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SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO GOETHE/INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO-ALEMÃO

Têm o prazer de convidar Vossa Senhoria para a vernissage da Exposição de Desenhos 
de DIERK ENGELKEN, dia 11 de março de 1980, às 19:00 horas, na sede do MARGS 
à Praça Barão do Rio Branco, s/n.
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Porto Alegre

Março 1980

RUA DR. FLORES, 330 - 7.° - Tel. 21-84-69



CURSOS DE LÍNGUA ALEMÃ

NÍVEL BÁSICO — 6 semestres
Ao término do nível Básico, o aluno estará em condições de 
manter uma conversação simples, ler jornais e escrever com al
gum desembaraço.

NÍVEL MÉDIO — 4 a 6 semestres
Confronta o aluno com o idioma alemão da atualidade, 
auxiliando-o a aperfeiçoar as técnicas de compreensão e expres
são escrita e falada.

CURSOS REGULARES (todos níveis)
15 semanas 
30 dias de curso 
2 x 90 minutos por semana 
segunda e quinta ou 
terça e sexta

CALENDÁRIO DAS PROGRAMAÇÕES 

Março Pág.

4 Filme: “JANE PERMANECE JANE”
11 JL30 ExP°siÇão: Desenhos de DIERK ENGELKEN ... 6 
TtTa 14 Ciclo de conferências: Prof. Dr. B. ZILLY “Lite

ratura Alemã Mais Recente”
10 a 14 Exposição de livros alemães 
10 a 14

4CURSOS ESPECIAIS
Conversação
Revisão de Gramática
Correspondência Comercial
Cursos para Jovens
Cursos para Crianças
Cursos de Português para Estrangeiros

CURSOS INTENSIVOS
Programa de 1 semestre em 
4 semanas 
20 dias de curso 
135 minutos por dia 
de segunda a sexta

7
6

Seminário: Prof.- Dr. B. ZILLI — Interpretação 
de textos escolhidos da literatura alemã de
hoje............................................................................
Filme: “UMA GAROTA TOTALMENTE PER
DIDA” ...........................................................
Filme: “BERLINGER” .....................................
Seminário: “EFEITOS ECOLÓGICOS DAS 
MODIFICAÇÕES ANTROPOGÊNICAS” — Pa
lestrante: Dr. José Lutzenberger.........................
Filme: “TERRA DO SILÊNCIO E DA ESCURI
DÃO” ...........................................................................
Seminário: “EFEITOS ECOLÓGICOS DAS 
MODIFICAÇÕES ANTROPOGÊNICAS” — Pa
lestrante: Dr. Alois Scháfer.....................
INFORMAÇÕES GERAIS.......................................

7
11

4
18 5
19

8
25CURSO DE PREPARAÇÀO PARA

KLEINES E GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 5
26

CURSOS EM 1980

8CURSOS INTENSIVOS Inscrições
10

Janeiro .. 
Fevereiro 
Julho ......

03/01 a 31/01/80 
04/02 a 05/03/80 
03/07 a 31/07/80

Dezembro
Janeiro
Junho

CURSOS REGULARES

Mar. a Jun.
Ago. a Nov........ 11/08 a 21/11/80

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA

Das 9h às 12h e 
Das 14h às 19h30 
Tel.: 21-84-69

06/ a 28/06/80 Jan. e Fev. 
Jun. e Jul.
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Filmes
e o modo franco-cômico como são postas a descoberto a 
relação entre dinheiro-liberdade e amor-mercadoria.

18.3.80

Numa promoção conjunta da 
Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura 
Divisão de Cultura —
Centro Municipal de Cultura 
Clube de Cinema de Porto Alegre 
Instituto Goethe/lnstituto 
Cultural
Brasileiro-Alemáo (ICBA)

Teatro Renascença “BERLINGER” (Berlinger)
2030 hs Direção: A. Brüstellin e B. Sinkel, colo

rido, legendas em português, 118 min., 
16 mm.

Resumo: O filme procura abordar um capítulo da história 
alema e dar uma interpretação do modo de 
alemão através do estudo de dois

1975

ser do povo
„ . . , personagens antagôni

cos, o aviador particular e inventor anarquista Berlinqer e 
seu amigo de infância, ex-nazista senador Roeder. Numa 
complicada técnica de planos retrospectivos, o filme vai 
mostrando gradativamente o desenvolvimento das filosofias 
de vida dos dois protagonistas. Enfocando implicações his
tóricas e políticas, tanto em escala mundial como no âmbito 
restrito de uma pequena aldeia, onde os integrantes de uma 
açao comumtaria, imbuídos de ideais e de ingenuidade lu- 
am contra as artimanhas de um político hábil no manejo de 

UDdos os meios de pressão ao alcance dos que detém o po-

e, com o intuito de proporcionar 
ao público uma oportunidade 

para conhecer obras de conhecidos cineastas alemães, se
rão, apresentados, de março a novembro de 1980, 
por semana, filmes de longa metragem, não comerciais, 
quase todos ainda inéditos em Porto Alegre, sempre no ho
rário das 20.30 horas.

A programação para MARÇO é a seguinte:

uma vez

4.3.80
Teatro Renascença “JANE PERMANECE JANE” (Jane 
20.30 hs bleibt Jane), 1977

Direção: Walter Bockmayer/Rolf 
Bührmann, colorido, legendas em por
tuguês, 85 min., 16mm.

Resumo: Jane, que vive numa casa de geriatria, imagina 
estar casada com Tarzan e vivendo na África. Transforma 
seu quarto numa selva, usa um biquini tigrado às escondi
das e estuda a linguagem dos macacos com seu papagaio 
de estimação. Seu relacionamento com os demais morado
res da casa de geriatria, que estão adaptados ao seu am
biente, empresta força e profundidade psicológica a esta 
tragicomédia.

A linguagem das imagens do filme têm caráter nitida
mente simbolico e a película impressiona pela beleza da fo
tografia.

25.3.80 
Sala Álvaro 
Moreira 
20.30 hs

“TERRA DO SILÊNCIO E DA ESCURI
DÃO" (Land des Schweigens una der 
Denkelheit), 1971
Direção: Werner Herzog, colorido, leg. 
em espanhol, 86 min.

Resumo: Descrição impressionante da vida de surdos- 
mudos, exemplificada por uma mulher surda e cega que 
consegue manejar o seu destino. Uma documentação an
gustiante que aponta a falta de caridade da sociedade em 
relaçao aos deficientes. "Chocante" pelo realismo do relato, 
mas um filme feito com sensibilidade e delicadeza.

11.3.80 
Sala Álvaro 
Moreira 
20.30 hs

“UMA GAROTA TOTALMENTE PER
DIDA” (Ein ganz und gar verwahrlostes 
Màdchen), 1977
Direção: Jutta Brueckner, preto/ 
branco, leg. em português, 85 min., 16 
mm.

Resumo: Filme documentário sobre um dia na vida da ga
rota Rita. A estória é verídica. O papel da moça é interpre
tada pela própria Rita, que fala de si, de suas preocupações, 
recordações, esperanças e sonhos — é a estória de i 
garota totalmente entregue ao abandono.

