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90000 PORTO ALEGRE RS BRASIL DR. FLORES, 330 7°ANDAR CX.POST. 2511 
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INFORMAÇÕES

Novo telefone: 21-84-69

Copatrocínio M A R G S
MUSÍU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

E X P 0 S I G Ã 0 do Grupo K W A R Z

cravuras e serigrafias de um "realismo cético" 

vernissagem no dia 29 de julho - 19:00 horas 

período de 29 de julho a 14 de agosto de 1977

0 GRUPO KWARZ

desde a sua fundação em 1970 houve muita mudança de participan

tes e socios, uma coisa, porém, nunca houve: imposição ideolog^ 

ca ou estilística. - galerias de autodefesa em bases cooperati- 

vísticas hã muito já se tornaram uma tradição de berlim. nenhuma 

porém, foi tão durável e bem sucedida como o "KWARZ" ( um neolo 

gismo sem conotação definida), provavelmente justamente em ra - 

zão desta flexibilidade e do fato de que o grupo continuou sen

do sempre uma comunidade formada de indivíduos e nunca se tor - 

nou um coletivo fixo e estéril.

momento seis artistas fazem parte do grupo, todos eles nasce 
ram entre 1940 e 1945: a geração que hoje tem 30 anos, caraterí^ 

ticas liberais e pluralísticas, escolhendo caminhos separados, / 

ficando uma ünica meta e caraterístic?: a qualidade.

no

-PETER FOELLER estendeu as suas paisagens, nas quais ele integra 

desde sempre, as molduras ornamentais e de carater constructivi^ 

faz algum tempo que ele mora num prédio imediatamente na fron 

teira com a republica democrática alemã (rda): a vista através da 

janela que dá sobre a paisagem fronteiriça refletiu-se nos seus /

ta.
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quadros com os céus complexamente dobrados, as formações de 

das,
sca-

as variáveis relações de espaço. também REINKARD FOFFMANN, um
outro pintor de reduções paisagísticas, achou novos elemtos pictõ 

ricos, o longínquo horizonte agora e marcado mais por uma faixa / 
de luz do que de cor, a formação da colina no centro tomou uma for 

ma ainda abstrata. devido a um colorido mais frio, o seu tema - a
paisagem como formula abreviada ganhou uma dimensão espacial ain
da mais ampla do que antes. WERNER REISTER,

_  que eleeeu o ascéptico
material de embalagem do presente como marca distintiva da 

te (ele a domina
sua ar-

com surpreendente técnica de trompe-1'oeil), tra-
suas variações e colagem com disfarçada ironia â críticabalha as 

social, assim 

1980"

o painel de altar estilo capitalismo tardio cerca de 
ê tão eloquente como a folha de embalagem 

num monstrinho de migalhas, invadiu a via 

da de UDO G.RQSS são fotos atuais,

que, transformada

sésamo, o ponto de parti

ou mais exatamente; fotos imagi 
nárias, oníricas de um mundo selvagem e inexplorãvel - 

mente
que suposta 

uma técnjL 
ele mais parece delinear o sonho,

- ainda oferece aventuras,com seu colorido claro e

ca aprimorada de linhas nítidas, 

a mirabolante imagem deste mundo. sua pintura procura a realidade, 
que se oculta atras da (suposta) realidade fotográfica dos nossos/ 
diaSo NILS UNBEHAGEN ê satírico, mas também a sua sátira não é nem
mordaz nem maliciosa - ela não visa 

essência das coisas.
os aspectos superficiais mas a 

os objetos que ele enumera igual a brinquedos, 

associações: um garfo ao mesmo tempo é uma 
mao, mas esse garfo é quebrado - quem sabe por hábeis mágicos? - ob 
jetos absurdos entre

evocam um sem numero de

os quais, fato curioso e típico ao mesmo tempo, 
"brandenburger tor", misturar-se como por acaso /deve-se contar o 1 ' 

aos objetos "normais” * 0 Çue Iodos os membros do grupo KV7ARZ tem em
comum: eles não enxergam o mundo visível como motivo ou como tema/ 

mas eles se servem dele como de um arsenal, de onde elesimediato,

buscam as suas com as quais combatem os tradicionais hábitosarmas,

de ver as coisas, 

nossos olhos aquilo que normalmente
e com as quais eles literalmente levam perante os

nao enxergamos ou omitimos da
nossa vista.

