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WORKSHOP / OFICINA:

COMO MONTAR UMA EXPOSIÇÃO DIDATICA?

com o Prqf. DETLEF MOACK - Universidade de Berlim

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul e o Instituto Goethe/ICBA ofe
RECEM UMA OFICINA COM O PROF.nETLEF NOACK, DA UNIVERSIDADE DE ARTES 

DE BERLIMj QUANDO SERÂ MONTADA UMA EXPOSIÇÃO DIDATICA DE.REPRODU - 

CÕES DE PINTURAS DO EXPRESSIONISMO ALEMÃO, O OBJETIVO DO PROF.NOACK 

SERIA DISCUTIR, AVALIAR E EXECUTAR COM OS PARTICIPANTES A MONTAREM 

DE UMA EXPOSIÇÃO DE UMA DETERMINADA-FASE DA HISTÓRIA DA ARTE, APRO

VEITANDO PARA ESTE FIM TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MERCADO LO

CAL, USANDO MATERIAIS SIMPLES E POUCO DISPENDIOSOS,

PODEM PARTICIPAR PROFESSORES DE ARTE, PINTORES LIVRES E ESTUDANTES 
DE SEMESTRES ADIANTADOS DA ÁREA DE ORAFICA/DESIONE COM INTERESSES / 

PEDAGÓGICOS,

APÓS CONCLUÍDA A MONTAGEM, A MOSTRA DEVERA IR A SÃO PAULO, ONDE INI

CIARA UMA TOURNÉE PELAS PRINCIPAIS CAPITAIS BRASILEIRAS, RETORNANDO 

A PORTO ALEGRE EM MAIO DE 1984, SEMPRE ACOMPANHADA POR UMA OUTRA EX

POSIÇÃO DE GRÁFICOS ORIGINAIS, PROCEDENTES DO ACERVO DE MUSEUS DA / 

REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA,

23 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE .19??

14:00 AS 17:00 HORAS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul
MÍNIMO 40 HORAS COM CERTIFICADO DE FREQUÊNCIA 

10 (DEZ) A 12 (DOZE)

Data:
HORÁRIO:

Local:
DURAÇÃO:

VAGAS:

Taxa Livre
Inscrições: até 18 de agosto no Instituto Goethe/ICBA 

rua 24 de Outubro, 112

90.UÜU POR IO At I ORE — RS BRASIL KUA M DE OUIUItRO, 112 CAIXA rt):,IAI J ,11 _
ÍND- Itl.: BRASAlCUir
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Prof.Dr.DETLEF NOACK

0 Prof.Dr.Detlef Noack nasceu em Berlim, Rep.Fed.da Alemanha, 

em 1929. Foi colaborador do Instituto Arqueológico Alemãc em 

Madrid, Diretor do Instituto Goethe em São Paulo, Professor 

na Academia de Belas Artes em Kassel e Presidente da Academia 

de Belas Artes de Berlim, onde leciona atualmente.

Esteve várias vezes no Brasil, a convite do Instituto Goethe 

e também acompanhou a exposição "BAUHAUS", dirigindo semina- 

Em uma de suas visita à Brasília em 1977 , apresentou arios.

documentação da "documenta 6" realizada em Kassel, importan

te mostra internacional de arte contemporânea.

Em 1980 realizou um Seminário, no Instituto de Artes da UFPGS

"As Culturas Universais e sua Influên-de Porto Alegre, sobre 

cia sobre a Arte Moderna".

9°.°0° HORTO ALEGRE — RS — BRASIL — RUA 24 DE OUTUBRO, 112 — CAIXA POSTAL 2511 TEL. 22-7832 END. TEL.; BRASALCULT
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c0 EXPRESSIONISMO ALEMAO E 

' OUTRAS CORRENTES ARTÍSTICAS DAQUELA EPOCA

- Datas da História Contemporânea

da Europa derrubam a rebelião anti- 
Boxers" na China.

cultura de Minos em suas excavaçoes

"Teoria Quântica" uma mudança 
das Ciências Naturais, 
de desenhos da era glacial em caver

de 1900 a 1933

As grandes nações 
colonialista dos 
A. Evans descobre a 

Knossos (Creta).
Max Planck inicia com a 
decisiva nos rumos 
Pesquisas em torno 
nas da França.

1900

em

1901

"Teoria Especial da Relatividade"
obra sistemática sobre a "Psico-

Einstein:
K.Jaspers publica sua 
patologia Geral".
Na Europa irrompe a HGuerra Mundial, que—f
Resultado: 8,7 milhões de mortos, 10,8 milhões de feri
dos, custos diretos: aprox.730 bilhões de marcos-ouro e
610 milhões em custos indiretos. . - _
Revolução de novembro na Rússia. Os bolchevigues implan
tam a República Soviética, desapropriação das empresas,
distribuição das terras. '
Revolução de novembro na Alemanha, abdicaçao do Impera_ 
dor, criação do Partido Comunista na Alemanha, Direito
de Voto feminino geral na Alemanha. , ,
W. Ostwald cria com sua teoria das cores uma sistemática
que carateriza claramente as cores. . ,
Instituição da República.de Weimar com constituição demo^ 
crática. "Com a chamada "Determinação de Paz de Versalhes , 
além da perda das colônias, cedencia de terntorios,
132 bilhões de marcos-ouro e fornecimento de material em
pagamento de reparações. _ „ , •or
Fundação do "Partido dos Trabalhadores Alemães , posterior
mente NSDAP, do qual Hitler e o sétimo membro.
Nils Bohr recebe o Prêmio Nobel por seu modelo atomico
quãntico-físico. _ , _
Transmissão sem fio de uma imagem da Europa aos Estados