Partindo da descrição de um estado de consciência ca
ótico, Jutta Brueckner criou — sem apelar para lamúrias e 
denúncias — um filme estético, impressionante, que prende 
a atenção. Interessante é a linguagem direta usada no filme

uma
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Exposições
11 a 30.3.80

Conferências e Seminários
10 a 14.3.80Desenhos de DIERK 

ENGELKEN
MUSEU DE ARTES DO RIO 
GRANDE DO SUL 
Praça Barão do Rio Branco, 
s/n.°

Ciclo de Conferências: Dr. 
BERTHOLD ZILLY
“Literatura alemã rriais recente” 
Instituto de Letras da UFRGS 
Av. Bento Gonçalves, 10.600

Numa iniciativa conjunta do Ins
tituto de Letras da UFRGS e do 
Instituto Goethe/lnstituto Cultu
ral Brasileiro-Alemão (ICBA) será 
promovida a vinda do Prof. Dr. 
Berthold Zilly a Porto Alegre, 

onde proferirá de 10 a 14.3.80 uma série de conferências 
sobre a literatura alemã de hoje, a nível de pós-graduação, 
destinadas principalmente aos estudantes de Germanística 
da UFRGS e da PUC, mas com acesso franqueado ao pú
blico em geral. *

O fato de as conferências serem proferidas em português 
oferece uma oportunidade ímpar ao público brasileiro de 
atualizar-se em relação a obras inéditas, às tendências mais 
recentes do movimento literário alemão da atualidade e às 
últimas evoluções no campo artístico, que vem se caracteri
zando pelo desaparecimento gradativo da especialização 
em áreas isoladas, com o aparecimento cada vez mais fre- 
qüente de artistas que atuam simultaneamente em vários 
setores da arte: escritores-diretores de cinema, músicos- 
artistas plásticos, etc.

O Prof. Dr. Zilly exerce atualmente a função de leitor junto 
ao Depto. de Cultura Alemã do Centro de Humanidades da 
Universidade Federal do Ceará, como enviado do DAAD 
(Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico) da Rep. Fede
ral da Alemanha.

Inscrições e informações a cargo do Instituto de Letras da 
UFRGS — Telefone: 23-7400.

Nascido em Elbing (Prússia 
Oriental), DIERK ENGELKEN fre
quentou a “Staatliche Kinstaka- 
demie Düsseldorf” (Academia de 
Belas Artes de Düsseldorf) como 

aluno dos Profs. Fassbender, Bobek e Trier, durante o pe
ríodo de 1965-1970. Prestou exames de habilitação profis
sional em 1969 e 1971 e, a seguir foi estagiário, professor 
adjunto e professor catedrático em Kõln e Bonn. A partir de 
então, pertence ao corpo docente da Escola Superior de 
Pedagogia da Renânia, Distrito de Colônia, além de partici
par da diretoria de várias agremiações de artistas e ser pre
sidente da Associação dos Artistas Plásticos — Distrito de 
Bonn.

Atualmente vive e trabalha em Colônia e Bonn.
Desde 1970 vem realizando numerosas exposições, tanto 

na Alemanha como no exterior, e sua arte está representada 
em importantes museus e coleções particulares.

A presente mostra, constante de serigrafias, desenhos à 
lápis, hidrocor e caneta esferográfica, aquarelas, bicos-de- 
pena e gravuras em diversas técnicas, desperta especial in
teresse por ser integrada por 50 obras originais, todas per
tencentes a coleções particulares.

I

EXPOSIÇÃO DE LIVROS ALEMÃES
Biblioteca do ICBA 
Rua Dr. Flores, 330 — 7.° andar 

Comentando o ciclo de conferências e o seminário a 
cargo do Prof. Dr. Berthold Zilly (vide “Conferências e Se
minários”) estará exposta na Biblioteca do Instituto 
Goethe/lnstituto Cultural Brasileiro-Alemão, a partir do dia 
10.3.80, uma coleção de livros, que inclui as obras a serem 
interpretadas por ocasião do seminário acima referido, além 
de outras, representativas da novíssima literatura alemã.

O objetivo desta exposição é o de oferecer ao público a 
possibilidade de formar uma visão geral do panorama literá
rio na Alemanha de hoje.

10.3.80

10. a 14.3.80 
às 20.30 hs

Seminário: Prof. Dr. BERTHOLD ZILLY
Biblioteca do ICBA
Rua Dr. Flores, 330 — 7.° andar

Paralelamente ao ciclo de conferências, o Prof. Zilly reali
zará um seminário, que versará sobre interpretação de tex
tos escolhidos da literatura alemã de hoje.

Como estes trabalhos serão desenvolvidos em idioma 
alemão, o seminário constitui um atrativo especial para o 
público que domina esta língua e que assim terá ensejo de 
apreciar as obras em seu sabor original.

As sessões terão lugar na Biblioteca do Instituto 
Goethe/lnstituto Cultural Brasileiro-Alemão e são franque
adas ao público interessado.

— vide também “Exposições” —
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19.3 a 30.4.80 Seminário: “Efeitos Ecológicos 
das Modificações 
Antropogênicas” 
CONSEQÜÊNCIAS IMEDIATAS 
DA POLUIÇÃO AMBIENTAL. 
Local: Auditório da Assembléia 
Legislativa do RGS 

BS Hora: 20.30 hs.

BIBLIOTECA
Além dos Cursos de Língua 
Alemã, das promoções culturais 
— exposições, concertos, espe
táculos teatrais, palestras, confe
rências, seminários — o Institu
to Goethe/lnstituto Cultural 

| Brasileiro-Alemào mantém uma 
" Filmoteca, Discoteca, Fonobar e 

uma bem montada Biblioteca. 
Fato talvez ainda pouco conhe
cido do público em geral, é que 

esta Biblioteca está à disposição de todos para consultas, 
leitura e empréstimo de livros, isento de qualquer ônus, bas
tando para tanto, registrar-se como leitor em nossa Biblio
teca.

O acervo da Biblioteca conta com mais de 7800 volumes, 
dos quais 1700 são traduções ou originais em língua portu
guesa. Para informação e atualização dos nossos leitores, 
dispomos de 73 revistas e 6 jornais.

»
: '

'V

No dia 19 de março iniciar-se-á 
um Seminário sobre os “Efeitos 
Ecológicos das Modificações 

Antropogênicas ', que constará de sete palestras e um pai
nel com debates, a cargo de peritos de diversas áreas liga
das à Ecologia, especialmente convidados para o evento.

O objetivo deste Seminário é de contribuir para a cons
cientização pública e alertas para o perigo e as conseqüên- 
cias funestas que o crescente desequilíbrio ecológico 
aça desencadear a curto prazo.

Os trabalhos terão lugar sempre às quartas-feiras, às 
20.30 horas, no Auditório da Assembléia Legislativa do Es
tado do RGS, numa promoção conjunta da ADFG — Ação 
Democrática Feminina Gaúcha, AGAPAN — Associação 
Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, GTZ — Socie
dade Alemã de Cooperação Técnica e do Instituto Goethe. A 
coordenação dos debates, ficará à cargo do Prof Dr Lud- 
wig Buckup, do Instituto de Biociências da Universidade 
Fed. do RGS.

ame-

DISCOTECA Anexa à Biblioteca funciona 
também uma Discoteca, onde 
poderão ser encontrados mais 
de 600 discos de música e 115 
gravações faladas, além de 700 
fitas magnéticas e 100 fitas- 
cassete, e 170 séries de slides 
igualmente à disposição para 
empréstimo.