HEINZ OHFF

JANEK SYLLA com 

çãvel, um horizonte estendido 

qual se eleva um vasto

suas imensas planícies sugere uma distância inalcan

para o mais baixo possível, sobre 
céu, em tonalidades sutis de

o

cor, e povoado 

o aviao que repousa em 

como sobre

por criações de uma outra esfera de idéias, 

cima de um montão de chapas horizontalmente empilhadas
um pedestal tem menos aptidão para voar do que a função de 

mento decorativo que se integra, de forma transparente, 

ra paisagística: tanto é que na sua parte dianteira 

prolonga e aparece no corte transversal da

um ele-

na estrutu

a paisagem se

asa superlonga, que ul
trapassa ate a delimitação do quadro, tais acentos enfáticos deter 

o conteúdo pictórico intelectualmenteminam
carregado. 

^rof.Dr.Curt Gruetzmacher
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GRUPO K W A K Z 

AUTOR
m I -.r.

f oN9 TÍTULO / v >' ) : TÉCNICA&rw 5

01. Bloco de fortificação I~ '' 

' 02, Bloco de fortificação II

03» Bloco de fortificação III

04. Bloco de fortificação IV

=05. Bloco de fortificação V
í

,06. Transplante

gouache

QV! ^^KJ'^i/1!
gouache ......

R. Hoffmann ". 

R. Hoffmann 

R. Hoffmann 

R. Hoffmann" 

R. Hoffmann 

V/. Reister 

W. Reister

•i •
«...

I . . gouache

gouache

1. de cor/aquar. 
aquarela

des. de 1.de cor 

desenho 
acrílico 

acrílico 

serigrafia 

serigrafia 

serigrafia 

serigrafia 

serigrafia 

serigrafia 

serigrafia 

serigrafia 

serigrafia 

serigrafia 

sèrigrafia 

serigrafia 

serigrafia 

serigrafia

tf!
t .

107. Paisagem 

08. AÍ, dois enfiaram os dedos, nê?W, Reister 

09. Nosso modelo novo 

• 10

.*
> í

* 1 t
• . * ’

W.:: Reis ter. mi 
V/. ReisterPainel de altar p. esquerda

11. Painel .de altar^,.. direita

12.

2 *
?

AW.’ .Reister

». j- syu‘

14 .* Pmancipação

: .
V.,

%
:

J. Sylla
% Sylla ~

- ,> ■

:\JV Sylla

>
>■/

*&£&**>
! :r^

17V Céògfafia ■

i
s

*.> * 
•U.

I
J. ••Sylla

3 •:. V .
*!

/ ••S ' ‘

r
i
; 18.;, Acesso

19,. >;Td:rra:de Uoare
20. ;*’Hydrokultur

* •' • 1' ' -. ■ ' ’•* .

£lí Vento ascendente

4 3 *í Willburger"
: :v , ,í ;-*■

-24'.; Vista marinha

P..VFoeller
Jl, Sylla. vvv--

*
• “V

.« .

J.--Syl la
•v> . • ; r. :J. -Sylla

. -V . " r;~t r\
U.G. Ross ■4-

. U.G. Ross
»* . í

. j,t' À

(25 "Paul' Bocuáe!'
IvV. * - * *

><■

U^.G. - Ross

> ##âélster
R^i^ffmann
Prfpeller

-*
■28;.. Caro Sr. K

• ■ ííj , . v. ■ ,

^29.-Barreira:diante de 

30. Ponte aérea
gravura

serigrafia

serigrafia">.31. Bert Hagnussen • 

com vermes 

d 33^. Realismo berlinense

uRoss 

U.. Reister

.» : ;;
- ’ ' .< *■ • . - • _ .. ,•

serigfaflâ'

serigrafia 

serigrafias 

serigrafia 

serigrafia

^*32; Saco ‘ •

■

N. Unbeliagen 

íl. Unbehagen 

P5ç Foeller: 
U.G. Ross

II. Unbehagen
V
N. Unbehagen 

P. Foeller 

P. Foeller 

P. Foeller 

P. Foeller 

P. Foeller 

: W. Reister 

U.G. Ross 

U.G. Ross 

U.G. Ross

&
K’ . ,*
* 33a,b,c,d Realismo berlinense 

; >( 34. Arquipélago

- 35.