Primeiro vôo no sentido leste-oeste sobre o Atlântico. 
Início da crise econômica mundial._Entre 21 e 29 de outu 
bro ocorreu um prejuízo de 15 bilhões de dólares nos Es

1905
1913

durará até 1918.
1914

1917

1918

1919
/

1922

1928
1929

tados Unidos.
Fechamento temporário dos bancos na Alemanha, cresce o
desemprego. . ~
Auge da crise, desemprego mundial na ordem de 30 milhões
de pessoas.
Hitler é nomeado "Reichskanzler";
de Weimar - os primeiros campos ■ 
versários políticos são instituídos; os artistas expres 
sionistas são tachados de "degenerados" e as suas obras 
banidas dos museus. Posteriormente são proibidos de pro

duzir artisticamente.

1931

1932

é o fim da República 
de concentração para ad-1933



3NEU DACHAU WOPPSWEDE
t

arte deve ser procurada na natureza intocada".
dos pintores de Pont Aven também e praticada por al- 

artistas da Alemanha. Em 1888, um grupo de pintores retira-se paru

-
"A nova.1
A máxima dos Nabi e

guns
o "Dachauer Moos", em Munique.

o iniciador é fldolf Hdlzel, um pintor, teõrico das cores e destacado pe

dagogo de arte. Uma parte de suas concepçées seria, posteriormente, ín - 

corporada nas atividades docentes de Johannes Itten, na Bauhaus. A par - 
tir dali, torna-se a base para o ensino elementar de artes plásticas em

.2

. muitas escolas de arte do mundo inteiro.
colônia artística semelhante em Worpswede, per-Um ano depois, surge uma 

to de Bremen. 0 fundador é Otto Modersohn. Sua esposa, Paula Modersohn-

destacada representante da nova concepção da arte
V

Becker tornou-se uma 

expressionista.
i

HOS "FAUVES" E A "BROCKE"
depois de 1900, manifesta-se na pintura europeia,

sentido de uma inde-
Nos primeiros
além das fronteiras nacionais, o mesmo esforço no

elemento portador de significado no quadro.

anos.1

da cor comopendizaçao
dos expressionistas alemães sao as

As obras dos "Fauves" franceses e
mais caracterizam ?sta tendência. As cores e as formas nao servem

servir a um estilo uni

.2
que
mais para retratar ou, como na Art Nouveau, para 
formizador. 0 que se quer acentuar é a sua função autonoma.

A d,, rores entre si é mais importante_jo_qu^s^eljçã^O!l^
.3

meio-ambiente
Não se pretende mais que o quadro seja 

uma criação por si mesma.

reprodução da criação e sim,uma

Kirchner escreve: "Meu objetivo sempre foi expressar sentimento e expe- 

riência através de formas grandes e simples e de cores puras."
.4 I
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A "B ROCK E"

Os estudantes de arquitetura Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich 

Henkel e Karl Schmidt, de Rottluff, reunem-se no semestre de inverno 

de 1904/05 para realizarem, em conjunto, um "estágio de pintura". Como 

autodidatas, atribuem mais importância á "volição e á mentalidade do 

que á capacidade formal e técnica. 0 traço comum que os une é o protes

to contra a ordem estabelecida, contra códigos morais, a hipocrisia 

sentimental e a presunção do mundo burguês.
A fundação de uma assoei ação.chamada "Brücke", em 1905, tem por objeti- 

congregar correiigionãrios, também a nível internacional.

No programa da associação artística Brücke de 1906, lê-se:

.1

vo

.2

"Todo aquele que reproduz diretamente e com autenticidade aquilo que o

impéfe a criar, é um dos nossos!"

Outros artistas aderem espontaneamente a assoeiaçao:
Emil Nolde, Max Pechstein, o suíço Cuno Amiet e Kees van Dongen, do grupo 

dos "Fauves" (1908).

0 último pintor de projeção a associar-se foi Otto Muelle_r, em 1910.

Pouco depois o grupo muda-se de Dresden para Berlim. Em sinal de protes
to contra a secessão encabeçada por Liebermann - que não aceitava os seus 

quadros - Pechstein ftfndou a "Nova Secessão".