O ensino de alemão encontra um 
complemento útil no Fonobar 
que o IG/ICBA coloca à disposi
ção de seus alunos, que podem 
estudar as suas lições através de 
fitas gravadas em cassete, tanto 
nos aparelhos existentes na Bi
blioteca, como em casa.

19.3.80 A primeira palestra do ciclo está a cargo do co
nhecido ecólogo e presidente da AGAPAN, Eng. 
Agron. José Lutzenberger, que falará sobre a 
Responsabilidade Social da Ecologia”.

“Fatores determinantes do comprometimento e da 
avaliação das águas” é o título da palestra que 
será proferida pelo Dr. Alois Schàfer, enviado da 
Alemanha pela GTZ — Sociedade Alemã de Co
operação Técnica, entidade que mantém convênio 

o Instituto de Biociências da UFRGS. É a se
gunda conferência da série de sete, que integram 
o Seminário em epígrafe.
Será fornecido certificado.

Inscrições: INSTITUTO GOETHE/ICBA

FONOBAR

26.3.80

com
FILMOTECA Aproximadamente 1000 filmes 

documentários e de ficção, 
abrangendo as mais diversas 
áreas, desde arquitetura, medi
cina, pesquisa, esportes, arte, tu
rismo, etc. poderão ser retirados 
em nossa Filmoteca por entida
des, associações, escolas, etc. 
para exibição a grupos de inte
ressados, gratuitamente, me
diante solicitação através de ofí
cio e cadastramento em nossa 
Filmoteca.

8
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INFORMAÇÕES GERAIS

INSTITUTO GOETHE/INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO- 
ALEMAO
Rua Dr. Flores, 330 — 7.° andar
Caixa Postal 2511
90.000 PORTO ALEGRE — RS

Telefone: 21-84-69

INTERCÂMBIO E PROMOÇÕES CULTURAIS 
CURSOS DE LÍNGUA ALEMÀ 

BIBLIOTECA — FILMOTECA — FONOBAR

Horário de funcionamento:
Secretaria:
Biblioteca:
Filmoteca:

9.00 - 12.00 hs 
9.00 - 12.00 hs 
somente dàs

14.00 - 20.00 hs 
14.00 - 20.00 hs 
13.00 - 17.00 hs

10
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£K e v VíAssunto

Um dos desenhos de Dierk Engelken (detalhe)

Cultural Alemão iá tem
ê, r AíH *77

programa para mês de março
O Instituto Cultural Brasi

leiro Alemão já tem elaborada 
toda a sua programação rela
tiva ao mês de março próximo, 
com que abre a temporada de 
1980. e também a direção de 
Kurt Scharff, o

abre será realizado sempre às 
20h30min. no Teatro Renascen
ça, com a colaboração do Clu
be de Cinema de Porto Alegre. 
No ctia 11 será 

mo horário mas na Sala Álva
ro Moreyra, da projeção de “U- 
ma Garota totalmente perdida”, 
direção de Jutía Brückner. ba
seada sobre um fato verídico o- 
corrido na Alemanha, enfocan
do um dia na vida de Rita, u- 
ma personagem como tantas 
garotas Que encontramos 
ouele pais. O filme é em preto- 
e- branco, legendado em portu
guês.

Dia 18 será exibido ‘‘Berlin- 
ger". festejado trabalho de A. 
Brustellin e B. Sinkel. enfocan
do a vida do aviador particular 
e inventos anarquista Berlinger 
e o senador, ex-nazista. Roe- 
der. O filme será projetado no 
Teatro Renascença.

No dia 25, enfim, “Terra do 
Silêncio e da Escuridão”, tra
balho de Werner Herzog, com 
legendas em espanhol, des
crevendo de maneira impres
sionante a vida dos surdos- 
mundos. O filme, a cores, se
rá projetado na Sala Álvaro 
Moreira.

lizado rio Instituto de Letras 
da [JRRGS, no mesmo perío
do de 10 a 14 de 
palestras a serem proferidas 
por Berthold Zilly, enviado pe
lo Duetscher Skademischer 
AustaUschdient — DAAD, pa
ra a Universidade Federal do 
Ceará, onde atuará como leitor 
junto
Cultura Alemâq do Centro de 
Humanidades. Antes de 
mir seu posto, contudo, o pro
fessor fará uma viagem pelo 
pais, proferindo estas palestras, 
além de um seminário sobre 
“Interpretação de Textos esco
lhidas da literatura alemã mais 
recente”, a ter lugar na Bi
blioteca do ICBA. às 20 horas, 
no mesmo período de 10 a 14 
de março. Este seminário será 
aberto ao público, mas todo o 
trabalho será feito em língua 
alemã.

março, com
a vez. no mes-

novo respon
sável pelas atividades do ICBA 
em Porto Alegre. Pelos conta
tos mantidos por aquele dire
tor com a redação, sabe-se que 
atualmente, o ICBA 
sionando fortemente a direção 
gera] do Goethe Institut no 
sentuio de enviar também a 
Porto Alegre algumas das 
grarnações que normalmente 
vão apenas ax> centro do País. 
Isto ocorrerá, por exemplo, 
um grupo de dança contempo
rânea da cidade de Wupper- 
thal, que estará nc Brasil em 
julho. Em contatos mantidos 
pela direção do ICBs, ficou a- 
certada a participação também 
da Secretaria de Cultura do Es
tado. realizando

ao Departamento de
vem pres-

assu-

na-

pro-

com

o grupo ale
mão, além de um espetáculo 
individual, um 
“workshop” com outro grupo 
local de dança, a ser indicado 
pela Secretaria de Cultura.

ECOLOGIA

trabalho de No dia 19 de março, 
ditório da Assembléia Legisla
tiva, será iniciado um seminá
rio sobre “Efeitos ecológicos 
das Modificações antropogêni- 
cas’\ que ocorrerá todas as 
quartas-feiras, às 20h30min, 
em promoção conjunta do 
ICBA com a Aga.pan e a As
sociação Democrática Femini
na Gaúcha, com a GTZ — So- i 
ciedade Alemã de Cooperação 
Técnica. O tema da primeira 
palestra a ser proferida por 
José Lutzemberger, será ‘'Res
ponsabilidade social da Ecolo- 

e que dá o tom dos en-

no au-

MARÇO

Fara março, em todo... o caso,
inicio da programação, o des
taque maior é um convênio que 
o ICBA firmou com a Secre
taria Municipal de Educação e 
Cultura, para a projeção sema- 
nai de filmes inéditos alemães, 
com legendas em português, 
em cópias de dezesseis milí
metros.

..Museu

De 10 a 30 de março, no Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul, será apresentada a expo
sição de desenhos do artista 
alemão
quem serão apresentadas cin- 
qtienta obras, entre bicos-de- 
pena, serigrafias, 
gravuras em técnicas as mais 
diversas e desenhos ; 
esferográfica, crayon e hidro- 
cor. Esta exposição 
especial interesse por apresen
tar obras originais, e não re
produções. apenas.

LITERATURA

"A Literatura alemã mais 
recente” é o tema de um ci
clo (ip - __

Dierk Engelken. de

gia”, 
contros

Finalmente, haverá ainda, 
em data a ser previamente a- 
mmciada, palestra do dr. Alois 
Schafer, da GTZ 
nio com a Faculdade de Bio- 
ciências da UFRGS, na sede 
desta, sobre “Fatores deter
minantes do comprometimento 
e cia avaliação das águas”.

