolucionária para a estética 
moderna”, diz Eduardo Beaucamp, apresentando o ca
tálogo da exposição de Klinger no Museu de Arte do 
RS (Margs), galeria I e II. São 101 gravuras deste artista 
que viveu na Alemanha até 1920, experimentando tam
bém a escultura e a pintura. Nesta área, suas principais 
obras são as telas “Sentença de Paris” e “Crucificado”, 
mas os críticos consideram o seu forte a gravura. Klin
ger foi professor da artista expressionista Kàthe Koll- 
witz, que tem duas gravuras suas expostas no Espaço 
Ado Malagoli do Margs. A inaguração é hoje, 19h.

A obra de Max Klinger revolucionou a estética mo
derna.
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MAX KLINGER — Nas Galerias I e II 
do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Praça da Alfândega s/n°, 227- 
2311), exposição de 101 gravuras (á- 
guas-fortes). Com suas composições 
naturalistas, o alemão Klinger defen
dia que o artista deveria não apenas 
representar o mundo, mas interpretá- 
lo. De terça a domingo, das lOh às 
17h. Até 26 de maio.
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Gravuras de Kíinger poetizam o cotidiano
A s fantasias poéticas do gravurista alemão Max 

#AKlinger estão em exposição a partir de hoje, 19h, 
no Margs (Praça da Alfândega). São 101 trabalhos do 
artista considerado um revolucionário da estética mo
derna. Suas águas-fortes marcaram as artes gráficas 
do final do século passado e influenciaram novos ar
tistas Seiis rirlns de gravuras são famosos. Neles o

artista elabora 
composições na
turalistas, ricas 
em detalhes, afi
nando-se com os 
conceitos simbo- 
listas. Rompendo 
noções de estilo, 
sua obra inco
modou a critica.
E tornou-se refe
rência obrigató
ria nas artes.
Promoção: Margs .. . _______
e Goethe. Gravura do artista alemão



Jernal— j-jOfcC{ 
Data:.
Pâg-ía a:_
f «suinto:

ã£i Q± i 
10 - i? Co csf.

MAX KLINGER — Nas Galerias I 
e II do Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul (Praça da Alfândega s/n°, 
227-2311), exposição de 101 gravu
ras (águas-fortes). Com suas compo
sições naturalistas, o alemão Klin- 
ger defendia que o artista deveria 
não apenas representar o mundo, 
mas interpretá-lo. De terça a domin
go, das lOh às 17h. Até 26 de 
maio.

MESTRES DA GRAVURA BRASI
LEIRA — Nas Salas Negras do 
MARGS (Praça da Alfândega s/n°). 
24 gravuras de 24 artistas que pes
quisam este meio expressivo. De 
terças a domingos, das lOh às 17h. 
Até 30 de maio.

A ODISSÉIA — Na Sala Pedro Wein- 
gartner do Margs (Praça da Alfân
dega s/n°, 227-2311), exposição de 
27 desenhos em nanquim e aguadas 
sobre papel de Ênio Squeff. Os tra
balhos ilustraram a reedição da E- 
DUSP-ARS POÉTICA para a
Odisséia, de Homero. De terça 
domingo, das lOh às 17h, com visi
tas guiadas às 15h. Até 30 de 
maio.