Em 1913 o_grupo se separa: o motivo são divergências de opinião sobre a 

"Crônica" da Brücke, publicada por Kirchner, na qual ele dã especial ên

fase aos seus méritos próprios.

da "Brücke" ‘e uma reaçao:O Expressionismo.3
às últimas ramificações do Impressionismo - 

já prenunciado, em fins do século XIX, em Munch, Hodler 

e Ensor.
C ao Naturalismo; ou seja, ele ê uma 

corrente anti-naturalista e, sob este aspecto, deve ser 

visto como uma evolução do "Jugendstil" (Art Nouveau) 

da pintura de um van Gogh, Toulouse-Lautrec, Gaugin 

e Bernard.

ou

Durante muito tempo a importância da "Brücke" ficou restrita a Alemanha. 

Somente em 1952 a grande retrospectiva oferecida pela Bienal de Veneza 

ensejou uma reconsideração do conceito negativo internacional.

,4



6ERNST-LUDWIG KIRCHNER

Os quadros dos pintores da Brücke criados nos anos de Dresden quase 

apresentam diferenciação quanto a técnica e escolha dos motivos.

Foi somente em Berlim que se delineou um traçado artístico próprio. 
Motivos de cidade grande, entre outros, cenas de rua, imagens de circo 

e teatro de variedades tomam o lugar do interesse pelo tema "0 homem na 

paisagem".

Surge o quadro expressionista-clássico:
Composições cortadas e que ultrapassam os limites da moldura 

pectiva chinesa, voltada para cima. Como exemplo temos o quadro do cir
co, de 1912.

0 estilo pessoal de Kirchner, nessa época,é"freqíientemente caracterizado 

por um pincelamento em forma de leque ou de folha de palmeira.
i

Por motivos de saúde, Kirchner muda-se, em 1917, para Davos. na Suíça. 
Surgem então quadros com paisagens montanhesas 

novo ambiente.

A partir de 1925 nota-se a influência da nova objetividade; e entre 1930 

e 1934 os trabalhos de Juan Gris passam a inspirã-lo.

.1 nao

.2

com pers-

.3

.1 7e outros motivos de seu

(
.2

Em 1937 seus j^rabalhos^sao considerados,ldeoenerados11 

dos museus alemães. Um ano depois, os efeitos psTquicos da proscri- 

ção e da doença levam-no a um colapso psíquico. Suicida-se.

e retirados

ERICH HECKEL

Erich Heckel era amigo de Karl Schmitt-Rottluff desde os tempos de colé
gio. A partir de 1904 estudou arquitetura na Escola Técnica Superior de 

Dresden e lã conheceu Kirchner. Foi co-fundador da "Brücke" e um de seus 

membros mais ativos.

.1

i

Heckel foi o primeiro a produzir copias lit ogrãficas manuais. Também foi 
ele quem fez as primeiras figuras entalhadas em madeira - os outros mem
bros do grupo seguiram as suas idéias. Também foi o primeiro a insistir 

para que os trabalhos da associação fossem expostos publicamente.

Ainda antes do período de Dresden,pinta ,junto com Schmitt-Rottl uff, 

paisagens ao ar livre e procura reproduzi-las em cores luminosas, próprias.

Depois dos trabalhos iniciais, ainda fortemente influenciados pelos‘Pein- 
tres Fauves', é sobretudo o "ato na paisagem" que sempre volta 

tema. 0 prazer pelo aspecto físico-sensual que emana destes temas é sin

tomático para os pintores da "Brücke". Constitui um protesto contra a mo
ral anti-natural e dupla do mundo burguês.

Em cotnparação com as paisagens dos primeiros tempos - por exemplo, a 

"Aldeia na Saxônia", de 1910 - os trabalhos posteriores conseguem agradar 

ma~is e são menos salientes em seu traçado, muitas vezes não indo além da 

mera narrativa.

.2

a ser o seu

.3



KARL 'SCHM1DT-ROTTLUFF 3
Karl Schmidt, de Rottluff, na Saxônia, e o membro mais joverçda "Brílcke". 
Começou com motivos pintados em estilo neo-impressionista, para mais,tar
de (após 1907) abandonar toda e qualquer forma de perspectiva e empregar 

cores e superfícies no sentido expressionista.

A partir de 1910 encontrou seu próprio estilo.

Em 1913, no ano da dissolução da "Brücke", surgem quadros com uma linqua- 

gem de formulas abreviadas. 0 aspecto pictórico fica em segundo plano e 

em seu lugar aparecem formas que lembram arabescos - escritos com fluên

cia, como uma assinatura - expressando uma determinada estrutura do meio- 

ambiente.

Mais tarde, e comum aparecerem contornos pretos ou coloridos limitando 

os motivos que obedecem a uma composição mais plana e decorativa.

.1

.2

.3

—

IOKARL SCHMIDT-POTTLÜFF - deu a seus trabalhos uma seriedade monumental, 

suas paisagens, retratos e composições de figuras caratizam uma simplj 

cidade quase arcaica.

.1

EMIL NOLDE

Depois de concluir sua formaçãb como entalhador, de ter exercido a ti- 

numa Escola de Arte e de ter completado estudos com 

Hfllzel (em Neu-Dachau), em Paris e em Copenhague, NoIde foi membro da 

"Brücke11 durante um curto período apos 1905.
Uma exposição de Ensors, em Berlim (1908), teria influência decisiva 

sobre o estilo de pintura dos temas religiosos que haveria de adotar 

pouco depois. 0 desfiguramento e uma primi ti vidade rigorosa são 

cursos típicos para expressar sua interpretação expressionista desse 

mundo.