Para maiores informações ou 
esclarecimentos, os interessa
dos poderão dirigir-se à

Quatro filmes, assim,
Posição de artes plásticas, 
ciclo de conferência e um sa- 
minário estão na. : 
de março, conforme 
nos o diretor do ICBA 
A série de filmes inicia-se dia 

4. com “Jane permanece Jane”, 
trabalho de W. Bockmayer e 
Rolf Buhrmann. contando a 
história de uma Jovem que vi
ve em uma casa de geriatria. 
Filme

aquarelas.uma ex-
um

a caneta
programação 

1 detalhou- apresentará em convê-

a cores, o ciclo que ele secre-
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* Numa promòçao conjunta 
<Io ICBA e MARGS, será 

maugurada no dia 10 de março 
uma exposição reunindo 50 
desenhes do artista alemão d 
Dierk Engeüken. A mostra 
servirá para mostrar a 
veilaatilidade destes artistas, 
cuja obra se compõe de bicos 

d'e pena, serigrafias, aquarelas, 
desenhos a lápis, caneta 
esferográfica e hidrocor, 
gravuras em diversas técnicas. 
No MARGS, a exposição 
permanecerá até 30 de março, 
dévendo depois ser mostrada 
em outras capitais.

e

Desenho de Dierk Engelken
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com o patrocínio do Instituto 
Cultural Brasileiro Alemão. En- 
gelken, teórico e professor uni
versitário, se destaca pelo seu 
trabalho gráfico. Na mostra, o 
artista trará exemplos de utili
zação de velhos instrumentos t'-> 
me bico de pena e lápis. Suas 
experiências desde o desenho a 
traço e Intimista ao desenhe 
voluméfrico e realista, demons
tram sua versatilidade, tios dois 
casos Engelken valoriia o exer
cício artesa tal e o valo-r óa 
mão.

• O artista alemão Díerk Kn 
ge-lken vai expor no Museu 

de Arte do Rio Grande dô Sul, 
a partir do dia 11 de março
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Desenhos de Dierk Engelken na primeira mostra de 80

Fernando Baril mostrará seu trabalho em junho

Margs define 

artistas e datas 

das exposições
‘ v ' •

individuais

T'.>

!

cinco artistas selecionados pelo 
Museu de Brooklyn.

O artista gaúcho Fernando Ba 
ril, que durante algum tempo 
esteve radicado na Espanha e no 
ano passado recebeu o primeiro 
prêmio na categoria Pintura, no 
III Salão de Pelotas, tem indivi
dual marcada para 22 de junho.

Outras exposições marcadas 
são a do fotografias de Stclio 
Gostisa. dia primeiro de abril; 
e a de desenhos da série Amar 
ras, do Liana Mahfuz Timm. Já 
se encontram a disposição dos 
interessados, no Museu, o regu
lamento e as fichas de inscrição 
para o IV Salão do Cerâmica do 
BGS, que será inaugurado dia 
três de junho. Todos estes pro 
jeto.s foram aprovados pela Se 
cretaria do Cultura. Desporto e 
Turismo do Estado.

O Museu de Arte do Rio Gran 
de do Sul, que iniciou sua pro
gramação com A História da 
Gravura no RGS 1900/1960 
(montada até o fim de março) 
tem diversas exposições coo f ir 
madas” para este primeiro se
mestre de 1980.

No próximo dia 11 será aber 
ta a individual do desenhista a- 
lemão Dierk Engelkns, com a 
colaboração do Instituto Goethe 
e ICBA. A mostra é composta 
por 130 trabalhos de artista.

Concessa Colaço, um dos no
mes mais prestigiados da tape 
çaria no Brasil, terá uma indi 
vidual a partir de 11 de abril 
Para 25 de abril está marcada a 
exposição da representação nor
te-americana na 15.a Bienal In 
ternacionai de São Paulo. São



J l . nal: ...fÕlVvCV..çk*.....
Data:__ CJ. / Oj5> J _ §Q
Pagina: __________________
Assunto: Dlc.yW....

Jcmal: I’ov.rv.ci......dD. íb..m.^às>
<3 / 03_ / gOData:

Pagina:„ 

Assunto:

useu de Arle 

animeia mostra 

de Engelkeu
O MARGS líMugurfl,, dia 11, 

com patrocínio do Instituto Goe- 
the e do Instituto Cultura.] Bra
sileiro - Alemão, um a mostra in
dividual do artista, alemão EMerk 
Bngelken, cujo tnabaliio é mui
to elogiado na Europa. Bngelkien, 
de 39 anos, é integrante da di
retoria da Associação dos Artis
tas Plásticos alemães e seu di
retor a nível regional, em Bomn. 
A exposição no Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul terá 30 
trabalhos, entre gravuras e de
senhos.

Engelken considera-se um grá
fico, que cliz ter recuado cons
cientemente às técnicas do pas
sado para, com o desenho à bico 
de pena e com ponta de metal e 
ponta larga, rede-cobrir os ele
mentos primordiais das artes 
plásticas e valorizar o resultado 
do encontro da linha, com o es
paço vazio da folha de desenho. 
Seu objetivo básico, com isso, foi 
o de utilizar as experiências mais 
simples e fundamentais no cam
po artístico.

Seus temas são simples: auto- 
retratos, seus familiares, amigos, 
o atelier, tudo ligado a seu mun
do de trabalho e a. sua existência 
como artista, a abertura de sua 
individual será às 19 horas, da 
p óxinra terce-feira.

★ Sucesso total o "vernissage" de Dierk En- 
g?nken no Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul. Muita gente esteve presente ao acon
tecimento
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-------- . * Ontem, no Mu
de Arte Moderna do Rio Grande do 

Sul, abertura da exposição de desenhos 
de Dierk Engelkens. artista alemão. A 

'mostra conta com a colaboração do Ins
tituto Goethe e Instituto Cultural Brasi- 
leiro-AIemão.

seu

* FOTOS ESPORTIVAS - No Museu de 
Comunicação Social Hipólito José da 
Costa (Rua dos Andradas, 950), mostra 
de fotografias esportivas dos participan
tes do concurso organizado 

ciçaão dos Repórteres r~ 
Cinematográficos e patrocinado 
Cambiai, 
tre elas

Pela Asso 
Foiogrâficos e

pela
Estão expostas 38 foios, en- 

as 12 vencedoras semanais e 
as três colocadas na seleção finai, vi- 

, sitação em horário comerciai nal: J£s)hss.... .........tí.avvVò;.
AÃ..../ 0.1__/gC}

.1

* No Museu de Arte do
Esraao (Praça Barão do Ri0 Branco), 
mostra de atelier didático resultado de 
trabalho de pesquisa de Carlos Scarin- 
ci, sobre 60 anos de gravura no Rio 
Grande do Sul. "A Gravura Contem
porânea no Rio Grande do Sul", fica 
aberta à visitação diariamente, menos 

■ às segundas-feiras das lOh às 18h.

-ua: 
ngina:_ü 

-• :nto:__

* PINACOTECA APLUB (7 de Setembro) 
— Exposição permanente de acervo, 
que é dos mais completos em arle gaú
cha, incluí quadros e escuituras de ar 
tistas como Pedro Weingartner, 
Fahrion, Ângelo Guido, Stockinger, Ado 
Maiagoli. Visitação de segun<ias 
tas-feiras, das 14h30min às 18h30min.