*
r<

>.
ussell:

■ - '.r--'
t*-

36. Passaro

37 . Anões ^ -• - ^

3 8 Terra -1 imitada-^-

39. A noite . •
* • +

, ' t des. c. 1. de cor 

des. c. 1. de cor 

serigrafia 

serigrafia 

serigrafia 

serigrafia 

offset

•• .^serif-raf ia ,

serigrafia 

gravura 

serigrafia..

■ ^

■,v»'

'■ h

40. Pedaços da terra •! . -
41. Terra dobrada

42. A tarde 

"4 3. Planta 

. 44. Andep^

45. Martin vonder Seeseite 

• 46. John Woller

V •!
. • ,-»> r’-. •
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GRUPO KWARZ

Relação dos trabalhos

N9 Título Técnica Condições

C/Plástico

Autor Preço

Cr$ 6.000.0001. Bloco de for
tificação I

02. Bloco de For
tificação 11

03. Bloco de for
tificação III

04. Bloco de for
tificação IV

05. Bloco de for
tificação V

06. Transplante

R.Hoffmann gouac he

C/PlásticoR.Hoffmann Cr$ 6.000.00gouache

C/PlásticoR . Hoffmann Cr$ 6.000.00gouache

C/PlásticoR.Hoffmann Cr$ 6.000.00gouache

C/P lá sticoR.Hoffmann C r$ 6.000 . 00gouache

lápis de
cor/aquar. Cr$ 3.000.00 
aquarela

des . de lá_ 
pis de cor Cr$ 4.500.00

desenho

W.Reister
C/Plástico
C/Plástico07. aisagem

08. Aí, dois enfia
ram os dedos,né?

09. Nosso modelo 
novo

W.Reister Cr$ 3.000.00

C/Plástico

C/PlásticoW.Reister Cr$ 3.000.00

10. Painel de altar 
parte esquerda

11. Painel de altar, 
parte direita

12. Castelo no ar

13. Azul da manhã

acrílico C/PlásticoC r$ 8.000.00

acrílico 

serigrafia Crí 

serigrafia Crí 1.150.00

C/Plástico 

C/Plãstico

Crí 8.000.00

J. Sylla 

J. Sylla

950.00

papel machu 
ca d o .

Emancipação14. J. Sylla serigrafia Crí 950.00 marcado na 
margem

15. No rango 

16 .

J . Sylla 

J. Sylla

serigrafia Crí 

serigrafia Crí

750.00

0- 450.00 papel machjj 
cado

1 7. Geografia J . Sylla serigrafia Crí 850.00 rasgado no ver 
so/pepel sujo

papel sujo

papel machu 
cado

18. Acesso

19. Terra de Noare J. Sylla

P. Foel ler serigrafia Crí 

serigrafia Crí

650.00

600.00

20. "Hydrokultur

21. Vento ascendente

22. Saudação matinal

23. "N.Willburger”