Também o fato de oc-upar-se intensamente com os testemunhos das culturas 

extra-europeias haveria de manifestar-se na pintura de Nolde.

Mais tarde Nolde passou a pintar paisagens, cabeças e flores (natureza 

morta) com o mesmo colorido vibrante. No entanto, a profundeza de ex
pressão de suas obras iniciais agora só raras vezes Õ alcançada.

.1
dc^ntesvi dades

os re-

.2

.3

MAX PECHSTEIN
II

Depois de vários anos de aprendizado como pintor-decorador, Pechstein 

estudou, a partir de 1900, na Escola de Artes Aplicadas de Dresden.
No verão de 1906, veio a conhecer ali Erich Heckel e através deste, o 

grupo dos pintores da "Brücke".

Pechstein foi o primeiro cujos quadros obtiveram reconhecimento 

so. Conquista o Prêmio Roma que lhe permite financiar uma viagem ã Itá

lia. A seguir recebe uma quantidade de encomendas públicas e particula

res para fazer decorações de paredes, retratos, vitrais, etc.

Em 1912 Pechstein torna-se membro da Academia Prussiana de Artes.
Fm 1Q?1

.1

e suces-

tamhÕm F I h' t"rKnn« « ------- .1



* .2 Com a tomada do poder pelos Nacional-socialistas, ambos são expulsos. 
Pechstein escapou da proibição de pintar - que atingiu, por exemplo, 
Nolde e outros - mas não pode expor; e é impedido de aceitar os 

tes para lecionar no México e na Turquia, porque o governo lhe 

licença para viajar.

Depois de 1945 tornou-se professor, juntamente com Schmidt-Rottluff, 
na Escola Superior de Artes Plãsticas de Berlim.

convi- 

nega a

OTTO MUELLER 13
Depois o cmjtso At..1 formaçao como litõgrafo e os estudos nas Academias 

de Arte de Dresden e de Munique (1896 a 1899), Mueller se retira durante 

vários anos para as intocadas paisagens das aldeias boêmias. ___________

L-geillüj e lã trava conhecimento com os pintores da "Brílcke", incorporan- 

do-se a eles. Apesar de trabalhar conjuntamente

Em 1908 vai

com Heckel e-Kirchner,
nunca se comprometeu com o estilo da Brílcke.

•2 .sgU-amor Pe1os ciganos, cujo desligamento e Jiberdade também ele procu
rou concretizar em sua vida, se manifesta em numerosos motivos colhidos
nesse ambiente. Este tema haveria’de acompanhá-lo até o fim de sua vida. 
Em viagens realizadas na Hungria e na Romênia, partilha, entusiasmado,& 

vida livre dessas pessoas^ com a qual se identifica da 

com o misticismo de seu modo de
mesma forma como

pensar.
De 1919 até a sua morte, Mueller foi professor da Academia 

Breslau.
de Arte em

IHGRAVURAS DA "BRÜCKE"
.1 A partir de meados do século XIX a gravura em madeira havia 

degenerado em simples xilogravura. Com habilidade artística 

fac-similes e bicos-de 

deira; por exemplo para Menzel.

pena eram trabalhados no cerne da ma-
l

.2 Os pintores da ,,Brücke,, redescobriram, 

a arte de gravar em madeira da Idade Média. 

e iniciadores foram Paul Gaugin e Edvard Munch.

A técnica de conservar 

era um dos recursos 

tornar mais atraente a superfície.

para seu uso,

Os precursores

os veios longitudinais da madeira

Para aumentar a expressividade e

. 3 As -T-II?PressQes feitas â mão, em preto e branco e 

Pel°s artistas da Brücke constituem, 

originalidade, uma inovação revolucionária 

dè sua época.

a cores 

pela sua força e 

para a arte

.4 Os_experimentos litograficos da Brücke atingiram o auge 

da perfeição sõbretudo através de 

litõgrafo profissional.
Otto Mueller que era



/fCAVALEIRO AZUL" (DER BLAUE REITER) 

- PRECURSORES E INFLUENCIAS -

Em 1902, Kandinsky assume a presidência da associação artística “Phalanx^. 
Os membros orientam-se pelos neo-impressionistas, van Gogh, Cézanne e 

Gaugin. Em 1909 surge dali a "Nova Associação de Artistas11.

A idéia de realizar uma exposição na primavera de 1910 teve um eco inter
nacional: Picasso, Braque, Derain, Rouault, van Dongen, Vlamink e Boccio- 

ni participam como convidados.

.1

.2

Sobretudo os "Fauves" franceses, os cubistas e mais tarde a obra 

de Robert Delaunay - da mesma forma como os futuristas italianos - 

tiveram uma fecunda influência sobre a pintura desse orupo.

0 feito mais importante dentro da "Nova Associação dos Artistas11 

foi o advento do quadro abstrato ou da "arte concreta", como Theo 

van Doesburg haveria de chamã-lo mais tarde. Em 1910 suroe o pri- 

meiro trabalho completamente abstrato de Kandinsky.