Joa0

a sex-

* INDEPENDÊNCIA - Na Independên
cia, no 30, obras do acervo, destacan
do-se Antônio Maia, Carlos Scliar, Hen- 
rique Fuhro, Magiiani e Leo Dcxlr 
mer entre outros. De segunda a sexta, 
das 15h às 20h, aos sábados, das 15h 
âs 19h.

* DIERK ENGELKEN. — No Museu de 
Arle do TTiõ-GTãnde do Sul (Praça 
Barão do Rio Branco), individual o'e 
gravura e desenhos do alemão Dierk
Engeiken. Patrocínio do Instiouto Goe- 
the e Instituto Cultural Brasileiro Ale
mão.

* GUINAR D
Galeria Guinard do Hotel 
Rafael (Alberto Bins, 514), mostra de 
óleos e guaches de Armando Sendind. 
A exposição poderá ser visitada' atê 
meados de abrn.

Amanhã, às 10b, na 
Plaza São
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Desiie 1 roje, o ,Museu ae
Arte do Rio 4 Grande, do Sul 
está apresentando a sua se
gunda exposição da tempora
da. Depois de iniciar seu tra
balho de 1980 com a mostra 
sobre a Gravura Sul-Rio-Gran 
idemse, organizada pelo crítico 
e professor Carlos Scarinci, o 
MARGS inaugura hoje. em 
convênio com o Instituto 
Goethe de Porto Alegre, a 
exposição do artista alemão 
Dierk Engelken, integrada 
por ciniqüenta trabalhos, to
dos originais, entre bicos-de- 
pena, serigrafias, aquarelas, 
desenhos a lápis, gravuras em 
técnicas diversas, etc. Dierk 
vem sendo considerado, hoje 
em dia, como um dos mais im 
portantes nomes das novas 
gerações, fixando flagrantes 
da .vida urbana germânica, 
em trabalhos críticos e cria
tivos. . A mostra pode ser vi
sitada diariamente, no horá
rio de funcionamento do mu
seu. das 9 às 12 e daá 14 às 19 
horas, salvo segundas-feiras, 
auando o mesmo está fecha
do.

SECÇÕES — 15

ARTES PLÁSTICAS

Um dos trabalhos de Dierk Engelken, em exposição no MARGS■

Museu de Arte iinaugura exposição



J c rna 1: 'Um dcv liais).*.

H I__0 3 i 8 o.....Data:.
Pagina :_JL5________________
Assunto: $)ievV< £. v>^e\K«v*

FOLHA DA TARDE 53 —H-V DE MARCO DE 1980

som-imagem OSVl

MARGS inaugura mostra des

.m

importante artista alemão
ràneos, cujos trabalhos muitas vezes revelamDierk Engelken, artista alemão, 38 anos, se-
itma técnica insuficiente ou mesmo um pnocedi-rá apresentado ao público gaúcho hoje, às 19h, 

. | quando
dividual reunindo cerca de 50 trabalhos (dese

jo en to muito apressado. Esse seu interesse peloo MACROS estará inaugurando uma in-
aprofundado desenho e pela impressão não se

nhos e gravuras) que estão sendo mostrados nas manifestou desde o começo mas também não en-
principaás capitais do país, com a promoção do trou na sua vida por acaso. A sua aproximação
JCBA e do Instituto Goethe. com o desenho e com todo processo ‘gráfico deu-

Nascido em Elbing, ainda cedo transferiu-se se à medida em que os estudos, esboços e notas
onde iniciou espara Hamburgo e depois Bonn que lhe eram úteis na preparação de esculturas

todos universitários. Cursou a Academia de Be- começaram a ganhar vida própria, tomando-se
las Artes de Duesseldoitf, a tendo concluído com ao cabo de algum tempo, manifestações total-
distinção, em 1969. Desde então, vem realizando mente independentes e o produto final de seu

É membro deinclusive no exterior. trabalho.exposições,
plásticos.diversas associações de artistas

No bem elaborado catálogo preparado pai-a Nesta exposição estão presentes, além das
esta mostra, existe um texto do professor Justus gravuras, dois grupos distintos de desenhos que
Muellter-Hoístede, do Instituto de Hisória da refletem de uma maneira correta o diálogo entre 

o artista e todo o processo de tratamento daArte da Universidade de Bonn, donde extraímos
algumas informaçeõs sobre o artista: linha no papel. Trata-se de quadros onde os com-

'‘Dierk, antes de mais nada, considera-se um temos, "o conteúdo”, o molde e o elaro-escuro
gráfico. Atrairás de um recuo consciente às técnl- transfonmam-se em detalhes que conduzem, to
cas do passado com o desenho a bico de pena, o dos eles, uma maior expressividade da obra. Se-
desénho com ponta de metal e de ponta larga, ele gundo o artista ele “pinta com lápis afinados e
redescóbriu os elementos primordiais das artes pincéis de ponta bem fina” — e assim o dese-
plásticas assim como valorizou o resultado do nhista consegue, realmente, um enorme número
encontro da linha com o espaço vazio da folha de tons com apenas p olaro-escuro, o que só con

seguiría com o pincel. Com a utilização de umade desenho.
Com isso ele não pretendeu ser um conti- pena, à maneira de um tracejado. Engelken con

segue atingir uma incrível precisão das formas enuador dos antigos mestres, muito menos um
ao mesmo tempo uma grande rkfutza na tonalí-interessado em visões do mundo já ultrapassadas

— o seu intuito, antes de mais nada, era utili dade “pictórica”.
as experiências mais simples e fundamentais

no campo artístico. Junte-se a isso o paciente e Os seus temas são bastante simples — & </ua
proeoupação está voltada para o campo de suaslongo processo arte sanai assim como a pcssibili-
preprias experiências o que não quer dizer quedade de uma escrita rápida e espontânea, aliada

ao cunho pessoal, dada ao lineamento que ele apenas coloca nas -suas obras aquilo que ele vê.
coloca como um procedimento tot al men te oposto Essa determinação temática ele mesmo se Impôs:

são auto-retratos, seus familiares, amigos, o pró-ao desenho e de um efeito contrário aquele da
prio ateüer, todos motivos ligadog a seu mundoUnha e de seus sistemas.
de trabalho e sua existência como artista, onde aE nesse sentido que Engelken se diferencia
família também tem o seu papel”.da produção da maioria dos artistas contempo-

Grupo Ponto e Vírgula', pena sobre tela
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RTES PLÁSTICAS