J. Sylla serigrafia Crí 

serigrafia Crí 

serigrafia Crí 

serigrafia Crí

900.00

500.00

500.00

U.G.Ro s s 300.00 danificada a 
gravura

24. Vista marinha U.G.Ross serigrafia Crí 400.00 marcas na gra 
vu ra

25 . "Paul-Bocuse” serigrafia CríU.G.Ross 600.00 papel machu 
cado

26. Tempo de jejum
do Sr. Richard U.G.Ross

papel machjj 
cadoCrí 500.00gravura

27. flartin com a 
argola

papel rasgado 
grav. danif.U.G.Ross Crí 500.00gravura

1 1



C/Plástico 
C/Plástico

serigrafia Cr$ 
Cr$

^ 28. Caro Sr. K 700.GO 
950.00

W. Reister
29. Barreira dian- RrHoffmann 

te de azu1

30. Ponte aérea

gravura

C/Plástico

C/Plástico

serigrafia Cr$

serigrafia Cr$

serigrafia Cr$

33. Realismo C r í-1 N.Unbehagen serigrafia Crí 
tico A

950.00P . Foeler

700.0031. Bert Magnussen U.G.Ross

32. Saco c/vermes W.Reister 700.00

C/P lástico700.00

33 . Rea 1 ismo Crí
tico B

33. Realismo Crí
tico C

33 . Realismo Crí
tico □

34. Arquipélogo

35. R.H.Coussel

36. Pássaro

N.Unbehagen serigrafia Crí

/
0^

N.Unbehagen serigrafia CrííVV

N.Unbehagen serigrafia Crí

C/Plástico

C/Plástico

serigrafia Crí

serigrafia Crí

N.Unbehagen des.c/lá
pis de cor Crí

800.00P.Foeller

600.00U.G.Ross

6.000.00 gravura suja

N.Unbehagen des.c/lá-37 . Anões
pis de cor Crí 6.000.00 gravura suja

papel danif.

papel sujo e 
danificado

serigrafia Crí 

serigrafia Crí 1.000.00

950.0038. Terra limitada P.Foeller 

^ 39. A Noite P.Foeller

40. Pedaços de 
Terra serigrafia Crí 

serigrafia Crí 1.100.00 

Crí

serigrafia Crí 

serigrafia Crí

750.00 papel sujo 

grav.riscada

P .Foeller

41. Terra dobrada P.Foeller

42. Á Tarde 175.00P.Foeller offset

950.00 papel sujo

papel machu
cado

43. Planta W.Reister

800.00U.G.Ross44. And en

">-vCc^ 45. Martin von der 
Seeseite

'John Woller

Schraubenschl 
1 u e s s e 1

Waescheklammer N.Unbehagen serigrafia 

N.Unbehagen serigrafia 

N.Unbehagen serigrafia 

Í>c0£ vj

Não é para ser vendida 

Não é para ser vendida

serigrafia 

s erigrafia

U.G.Ross

U.G.Ross

Não é para ser vendida 

Não é para ser vendida 

Não é para ser vendida 

Não é para ser vendida

N.Unbehagen serigrafia

Stuhl 

\í B u e s t e 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VENDIDOS DO GRUPO KWARZ

TÉCNICATÍTULO PREÇO G$AUTOR COMPRADOR

650,00Serigrafia Arno Vontobel FilhoAcesso P. Foeler

Terra Limita Lúcia Chagas de Azevedo9?0,00

950,00

850,00

ti u
da

(0, Planta W# Reister

Geografia J. Syalla

!t l! tt Mtt

Vera ChavesBEarceliosn

Terra de Mo- 
are

Morango

600,00

750,00

800,00

Milton CoutoJ. Sylla

tt tttttt

Gilca Von EyettAnden U. G. Ross

Nota: Os trabalhos deverão ser entregues 

somente no final do ano.

Período de exposição: 29/07 à l4/08

de 1977
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Pf SECRETARIA OE EDÜCAÇAO E CULTURA 
Ü DEPARTAMENTO OE ASSUNTOS CULTURAIS 
lÀ MUSEU OE ARTE 00 RIO GRANDE 00 SUL 
W INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO-ALEMÃO

Convidam para a inauguração da exposição de gravuras e serigrafias
sexta-feira, as 

Filho,
do GRUPO KWARZ de Berlim, dia 29 de julho de 1977, 
19 horas, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul,
235 - Io andar.

à Av. Salgado

Período da exposição: 29 de julho a 14 de agosto de 197 7

SECRETARIA OE EDÜCAÇAO E CULTURA 
DEPARTAMENTO OE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU OE ARTE 00 RIO GRANDE 00 SUL 
INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO-ALEMÃO

Convidam para a inauguração da exposição de gravuras e serigrafias
sexta- feira, as 

Filho,
do GRUPO KWARZ de Berlim, dia 29 de julho de 1977,
19 horas, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, à Av. Salgado 
235 - Io andar.

Período da exposição: 29 de julho a 14 de agosto de 1977

f/y
T SECRETARIA OE EDÜCAÇAO E CULTURA 
4 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
j» MUSEU OE ARTE 00 RIO GRANOE DO SUL 
r INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO-ALEMÃO

Convidam para a inauguração da exposição de gravuras e serigrafias 
do GRUPO KWARZ de Berlim, dia 29 de julho de 1977, sexta-feira, bs 
19 horas, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, à Av. Salgado Filho, 
235 - 1? andar.