.3.

Divergências internas sobre essa tendência -ã abstração fazem com 

que, em 1911, o grupo se desmembre.

"0 CAVALEIRO AZUL" (DER BLAUE REITER)

A seaunda assoeiacãojmportante de artistas çio Expressionismo jlemão é 

o "Blaue Reiter" (0 Cavaleiro Azul). Em 1911, os dissidentes da "Neue 

Künstlervereinigung" (Nova Associação de Artistas) organizam uma expo
sição própria. 0 catálogo ostenta o título "0 Cavaleiro Azul", tirado 

de um quadro de Kandinsky.

Em 1912, é publicado um almanaque com o mesmo título e nele estão re - 

produzidos, além de trabalhos próprios, desenhos de crianças, escultu

ras da África negra e da Oceania, ex-votos da Baviera, folclore da

Rússia, figuras de sombras chinesas do Egito entre outras coisas 

mais. Paralelamente hã colaborações musicais de Arnold Schünberg, 

Alban Berg e Anton von Webern.

As reproduções do Grupo de Munique são de Jawlensky, Kubin, Kandins- 

ky, Marc e Gabriele MUnther. 

por Pechstein.

Pouco depois da impressão do almanaque, Paul Klee e August Macke 

também ingressam na Associação. Apenas dois anos mais tarde,o grupo 

é destruído pela eclosão da Primeira Guerra Mundial. 0 "Blaue Reiter" 

não passou de um fragmento.

As sugestões transmitidas pelo folclore, pela história da cultura e 

pela arte extra-européia são reencontradas nos trabalhos do "Blaue

%1

(.

.2
0 grupo berlinense está representado

.3

Reiter*.



WASSILY KANDINSKY
r.

Kandinsky foi aluno de Stuck. Depois dos motivos folclóricos ao estilo
trabalhos com efeitos impressionistas. A

.1
do Art Nouveau, seguiram-se 
partir de 1906, passa a pintar inspirado numa exposição dos "Fauves".

Seus quadros são em cores luminosas, fortemente abstraídas, que cada

mais divergem do modelo fornecido pela natureza.
Só esporadicamente ainda há detalhes que lembram arabescos que permitem
vez

interpretar o tema.

Mais tarde o seu interesse recai sobre as relações sinestéticas entre

formas e sons musicais, ou entre linhas e seus equivalentes emo- 
Hnnais. Ele exige um "efeito psicológico das cores que independe do ob- 

isto, a autonomia das cores."

.2
cores

.jeto e, com

ALEXEJ JAWLENSKY 11
Jawlensky desiste de sua profissão de oficial russo para. dedicar-se ex

clusivamente a pintura. Em 1869 chega a Munique e pouco depois trava 

conhecimento com os artistas da "Phalanx". Os quadros que pinta, permi

tem reconhecer o modelo de Kahdinsky. A par das naturezas mortas e das 

paisagens, é o rosto humano o motivo dominante de suas obras. Também a 

sua paleta é marcada pela exposição dos "Fauves" em Munique, sobretudo 

por Kees_van Dongen.

Nas obras tardias de Jawlensky, a forma é reduzida cada vez mais a es
truturas rudimentares. Um exemplo disto são as vistas quase completamen
te abstratas de sua janela, em seu domicílio na Suíça, assim como as 

chamadas "Meditações". Continuou pintando esses "ícones" até ficar com
pletamente paralizado, pouco antes de morrer.

.1

.2

"São maravilhosas essas cores profundas e esfuziantes... curvo-me piro- 
fundamente diante da força de sua vida interior... (Kandinsky a Ja
wlensky).

.3

FRANZ MARC \E
.1 Em 1900, depois de concluir os estudos de Teologia e de Filosofia, Franz 

Harc passa a estudar pintura na Academia de Arte de Munique. Duas viagens 

a Paris e o contato com a arte moderna francesa deixam resquícios em seus 

trabalhos iniciais, que jã demonstram um amor e veneração especiais pelos 

animais.

Marc escreve: "Não vejo meio mais feliz para a animalização da arte - 

como eu o defini ria - do que o retrato de um animal... Cedo comecei a 

achar o homem feio e o animal me parecia mais lindò e mais puro."

Em 19T2,Marc vé quadros cubistas de Braque e Pi casso. Suas obras posterio
res mostram a assimilação desta sugestão,.

Franc Marc faleceu em 1916 na guerra contra a França, cuja pintura tanto 

venerava.
.2
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Macke estudou na Academia de DOsseldorf e, a partir de 1907, foi aluno 

de Lovis Corinth, em Berlim.
.1

trava conhecimento com Franz Marc,.2 Depois de estadias em Paris
que o leva ã "Nova Associação dos Artistas". Em 1911 participaJos_pre-

parativos para o almanaque "0 Cavaleiro Azul\

Durante um perTodo de férias na Suíça (1913), pinta quadros inundado^ 

de sol, num colorido muito pessoal, quase ardente, de que são 

pios: "Promenade am Thunersee" (Lente em Blauen See) (Passeio junto ao 

' Lago de Thun) e "Mãdchen unter BSumen" (Meninas debaixo das árvores).

exem

Em 1912, Macke e Marc conhecem Robert Delaunay durante uma viagem que 

fizeram à França. Os trabalhos deste artista inspiraram Macke a desen

volver uma linguagem visual, própria. .