U?7i dos trabalhos de Dierk Engelken, em exposição no MARGS

Museu de Arte inaugura exposição 

e Zorávia mostra Kafka na América
Desde hoje, o Museu cie 

Arte do Rio Grande do Sul 
está apresentando a sua se
gunda exposição da tempora
da. Depois de iniciar seu tra
balho de 1930 com a mostra 
sobre a Gravura Sul-Rio-Gran- 
dense, organizada pelo crítico 
e professor Carlos Scarinci, o 
MARGS inaugura hoje, em 
convênio com o Instituto 
Goethe de Porto Alegre, a 
exposição do artista alemão 
Dierk Engelken. integrada 
por cinquenta trabalhos, to
dos originais, entre bicos-de- 
pena, serigrafias, aquarelas, 
desenhos a lápis, gravuras em 
técnicas diversas, etc. Dierk 
vem sendo considerado, hoje 
em dia, como um dos mais im 
portantes nomes das novas 
gerações, fixando flagrantes 
da vida urbana germânica, 
em trabalhos críticos e cria
tivos. . A mostra pode ser vi
sitada diariamente, no horá
rio de funcionamento do mu
seu. das 9 às 12 e das 14 às 19 
horas, salvo segundas-feiras, 
auando o mesmo está fecha-

norte-americana, uma expo
sição individual de Zorávia 
Bettiol, formada exclusiva
mente por seus trabalhos em 
torno da obra literária de 
Franz Kafka, sob a denomina
ção de “The World os Franz 
Kafka”. A mostra tem patro
cínio do Instituto Cultural 
Brasileiro-Norte-Americano, e 
permanecerá aberta à visita
ção pública até o dia 19 do 
corrente mês, constando de 
um total de 16 xilogravuras, 
em branco e preto, com tira
gens de cem exemplares ca
da uma, tendo sido feitos 50 
portfólios com a coleção com
pleta e texto do crítico Jacob 
Klintowtz, em tradução para 
o espanhol, francês, inglês e 
alemão. Zorávia, que esteve 
presente à inauguração da 
mostra, viajou depois para 
Nova York, dali devendo se
guir para México e Lima. Es
ta é a segunda exposição in
dividual da artista em Wahs- 
hington, DC.

IBERÉ NO CENTRO
COMERCIAL
A galeria de artes do Cen

tro Comercial já está anun
ciando a exposição individual 
de Iberê Camargo, que inau
gurará, assim, a série de ex

posições individuais daquela 
sala, na presente temporada. 
A mostra constará de pastéis 
que o artista vem. preparando 
já há algum tempo, sendo 
que inclusive uma parte des
tes trabalhos já se encontra 
à disposição do público, para 
venda.

GRUPO KVHR
0 novo ano traz algumas 

inovações também para o tra
balho do grupo KVHR, que 
desde 1978 vem publicando e 
distribuindo seus trabalhos a- 
través de malas diretas. 0 
grupo, constituído por quatro 
jovens artistas, sendo que as 
iniciais de seus nomes dão o 
título ao grupo, agora come
çaram a identificar seus tra
balhos. Na primeira remessa 
dete ano, relativos aos núme
ros 9 e 10 da série, os traba
lhos vêm devidamente identi
ficados, o primeiro dos quais 
de J. Viega, e o segundo de 
Paulo Haeser, este inclusive 
intitulado — Empastelado (Fi
xação) .

Os dois trabalhos corres
pondem às edições de janei
ro e fevereiro do corrente 
ano. Contactos pela caixa pos
tal 1321 .

do.
ZORÁVIA EM 
WASHINGTON
Foi inaugurada, no último 

dia 29 de fevereiro, na capital
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Hoje, às 19h, o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul inaugura a 
exposição individual do alemão 
Dierk Engelken. São desenhvs e 
gravuras de um artista altamente 
elogiado pela crítica.

rograma
MARGS inaugura mostra individual 

do artista alemão Dierk Engelken
0 Museu de Arte do Rio 

Orando do Sul inaugura hoje, 
às 19 horas a individual do ar
tista alemão Dierk Engelken, 
com patrocínio do Instituto Go< 
ethe e do Inshtituto Cultural 
Brasileiro-Alemão. Serão expos
tos '50 trabalhos, entre gravu 
ras e desenhos. Visitação diária 
(menos segundas-feiras) em ho
rário comercial.

Dierk Engelken nasceu cm 
Ebling. na Prússia Oriental, o 
atualmente 
cola Superior de Pedagogia da 
Rcnânia (distrito de Colônia), 
sendo integrante da diretoria 
de várias agremiações de artis
tas e presidente da Associação 
dos Artistas Plásticos do Distri
to de Bonn. Vive e trabalha, ho
je, nesta cidade alemã.

0 artista frequentou a Sta- 
íitliche Kinstakademie Düssel- 
dorf (Academia de Relas Artes 
de Diisseldorf), como aluno dos 
professores Fassbender, Bobek e 
Trier, entre 1ÍHS5 e 1970. Fe?, fi
xa mcs de habilitação profissio
nal cm 1969 e 1971 e foi esta
giário. professor adjunto e pro
fessor eatedrátieo cm Koln. e 
Bonn, Desdp 1970 vem realizan
do várias exposições, na Alema
nha e no exterior, havendo tra
balhos seus em importantes 
museus c coleções particulares

Dierk Engelken se considera 
acima de tudo, um gráfico, que, 
através de uma volta às técni
cas do passado, rodescobriu (a 
través do desenho a bico de pe
na, ponta de metal e ponta lar
ga) os elementos essenciais das 
artes plásticas. Com esta pro
posta consciente, ele tenta va
lorizar o resultado do encontro 
da linha com o espaço vazio da 
folha dc desenho, sem querer 
ser um continuador dos antigos 
mestres nem um divulgador de 
visões já ultrapassadas do mun
do. Sou interesse maior o de 
utilizar as experiências mais-

Essen, Primi e duas em Stut- 
tgart.

Interessado no papel do artis
ta, Dierk sempre colocou uma 
pergunta aos políticos: como os 
artistas poderíam participar 
de uma forma ativa no desen
volvimento de uma cidade híbri
da como Bonn, o que irritou se
tores da administração da ci
dade. Em seu ateliê artístico da 
Universidade daquela eklade, 
ele leva os estudantes a conhe
cerem os processos de forma
ção de uma obra de arte de per
to, num trabalho diferente do 
eomnmente estabelecido no ter
reno acadêmico.

Seu envolvimento com o de
senho e com a impressão come
çou em meio a sua carreira, è 
meclida em que os estudos, es
boços e notas que lhe eram 
úteis na preparação de escultu
ras, começaram a ganhar vida 
própria e, no final de certo 

da Arte, em Bonn, da qual vol- tempo, tornaram se manifesta* 
tou a participar em 73. Ainda ções independentes e produto 
em 70 e 76 esteve nas exposi
ções anuais da Associação de 
Arte dc Bonn. Em 71 fez três 
mostras em Bonn (duas coleti
vas e uma individual) e, no ano 
seguinte..expôs cm Essen, Gies 
een, Koln e Hannover. No ano 
de 73 mostrou seus trabalhos 
em quatro exposições em Bonn 
c outras em Diisseldorf e Priirn.
Em 74 participou dc duas mos
tras em Bonn, além de Prürn,
Bensberg e Eurskirchen.

Em 75 fez três mostras em 
Bonn. Duren, Bensberg-Bergisch 
Gladbach, esteve na Exposição 
Itinerante do Departamento de 
Museus da Renânia, e em Mu
nique expôs no Museu de Et
nologia e na Casa da Arte, es
tando também no Museu Muni- 
cifpal de Siegburí. Em 76 fez 
exposição em Rengensburi duas 
em Zonn e uma em Kortrijk. na 
Bélgica. Em 77, fez exçosiçõea 
em Bonn, Berlim, Darmstadt,

professor da Es-

■ •'*' .

Dierk, uma técnica apurada de desenho, no MARGS.

simples e fundamentais no cam
po artístico.

Entre os 30 trabalhos seus 
expostos no MARGS, há, além 
dc gravuras, dois grupos dife
rentes de desenhos, que refle
tem o relacionamento entre o 
artista e o processo de trata 
mento da linlva no papel. Seus 
temas são simples, e sua preo
cupação é para com o campo dc 
suas próprias experiências: faz 
auto-retratos, retratos de seus 
familiares, dc amigos, mostra o 
próprio atelier, 
motivos ligados a seu mundo de 
trabalho e a sua existência co
mo artista.