Período da exposição: 29 de julho a 14 de agosto de 1977
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Assunto:_

Um pouco da 

arie gráíica 

da Inglaterra
Com o objetivo de propor

cionar uma visão da arte grá
fica da Inglaterra durante os 
anos 60, o MARGS e o Conse
lho Britânico estarão apresen
tando a partir de hoje, “Artis
tas Gráficos Britânicos da Dé
cada de 60”, uma exposição 
que reúne alguns dos artistat 
mais famosos nesta técnica. 
Tendo como local a pinacoteca’ 
do Instituto de Artes UPRGS, 
a mostra reúne trabalhos dos 
seguintes artistas: Gillian Ay- 
res, Patrick Caulíield, Bernard 
Cohen, Harold Cohen, Robyn 
Denny, Richard Hamilton. Da- 
vid Hookney, Gordon House, 
Tess Jaray, Allen Jones, Mark 
Lancaster, Eduardo Paolozzi, 
Peter Phillips, Bridget Riley, 
Peter Sedgley, Colin Self, R-i 
chard Smith, Joe Tilson, Wil- 
líam Turnbull e Marc Vaux.

"Daisy, Daisy", litografia de Allen Jones, participa da mostra 
da Gravura Britânica

nha sido demonstrada por al
guns de seus predecessores. 
Muitos deles realmente se Ins
piraram no ambiente urbano 
para suas imagens, mas isso 
coincidia geralmente com uma 
idéia heróica do modernismo, 
no qual grandes nomes dos 
prévios anos de 50 adquiriram 
um “status’’ semi-mítico. A 
afluência do princípio dos 60 
— evidenciada nos suplemen
tos coloridos dos jornais como 
ênfase em bem viver e ociosi
dade — teve um efeito catalis- 
ta, ocasionando um novo in
teresse popular em arte e até 
mesmo alguns compradores”...

explicar porque o mundo ar
tístico britânico foi transfor
mado tão dramaticamente du
rante os anos de 60. A mu
dança do clima social foi, sem 
dúvida, um fator importante. 
Os artistas que apareceram no 
fim dos 50 e no princípio dos 
60 foram os primeiros a apre
sentar — como uma geração — 
uma imagem desprovida de 
sentido de classe; foram os pri
meiros a não serem estorvados 
pelo culto quase aristocrático 
do amador. Não se preocupa
ram nem com as idéias alta- 
mnete boêmias da cultura, nem 
com a reação agressivamente 
proletária contra elas e que ti-

A maioria deles iniciou com 
a pintura e depois passou a 
dedicar-se ao grafismo (dese
nho, litografia, serigrafia, etc.). 
Um excelente catálogo, que a- 
companha a mostra, tem intro
dução baseada num artigo pu
blicado em 1969 por Christo- 
plier Finch que inicia assim: 
“Nenhuma razão simples pode

PT 45-4q-7y
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Grupo Kwarz: levando aos olhos do público...

Museu de arte expõe 

gravuras e serigrafias 

do Grupo Kwarz•..aquilo que normalmente ele não enxerga

• GRUPO KWARZ — Abre hoje, às 19h, no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Salgado Filho, 235, primeiro andar) mos
tra de gravuras e serigrafias do grupo ale
mão composto por Peter Foeller, Reinhard 
Hoffmann, Werner Reister, Udo R.ass, Nills 
Umbehagen e Janck Sylla. Patrocínio do 
Instituto Cultural Brasileiro Alemão. Vi- 
situação das 9h às 12h e das 13h30min às 
21h, de terça a sexta e das lOh às 17h, aos 
sábados. Até 14 de agosto.

O fato de serem seis e da mesma geração 
os integrantes do grupo Kwarz — nasceram 
entre 1940 e 1945 — não significa um fecha
mento ideológico ou restrito a um número li
mitado de artista. Prova é de que desde o sur
gimento, em 1970, outros já passaram para 
dar sua contribuição, como sócio ou apenas 
participantes, pois trata-se de um sistema co
operativo em termos de galeria, a exemplo de 
muitas outras conhecidas de Berlim.