Pouco antes de irromper a Ia. Guerra Mundial, Macke empreendeu uma via
gem de estudos ã Tunísia em companhia de Paul Klee e do pintor suíço 

Luis Moilliet. 0 resultado foram blocos cheios de esboços e uma série 

de aquarelas luminosas. A .transposição deste material para quadros a 

Õleo não chega mais a concretizar-se. Em setembro de 1914, Macke, com 

apenas 24 anos de idade, morre na guerra.

.3

Ao receber a notícia de que o amigo havia morrido na guerra, Marc escre- 

uve: "Na guerra somos todos iguais. Mas entre mil bravos, uma bala atin- 

é insubstituível. Com a sua morte a cultura de um povo perde

.4

ge um que 

uma mão, um olho lhe é cegado..."

PINTORES NO ÂMBITO DO "CAVALEIRO'AZUL" to
A "Nova Associação dos Artistas" jã havia convidado Picasso, Braque e 

outros pintores parisienses, em 1910, para participarem de suas expo
sições. No almanaque "Cavaleiro Az-ul" hã reproduções de Umberto Boccio- 

ni. E em 1913, Lyonel Feininger é convidado a 

Alemão de Outono", em Berlim, junto com as obras do grupo.

Cubistas, Futuristas e Orfistas (R. Delaunay) exercem uma influência de- 

cisiva sobre a pintura do Cavaleiro Azul. Isto também vale para Paul 

Klee.

Depois de estudar com Franz von Stuck, Klee ocupa-se, inicialmente, ape- 
o aspecto grafico dos problemas plásticos. Foi sõ na viagem a 

Tunísia e Kairouan, em companhia de Macke, que ele descobriu a cor.

Alfred Kubin foi, durante toda a sua vida, sobretudo pintor. Os re
cursos plásticos servem para ele como auxílio para uma auto-terapia 

psíquica. Como membro-fundador da "Nova Associação dos Artistas" pas

sou-se, junto com os outros, para o "Cavaleiro Azul".

Também Heinrich Campendonk expõe no mesmo estilo. E o membro mais no

vo do grupo.

.1

expor no "Primeiro Sal ao

.2

nas com

.3
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.1 A Guerra Mundial interrompe rigorosa e brutalmente todos esforços 

da vanguarda nas artes plásticas. A reação ao Cubismo e ao 

Abstracionismo - da mesma forma como o abalo das estruturas sociais 

pela 1a. Guerra Mundial - evidencia-se nas artes plásticas através 

de protestos e de manifestações. A destruição das tradições e 

expressa no movimento Dadã, que surge a curtos intervalos em diversas 

capitais do mundo. Os primeiros grupos formaram-se em Zurique, Nova 

Iorque e Paris. Em Zurique, emigrantes de ideologia pacifista fundam 

o Cabaret Voltaire, um mini-palco de arte com características de 

galeria. Entre os membros estão o poeta romeno Tristan Tzara, os 

escritores alemães Hugo Bali e Richard Huelsenbeck, o pintor e 

escultor alsaciano Hans Arp e o pintor berlinense Hans Richter.

Em 1917, o grupo organiza uma exposição com obras de Arp, Chi rico, 
Max Ernst, etc.

0 segundo grupo Dada surgiu em Nova Iorque. A figura principal e 

Marcei Duchamp, o iniciador espiritual do "pensamento anti-arte" 
dos dadaístas. Objetos triviais - um secador de garrafas, uma 

forquilha de bicicletaJnontada sobre um mocho de cozinha 

expostos, para com isto evidenciar o absurdo da arte e da estética 

trádicionais na era de Verdun e da revolução russa.
Entre os membros também estão Man Ray e Francis Pi cabia que, a seguir, 

funda uma "Dada-Dependance" (uma subsidiária do Dadaísmo) em Barcelona.

.2

sao

0 Dadaísmo é a reação ã super valorização do racional, que colheu seus 

triunfos absurdos na lógica da destruição e da morte na guerra; e é 

uma contradição contra a fé irrefletida no progresso daquela época.

.3

(.

Em 1918 Hülsenbeck funda, em Berlim, um grupo Dadaísta.

.4 Os membros do "Club Dada", de Berlim, são o arquiteto Johannes Bader, 

o pintor Georges Grosz, os irmãos Herzfelde e o escritor, fotógrafo 

e figurinista Raoul Hausmann com sua amiga Hannah Hflch.



CL
r;:v1 *.

KURT SCHWITTERS ( 1887-1948) + MAX ERNST (1891-1971)

Em 1919 criou-se um Grupo Dadã em Hannover. Seu iniciador ê Kurt Schwitters. 

E o Cínico artista que desenvolveu uma forma de arte própria dentro do contex 

to da concepção dadaTsta. Arranjos feitos com objetos achados (trouvailles ) 

e coisas pintadas são congregados, formando "Materialbilder" (quadros de ma

terial ).