Entre o grande número de 
publicações suas estão os 27 
catálogos de exposições, colabo 
rações em revistas de arte e 
mais de 50 críticas, publicadas 
nos anos de 75 e 76. Sua pri
meira mostra foi em 69. na Aca
demia de Diisseldorf; depois’ 
esteve cm 1970 no Caleidoscópio

linal de seu trabalho. Ao mes
mo tempo passou a interessar 
se pela gravura.

Em seus quadros os contornos, 
o conteúdo, o molde e o claro- 
escuro transformam-se em de
talhes que conduzem a uma ex
pressividade maior da obra. Ele 
pinta com lápis afiados e pin
céis de ponta bem fina e conse
gue, como desenhista, um gran
de número de tons. usando ape
nas o claro escuro, demorado e 
cesso de trabalho, demorado c 
gradual, da composição, é per 
feitamente visível na sua obra 
O processo artesanal está intei 
ramente presente no produto fi 
nal, o que é a intenção printi 
pal do artista.

Seus trabalhos sã-o. em geral 
do grande formato, lembramh 
quadros e num dos grupos d< 
desenho, as obras são feita 
com uma caneta, Rapidogra- 
p-hen, que desenha por igual.

tudo usando
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Desenhos e Gravuras
Qiie possui era sua ampla se-ALDO OBINO
de.

A mostra cm foco é apre
sentada pelo professor Jus- 
tus Mueller Hoístede. do l.ns- 
titnto de .Arte da Universida- 

. cie de Bonn, que nos dá con
ta do itinerário desse dese
nhista e gravador que é tam
bém escultor

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, soba direção 
de Jader Siqueira, prossegue 
ein auias lides, promovendo se
lecionada» mostrais locais, na
cionais e internacionais 
gora apresenta, em sua sala 
térrea, a mostra trazida da 
Alemanha pelo Instituto Go- 
rthe e proposta pelo Institu
to Cultural 
mão.

e a-
e q.ue se define 

como artista gráfico que já 
expos no Brasil e Argentina.

Pasando em vista essa ex
posição pessoal encontramos 
singelos desenhos a lápis, a 
bico de pena. coloridos 
não, i 
gráficos,

Brasileiro-Ale-

Esilamos ante a mostra de 
u/m artista plástico natural 
da Prússia Oriental (Elbing-, 
B DIERK ENGELKEN, de 38 
a^ios, iniciadío em D os sel d orf 
como idii leípulo de Fashen- 
der, Bohek e 
quinquênio e professor há 
uma década através de Co
lônia e Bonn. que lhe pola- 
risan a vida profissional.

Um magnífico catálogo re
gistra fasicinantemente toda 
a mostra presente, eom a ilus
tração da meia centena dle 
seus trabalhos expostos, por 
vezes as reproduções até so
brepujando os originais 
isso estamos habituado.1- 
os catálogos que geral mente 
nos vêm com a.s mostras 
cedentes prin/cipalímente da 
Alemanha e Estados Unidos.

O MARGS, sem verbas es
peciais. vai com dignidade 
trabalhando dentro de 
possibilidades, devendo ain
da prosseguir com a conquis
ta de novas áreas disponíveis

ou
esferográficos, hidro- 
. suaves, aqu-arcias.

gravuras a frio, serigrafias a 
cores ou não.

De uni lado, são os dese
nhos ilustrativos, são linea
res e expressivos como re
tratos e, de outra parte, te
mos as aquarela,s paisagísti
cas, as composições, cenas e 
estudos, o contraste urbano 
na arquitetura, nús, 
i nrtieri ore s dom ésticos, 
ças e marcantes retratos c 
autoretrato. Se o desenho é 
de linha solta, livre e abre
viada, o colorido varia de 
cor do eom os materiais e pro
cessos empregados, sendo há
bil e sensível nas gravuras, 
serigraíismo e com as aqua
relas suaves e sensíveis co
mo na caligrafia de seus 
fiamos.

Trier num

alclier.
cabe-

e a 
com a-

pro-

gr a-

Todo o acervo da mostra 
desse artista

suas
prussiano per

tence a coleções partícula 
res.
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ve ando o mundo do artista ca- ÍÜi ° exte nada de novo Úm' ?èÁ' Ã 
iacte iza a maioria dos traba- - çao a obra degte artista ale- fjcão nos nf ° ?empo> a esbO- 
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amigos, faaníha, a si prcprio e 
sua cidade, através de 
Co solto, com 
criatividade.

f* c/<3

da

um tra- 
sensibilidade e

O conjunto selecionado para 
esta mo tra itinerante é bastan
te homogêneo,^ , apesar de que
ceitos estudos (com esferográfi- 
ca) poderíam ter s do d!spensa- 
d°s. Um número menor dc tra
ba hes teria resultado.. — num me-
ínor ap oveitamento da sala 
de a expo ição está 
dispen ando alguns 
painéis.

Artista contemporâneo, p eo- 
eupado cem os problemas atuais, 
Enge ueii tem na linha seu ins
trumento de trabalho. Com o 
lapis e o bico de pena, registra 
o seu mundo, com uma visão 
bastante critica. Em alguns mo
mento* próximo do rea ismo fo
tográfico. Analisado

on- 
montada, 

incômodos

Gripe", bico de pena, de Dierk Engelkenno conjun-
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Auto-retrato de Dierk Engelken (óleo s/tela) — propriedade do artist? Retrato de Franziska, bic

DIERK ENGELKEN
de perto, a formaçao 

de uma obra de arte

Q nem conversar com l»ierk Engelken 
vai perceber que ele não é 
um artista.
defensor da Arte em 'geral. Engelken 
faz parte da diretoria da Associação 
dos Artistas Plásticos, sendo também 

o diretor da Associação, a nível regional. 
Bonn. Por diversas vezes, através de várias 
blicacões. escreveu sobre o papel do artista 
cidade de Bonn. preocupando-se com o calen
dário de exposições e as edificações de novo; 
museus, mexendo com uma série de problemas, 
nessa cidade que precisa acomodar uma Uni
versidade e a administração federal sempre 
expansão.

consciente às técnicas do passado, com o de
senho a biço de pena, o desenho com ponta 
de metal e de ponta larga, ele redescobriu os 
elementos primordiais das artes plásticas as
sim como valorizou o resultado do encordro 
da linha com o espaço vazio da folha de de
senho. Com isso ele não pretendeu

apenas 
mas sim um engajado

em ser um
continuador dos antigos mestres, muito menos 
um interessado em visões de mundo já ultra
passadas — õ seu intuito, antes de mais nada. 
era utilizar as experiências mais simples e 
fundamentais no campo artístico. Junte-se a 
isso, o paciente e longo processo artesanal as
sim como a possibilidade de uma escrita ráni- 
da e espontânea, aliada ao cunho pessoal da
do ao lineamento, que ele coloca com um pro
cedimento totalmcrúe oposto ao desenho, e 
de um efeito contrário aquele da linha e de 
seus sistemas. E esse sentido que Engelken se 
diferencia da produção da maioria dos artis
tas contemporâneos, cujos trabalhos muitas 

• vezes revelam uma técnica insuficiente

pu
na

em

Engelken sempre colocou uma pergunta aos 
políticos: Como é que os artistas ooderiam
participar, de uma maneira ativa, no desen
volvimento dessa cidade híbrida? Isso con
seguia irritar uma burocracia, tanto a nível 
municipal, como federal, que geralmente não 
sc importa N muito com a participação de ar
tistas no seu planejamento urbano;

Mas a conversa deixa entrever algo mais. 
Dierk Engelken orienta o Ateliê Artístico da 
Universidade de Bonn; através dele. os estu
dantes são levados a conhecei- os processos de 
formação de uma obra de arte de perto, o qae 
geralmente só era possível através de slides 
fotos ou ilustrações de livros. E o que é mais 
importante ainda é a oportunidade de se des
pertar o impulso criativo; e processos como a 
litogravura. a xilogravura, o silk-scree». o de
senho e a modelagem que trazem novas di
mensões a talentos muitas vezes não reconhe
cidos. produzem no estudante uma sensação de 
felicidade, que só é encontrada quando ele sen
te de defrontar com o resultado de um tra-

ou
mesmo um procedimento muito apressado.