Para explicar a obra de Peter Foeller, 
Heinz Ohff escreve que ele “estendeu as suas 
paisagens, nas quais ele integra desde sempre, 
as molduras ornamentais e de caráter constru- 
tivista. Faz algum tempo que ele mora ime- 
diatamente n afronteira com a República De
mocrática Alemã: a vista através da janela 
que dá sobre a paisagem fronteiriça, refletiu-se 
nos seus quadros com os céus complexamente 
dobrados, as formações de escadas, as variá
veis relações de espaço”.

Como Peter, Heinz apresenta Reinhard 
Hoffmann; “um outro pintor de reduções pai
sagísticas, achou novos elementos pictóricos. O 
longínquo horizonte agora é marcado mais por

uma faixa de luz do que de cor, a formaçãt 
da colina no centro tomou uma forma aindí 
abstrata. Devido a um colorido mais frio, o ser 
tema — a paisagem como fórmula abreviada — 
ganhou uma dimensão espacial ainda mai; 
ampla do que antes”.

Werner Reistor caracteriza-se no meio dc 
grupo pelo material que usa — dando-lhe í 
técnica do trompe 1’ocil — que são as emba
lagens de presente, em que “trabalha as suas 
variações e colagens com disfarçada ironia è 
crítica social”. Udo Ross usa a fotografia pa
ra mostrar a realidade do mundo atual, “coar 
seu colorido claro e uma técnica aprimorada 
de linhas nítidas, ele mais parece delinear c 
sonho, a mirabolante imagem deste mundo”. 
Nils Unbehagen apresenta uma obra que in
sinua ao espectador diferentes imagens figu
rativas através de associações de objetos ab
surdos com outros mais conhecidos.

Janek Sylla, “com suas imensas planícies 
sugere uma distância inalcansável, um horizon
te estendido para o mais baixo possível sobre 
o qual se eleva um vasto céu, em tonalidades 
sutis de cor e povoado por criações de uma 
outra esfera de idéias”, salienta o professor 
Curt Gruelzmacher. Finalizando, Heinz Ohff 
diz: “O que todos os membros do grupo Kwarz 
têm em comum: eles não enxergam o mundo 
visível como motivo ou como tema imediato, 
mas eles se servem dele como de um arsenal, 
de onde eles buscam as suas armas, com as 
quais combatem os tradicionais hábitos de ver 
as coisas. E com as quais eles literalmente 
levam perante os nossos olhos aquilo que nor
malmente não enxergamos ou omitimos da 
nossa vista”.— ou omite da sua vista, segundo Heinz Ohff.

29 DE JULHO DE 1977 
SEXTA-FEIRA FM ♦
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MARGS apresenta grupo kwartz Y-t-?b
Um dos viais dinâmicos agrupamentos áe artes plásticas 

da República Federal da Alemanha — o Grupo Kwartz — 
formado vor artistas de cerca de trinta anos de idade, tem 
peças selecionadas e apresentadas, atualmente, em promoção 
do Instituto Cultural Brasileiro Alemão, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. A exposição, de caráter coletivo, em técni-

!

cas variadas, prosseguirá até o dia 14, podendo ser visitada
diariamente, das 9 às 12 e das 14 às 20 horas.

*<-
£

1Morango, gravura de Janck Sylla, em mostra do MARGS
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Décio Presser

Gravura
da

Peter
Foller

No MARGS,
a exposição 

de um grupo, 

sem imposições 

ideológicas
Fundado era 1970, o Grupo Kwarz reúne artistas de Berlim 

Ocidental que seguem uma linha liberal e plurista, desprovida 
de imposições ideológicas ou estilísticas, cuja característica e 
meta única é a qualidade. A partir de hoje. gravuras e seri* 
grafias realizadas por seis integrantes deste grupo estarão sendo 
mostradas no MARGS, numa promoção do ICBA e DAC/SEG. O 
nome Kwarz é um neologismo sem conotação definida, provavel
mente em razão desta flexibilidade e do fato de que o grupo 
continuou sendo sempre uma comunidade formada por indiví
duos e nunca se tornou um coletivo fixo e estéril.