.1

No mesmo ano Max Ernst funda em Colônia uma seçao Dada; mais tarde segue pa-

artistas surrealistas em volta de André Breton.
.2

ra Paris, para associar-se aos 
Tendências dadaTstas foram levadas por êle também ao Surrealismo.

IICRÍTICA SOCIAL

atividades do Dadaísmo de Berlim.Em 1920,uma grande exposição coroa as

Principalmente as caricaturas 
efeito chocante junto S burguesia do após-guerra, agora novamente satu-

rada pela prosperidade. Os "pilares da sociedade 
tilados da guerra? prostitutas, cafetões, especuladores da bolsa, opor-

"ambiente" de seus quadros.

.1
de Georges Grosz produzem o tao desejado

, os militares, os mu-

- tunistas do sistema constituem o

temática social do panorama Dada é Otto Dix. 

anseio por justiça social caracterizam seus
Outro artista que usa a.2
A experiência da guerra 
quadros iniciais. Seu tríptico "Grosstadt" (Metrópole) desmascara as

miséria dos "dourados" anos 20.

e o

aparências enganosas e a

IH•OS PINTORES DA BAUHAUS

A Bauhaus foi fundada em 1919 pelo arquiteto Mal ter Gropius. A par de
formação da criatividade, no desen-

.1
seus feitos que marcaram epoca na 
volvi mento da forma funcional e de uma nova teoria arquitetônica, tam

bém existe a "maladie de la peinture", como é chamada. 0 corpo docente
internacional. No ensino, dedicam-se pri-conta com artistas de renome

estudo teórico da análise e representação de problemasmordialmente ao
estéticos; no ateliê, no entanto, surgem trabalhos livres - muitas ve-

estimulados por pesquisas feitas na ãrea didática, que
desenvolvimento da pintura contem-

se consti -
zes
tuem em importantes impulsos para o

poranea.

Bauhaus. Partindo do me-Johannes Itten dirige o curso preparatório na 
__ todo de seu professor Adolf Hülzel, desenvolve uma didática para a for-

mação artística básica,
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Feifcinger é filho de um casal de músicos alemães que emigrou para os Es

tados Unidos. Durante muito tempo hesitou entre a música e as artes plãs^ 

ticas, da mesma forma como Klee. Depois de ter estudado em Hamburgo, 
Berlim e Paris, foi caricaturista de vários jornais até 1908. 0 encontro 

com Delaunay e os cubistas franceses foi o impulso que o levou a criar 

as composições cristalinas e estruturadas em forma de prisma que caracte
rizam os seus quadros. Rm 1913, expôs no "Primeiro^Sal ao de Outono" de 

Berlim, a convite do "Cavaleiro Azul". Apõs a guerra, 

ê chamado por Vfalter Gropius para a Bauhaus. Permanece linado 5 escola 

ate a sua dissolução, mais tarde vive como artista livre.

.1

BAUHAUS
WASSILY KANDIMSKY ir
A eclosão da Ia. Guerra Mundial faz Kandinsky voltar ã Rússia via Suíça 

e Escandinávia e, apõs a revolução, assume cargos oficiais no setor 

da arte e se dedica ao ensino na Academia e na Universidade. Em 1921, 
está novamente na Alemanha e um ano depois, e o mestre da Bauhaus. Seu 

interesse artístico continua'voltado para a relação entre formas e co

res.

Com a ascenção de Hitle^ ao poder, a Bauhaus e fechada. As obras dos 

pintores" da Bauhaus são estigmatizadas como 'degeneradas". Kandinsky 

emigra para a França e trabalha até o fim de sua vida em Paris.

.1

.2

BAUHAUS 

PAUL KLEE
26

Depois da guerra, que Klee passou em sua pátria, a Suíça, expôs em Mu

nique (1920) e no mesmo ano é chamado para exercer suas atividades na 

Bauhaus, onde leciona até 1931. Suas experiências no ensino foram pu - 

bliçadas no "Pâdagogisches Skizzenbuch" (Livro de Rascunhos PadagÕgi- 

cos) que aparece na série dos livros da Bauhaus. Ele tenta decifra^ 

com recursos plásticos, regularidades e verdades imanentes da vida: 
despertando associações, apalpando o processo evolutivo das coisas, 
brincando, tenta-se imitar processos criativos.

.1

(

"A_arte funciona_,_em relação ã Criação, como uma parábola_.

As vezes serve de exemplo, da mesma forma como as coisas terrenas são 

um exemplo cósmico."

(Klee, "Confissão Criativa", 1920)

"A arte nao reproduz o visível - ela torna visível.".2

(Klee em "Confissão Criativa, 1920)

Em 1931, Klee passou a ser professor da Academia de Arte de Düsseldorf. 
Depois de sua demissão em 1933, retorna ã Suíça, onde trabalha até morrer.
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OSKAR SCHLEMMER

Oskar Schlemmer passou pela escola de Adolf Hfllzel na Academia de Arte
Johannes Itten. Baseando-se em qua - 

seu tema primário chama-se "Homem e Espaço".