Esse seu interesse pelo aprofundado dese
nho e. pela impressão não se manifestou des
de o começo mas também não entrou em sua 
\ ida por acaso. Engelken nasceu em Elbing. r.. 
Prússia Ocidental em 1041. e nos anos 60 fre
quentou a Universidade de Bonn e a Acade
mia de Arte dc Due-seldorf. onde entre ou
tros teve como professores Fasébender. Bo- 
bek e Trier.

Em 1960. Engelken recebeu uma distim âi; 
da Academia, que foi concedida por seus mé
ritos como pintor e escultor. A sua aprox ina
ção com o desenho e com todo o processo grá
fico deu-se à medida em que os estudos, es
boços e notas que lhe eram úteis na prepara
ção das esculturas começaram a ganhar vida 
própria, tornando-se ao cabo de algum tempo, 
manifestações totalmente independentes e o 
produto final de seu trabalho. Ao mesmo tem
po começou o seu interesse pela gravura.

balbo que diferencia muito daquele que pode 
ser geralmente encontrado no terreno acadâ- - 
mico.

' ivi GRÁFICO

Dierk Engelkem, antes de mais nada. con
sidera-se um gráfico. Através de um recuo



as grandes proporções de seus trabalhos além da temática 
intimista, como ‘se estivesse a buscar, cada vez mais fundo, 

a realidade do seu próprio cotidiano, 
comunicando-o aos que partilham de sua obra.
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pena (Coleção L. Raderscball, Frankfurt) Katrinchen dormindo, pena — Coleção K. Giebel, Eonn Nu com frio — serigrafia a cores — propriedade do artista

A CRISTALIZAÇAO 

DE UMA REALIDADE
entre os 30 trabalhos 
presentes nessa exposi
ção. estão, além das 
gravuras, dois grupos 
distintos de desenhos, 

cjue refletem, -de uma maneira 
correta, o diálogo entre o ar- 

j-.-ri Üsta e todo o processo dc tra- 
r. * lamento da linha no papel.

Trata-se de quadros onde os 
contornos, o “conteúdo*', o mol
de e o çlaro-escuro transfor
mam-se em detalhes que condu
zem. todos eles. a uma maior 
expressividade da obra, Secun
do o artista. e'e “mnta com lá
pis afiados e pincéU de Ponta 
bem fina" — e assim o dese- 
nhista

j enorme número de tons. com a- 
‘v; penas o elaro-cseuro. o one só 

consegui ria com o nincel. Com 
a utilização interjn*'innte dn u- 
tna pena à maneira de um tra
cejado. Engelken eon-e""e atin
gir uma incrível nrecisãô das 
formas, e ao mesmo temnio. u- 
ma grande rimie^a na tonalida
de “pictórica" K«s« seu pro
cesso de trabalho, demorado e 

»gradual, da eoinoosicão. é oér- 
feifamente visível na sua obra.
O processo artesanal c-tá todo 
presente no produto final, o que 

Jí corresponde à intenção nrimeira 
«2 do artista. Seu^ trabalhos são 

geral mente de grande formato, 
i e m bra n do o u a d ros

ele apenas coloca nas suas o- 
bras aquilo que cie vê. Essa 
delimitação temática ele mesmo 
se impôs: são auto-retratos, fa
miliares seus. amigos, o próprio 
ateliê, todos motivos, ligados a 
seu mundo de trabalho e à sua 
existência como artista, onde a 
família também tem o seu pa
pel. De vez cm quando seus 
trabalhos lembram retratos exe
cutados pela escola de realismo, 
fotográfico americana: a dife
rença aparece logo em seguida.

Ante os re'ratos monumentais, 
realistas em todos os seus de
talhes, se Ch.ik Glose, não se 
consegue vislumbrar a gênese 
do processo artístico. Já no ca
so de Eléenken permanece a im
pressão de um trabalho artesa
nal e de um traço bem persona
lizado. Para provar isso. basta 
se tomar um catálogo em mãos: 
os retratos de Glose são sempre 
confundidos com fotografias en
quanto que os trabalhos de En- 
gelken mostram a sua nroeedên- 
eia, a mão do desenhista.

d<> escolhido de forma a pre
encher totalmente a folha que 
o sustenta. Suas preocupações, 
também aqui, dirigem-se para os 
espaços interiores, seus espaços 
vizinhos, seu ateliê, sua sala, 
seu quarto de dormir. Quando 
surge algo nesse cenário, nunca 
se trata de nada que se desta
que sobremaneira dentre da 
comoosição geral.

O conceito de realismo sem
pre vem à tona quando, se tra
ia dc temas desse tipo. especi- 
almente quando sofrem esse ti
po de tratamento, mas essa não 
é a intenção do gravador e de
senhista. Nas suas obras não é 
apenas a realidade que se en
contra presente (muito menos a- 
penas como um protesto de 
cunho social ou visto de uma 
distancia crítica), mas também a 
reflexão do artista sobre a sua 
próoria existência. O sinal dis
so é o grande número de auto- 
retratos. Os seus métodos artís
ticos. e-^es sim. podem ser cha
mados de realistas, uma vez que 
através deles consegue-se enxer
gar além da aparência de reali
dade Esses seus trabalhos, exi
gentes quanto a seus formatos, 
simules no que díz respeito aos 
motivos são na verdade cris
talização de uma realidade in
teira, uma vez que ela é con
centrada na esfera pes-oal de 
visões de mundo e experiências 
do próprio artista.

m mm
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consegue, real mente, um

UM “RAPIDOGRAPHEN"

segundo grupo de de
senhos representa exa- 
!amente o contrário: 
são obras feitas dc u- 
ma maneira mais rápi

da, mais esoontânea. com um 
••Kaoidographen". uma caneta 
que desenha por igual, por uma 
teia muito fina. que não permi
te nenhuma acentuação gráfica 
mais aguda. Na gênese desse 
tipo de composição todas as for
mas parecem ter a mesma im
portância; o tema parece ter si-

O
a nenhum

momento deparamos com os for
matos menores se mure. presen
tes quando se trata de croquis 
ou esboços. O.s seus temas são 

! bastante simples — a sua preo
cupação está voltada para o 
campo de stias próprias experi
ências. o que não quer dizer que

Prof. Dr Justus Mueller- 
Hofstede 
História de Arte cta Uni
versidade de Bonn

Instituto deKatarina com rosa, bico de pena, nanquim colorido — propriedade do artista