H

No momento, os seis componentes nasceram entre 1940 * 
45. São eles: Peter Foeller, que estendleu suas paisagens, nas 
quais ele integrava, as molduras ornamentais e de caráter 
construtivista; Reinhard Hoffmann, pintor de reduções paisagís
ticas, achou novos elementos pictóricos. O longínquo horizonte 
é marcado mais por uma faixa de luz do que de cor; Werner 
Reister, elegeu o ascéptico de embalagem do presente como 
marca distinta de sua arte; Udo G. Ross apresenta fotos entre

Prossegue até dia 14 deste mês, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
posição de gravuras e serigrafias do Grupo Kwarz. cujos componentes são 
Peter Foeller. Reinhard Hoffmann. Werner Reister, Udo G. Ross.Nils Un- 
behagen e Janek Sylla. O trabalho da foto é de Unbehagen. Ele é satírico, 
mas é uma sátira que não objetiva aspectos superficiais; procura a essência 
aas coisas, e esta essência provoca inúmeras associações. O Grupo foi for- ! 
mado em 1970, em Berlim, e é um dos mais bem sucedidos. Seus integrantes >! ÍÉ| 
pertencem a geração dos que hoje têm 30 anos, com características liberais \ mLmmím 
e pluralistas, sendo a qualidade, sua meta final.

a ex-

■ .
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Janek
Sylla
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]VÍostra de tapeçarias e ep 

de gravuras no MARGS /ç //
Organizado pela sua Unida

de de Acervo, o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
está apresentando uma expo
sição de tapeçarias reunindo 
trabalhos de Liciê Hunsche, 
Carla Obino, Arlinda Volpa- 
to, Jussara Cirne de Souza, 
Yedo Titze, Wilhem Horvath, 
Minor Tomita, Ivandira Dot- 
to Saldanha e Renata Rubim.

GRUPO KWARZ

Desde a semana passada o 
Museu de Atre do Rio Gran
de do Sul está apresentando 
gravuras e serigrafias de seis 
artistas alemães do “Grupo 
Kwarz”. Os participantes des
ta mostra, que tem em co
mum o fato de terem nasci
do entre 1940 e 1945 e pau
tarem sua obra pela excelen
te qualidade artística, são: 
Peter Foeller, Reinhard Hoff- 
mann, Werner Reis ter, Udo 
Ross, Nils Unbehagen e Ja- 
mek Sylla. Os trabalhos em

exposição, partindo de redu
ções paisagísticás, mostra i- 
magens figurativas e denun
cia, freqüentemente, a preo
cupação com o futuro dos e- 
lementos naturais ante a in
vasão tecnológica.

As gravuras e serigrafias 
do Grupo Kwarz poderão ser 
arquiridas pelos interessados 
que, para tanto, devem pro
curar a pessoa encarregada 
das vendas durante o horá
rio de visitação do Museu: 
das 10 às 17 horas.

o real e o imaginário, oníricas de um mundo selvagem inexplo- 
rável; Nils Unbehagen é satírico que não visa apenas o 
ficial mas a essência das coisas, os objetos que ele enumera 
jguai a brinquedos. Finalmente, Janek Sylla com suas planícies 
sugere uma distância inalcançável, horizonte estendido para o 
mais baixo possível, sobre o qual se eleva um vasto céu, em 
tonalidades sutis de cor. povoado por criações de uma outra 
esfera de idéias.

“O que os todos integrantes do grupo Kwarz têm em 
é que eles não enxergam o mundo visível como motivo ou como 
t< ma imediato, mas eles se servem dele como de um arsenal, 
de onde eles buscam as suas arnvas, com as quais combatem os 
tradicionais hábitos de ver as coisas e com as quais eles lite- 
ratraente levam perante os nossos olhos aquilo que normalmen- 
te não enxergamos ou omitimos da nossa vista”. Esta é á opi- 
rrão do crítico alemão Heinz Ohff e que agora poderá ser com
provada pelo nosso público alravés desta exposição de “realis
mo cético” que ficará aberta à visitação até o dia 14 de agosto.

super-

comura

mmm

GrupoOs seis integrantes do