.1
de Stuttgart, da mesma forma como 

•
dros ao estilo de Derain, o 
Tenta localizar os campos energéticos invisíveis que partem de ambos e 

atuam um sobre o outro. Como diretor do teatro da Bauhaus, Schlemmer 
tanbém ocupou-se desta problemática no âmbito das artes cênicas.

assumir o cargo de professor junto a. Em 1929, afasta-se da Bauhaus para
Academia de Breslau. Em 1932,é chamado a Berlim, mas já um ano depois

ê demitido pelos 

seu pão com biscates e

.2

Nacional-Socialistas. Até morrer é obrigado a ganhar o

trabalhando numa fábrica de tintas.

1$CARL HOFER

Hofer estudou em Karlsruhe, onde foi -influenciado por Thoma e Bdcklin. 

Mais tarde entusiasma-se pelos quadros de Cézanne. Em princípios dos 

anos 20, está ligado ã "Nova Objetividade", o que também transparece 

traçado quase clássico de suas "Paisagens do Tessin_.

Em 1943, seu atelie^e atingido por uma bomba. Todos os quadros e esbo
ços são destruídos. Após a guerra, Hofer tornou-se diretor da Escola 

Superior de Artes Plásticas de Berlim. __ ______ ___

.1

no

.2

23MAX BECKMANN

Estudou em Weimar, Paris e Florença e, posteriormente, em 1905, Betk- 

mann aderiu ã Secessão de Berlim. Mas é a vivência da Ia. Guerra Mun
dial que o leva ã sua verdadeira temática. Valendo-se do esquema de 

composição de pranchas de altares da jdade fiédia, cria seu mundo pic

tórico.

"... saindo de uma exagerada e falsa mística sentimental, esperamos 

agora chegar a uma objetividade transcendental, que pode surgir de 

um amor mais profundo pela natureza e pelos homens, como aquele que 

existe em... Grünewald e Breughel."

Em 1933, Beckmann é demitido de seu cargo 
Arte de Frankfurt, sob a alegação de ser "degenerado",. Vai para Ber - 

lim. e^mais tarde/para Amsterdam. Os quadros daquele período são tes

temunhos de sua "odisséia".

.1

.2

de docente da Academia de.3
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A NOVA OBJETIVIDADE

Paralelamente ao Surrealismo e ao Purismo na França e ãs metas da Bau- 

haus na Alemanha, surge a "Nova Objetividade11, também chamada "Realis
mo Mágico". Numa reação ao Expressionismo e ao Dadaísmo, acentua-se a 

realidade exterior, sem, no entanto, abdicar a aspectos sobrereais.

.1

Por outro lado, há evidência de um forte engajamento social. Ambos sao 

a expressão da situação social na
.2

Alemanha dos anos 20.

tratado intitulado "A arte esta emEm 1925, George Grosz escreve num
"Minha aspiração é ser compreensível a qualquer pessoa , abdi-

.3

perigo": _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
co ã profundidade hoje exigida... cheia de mentiras cabalTsticas e de

metafísica intelectual." Grosz é membro do chamado "Grupo Vermelho",

Noutra passagem lê-se: "Virãassociaçao de artistas comunistas, 
tempo em que o artista não serã mais aquele anarquista boêmio e 

molengão, e sim um obreiro saudável na sociedade coletivi%ta."

«•sociedade coletivista" por "comunidade do povo", 

frase que também o adversário político poderia ter usado.

uma

um

Se substituirmos 

resultará uma

f 310 FIM DO EXPRESSIONISMO ALEMAO

os nacional-soeialistas tomam o poder em 1933 e~
Munique, a exposição 

ali exibidos

Na Alemanha,

igualmente
Hp "Arte Degenerada'1 . Os quadros expressionistas

destruídos ou leiloados na Suiça.

.1
4 anos depois ê inaugurada, em

retirados dos museus esao
Oficialmente, o Expressionismo alemão deixou de existir.

fins dos anos 70 surge um novo "Expressionismo :

" (Novos Selvagens). Tendo-se originado de vários
.2 Somente em 

Os "Neue Wilde 

agrupamentos 

Alemanha (mas também em

de artistas em Berlim e na República Federal da

outros países), dominam agora o cenário

da vanguarda na Europa.

U L'Za-dc ^ (Ç)(bi£o UAS RAIZES DA "BRÜCKE"

0 critério de estilo dos pintores da "Brücke" e dos pintores "Fauve" é.1
a equivalência da cor no tratamento de luz e espaço.
Não se usam as variações ilusórias de claro-escuro, nem as modulações de 

sombra. 0 objetivo e a simplicidade e a clareza no emprego dos
elementos emocional e de-

luz e
recursos pictóricos; procura-se harmonizar os

"Composição é o arranjo decorativo dos diversos elementos de
sensações" (Matisse).

cora ti vo.
que dispõe o pintor para expressar as suas

As custas da forma - ou seja, através da deformação, procura-se aumentar 

os limites de expressão das emoções. Fenômenos paralelos são a compreen- 

entusiasmo pela arte dos povos primitivos e pelos quadros dos

.2

sao e o
ingênuos (Naiven) e dos autodidatas.


