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desde o .retrato e. paisagem à natureza mnrh m?is diferentes gêneros.' 
europeus têm a .dificuldade secuid^nt? k! -? temáTio aquático. - O.s 
tismo brasileiro e sulino As d ant°n,zar o croma-!
marJnhismo, algo desintonizado aon^o/enfir3^ *1 P.aisaS^° e 
ca-se com a cabeça do filhe de PiS°.Se£tíT' No retratwnio, desta- 
rendimento desigual. A naturW^ au € Pírouvot e maia outras de 
5uas está muito dispersivo e é^esíltarinCaJtó conV sensibilidade forte

Suít«CMdad]t"al^°S'™ir* ,»Í31^’ ’kmutumb^íBams!i



j ç n -1: íottelo ck* ^>oQ

13 I O(o___j (ç> 3»Da t a '•
Pagina:.
Assunto : AWAmk v-\;vVfte^rCXV*

13 DE ] 1 DE 1963I V-

l fi fc Jí\
PtNTVRA ALEMÃ EM REPRODUÇÕES

i huuiüio Cultural Brasiict o-Aleraão está promovendo, na Nova 
G iena c: L.síituío de Belas Anes. a 1.® Mostsa de Pintura alemã em 
reproduçòrr devendo ainda este ano apresentar mais duas complemen
tares: a de o CAVALEIRO AZUL e a do BATJHAUS, de Weimar. A 

. presente mostra de Reproduções da Pintura Alemã do século 19 e 20.
é uma seleção de meia centena de trabalhos, dentro do condicoinamento 

• peculiar, às reproduções. E’ uma aproximação da verdade do plasticis- 
em sua autenticidade original, na superfície lisa do papel repro- 

■ dutoi, n: impressão, proporção diferente e fidelidade relativa, na au- 
: seTicxa das telas e materiais originais. E* seleção que omite alguns 
: consideráveis valores. .São trinta e um pintores escolhidos com um' 
[ total de cinquenta e dois trabalhos.
i Porto Alegre Já teve neste apôs guerra uma. expressiva mostra do 

gravurismo alemão e o brasileiro tem tido nas seis rBienais dc Não 
Paulo, a presença germanica, além tías promoções livres de arte ger
mânica no Rio dc Janeiro e São Paulo.

Um excelente catalogo confeccionado em 1960 aqui está. E' um 
roteiro caprichado e que ajuda a visão panoramica e sintética das vi- 

. vências e valores do plasticismo alemão, nos dois últimos séculos,
Estamos ante Wilü Bauméister, plástico de Stuttgart, com EiDOS 

II,. E Max Eeckmann. de Leipzig, com três obras, em que desta
camos PRAIA e CAMAROTE. Passamos por Karl Biechen, Lovjs Co- 
niitl: yonel Feininger, Caspas D. Friedrieh, Xaver Fuhr, Wemer Gil- 
jes. Erich HeckeJ e Karl Hofer e temos em relévo Oskar Kokoschka. o 
mestre originário do Danúbio, com dois temários aquáticos e não com 
a figura humana em que mais o conhecemos. August .Macke se des
taca com JARDIM ZOOLÓGICO e passamos de Wilhelm Leibl ao re- 
nomstio Frank Marc, de Munique e de Haas von Marees, atingimos Pau- 
la Modersohn Becker, otto Mueller « Ernest Nav com CÍRCULOS VER
DES e Mas Pechstein com SOL NASCENTE. 'E1 todo um itinerário 
de plasticismo denso em seu predomínio com Hans Purrmann, Chris- 
k?” Rotilfs, Oscar Schlemmer. KarJ Schmidt R-ottlufí, Hans Thoma e 
tWHielm TTruebner até Frilz Winter, da Westfalia, com sua admirável 
/VI* RiCÂKA.

Entre Alexe von Jav/lcnski, Erast Kirchner e Wilhelm von Ko- 
bçii, relevo singular encontramos nas duas obras maravilhosas de Was- 

° russo- do movimento do Bauhaus, com IMPROVIZA- 
CAO PANTASTICA c LINHA CONTINUA, assim como Paul Kile, o suí
ço, do mescno .movimento alemão, o qual aqui aparece com PEQUENA 

RÍTMICA, COLUNAS E CRUZES e REVOLUÇÃO DOS VIA
DUTO», obras magistrais de arte atual.
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MOSTRA ITINERANTE DO R.G.S.
Sugestivo encontro de artistas plásticos do Rio Grande do Sul. cons

titui a Mostra Itinerante do RGB, promovida pela Divisão de Cultura, 
através do Museu de Arte, tendo ein vila uma representação de artis
tas. selecionados por um juri que escolheu as obras agora expostas no 
refenaq ceqtrcp.tendo era vista levá-las, -.em seguida.,.a&,- Rio de.. Ja
neiro e. São 3’aulo. os dois-principais centros do'BrasITp - 

. T^ata-sc oe uma galeria constituída de cinquenta trabalhos, que 
vao oo Desenho e Escultura à Gravura e Pintura. Vinte ó dois ar-' 
tistas plásticos sulinos lá estão selecionados entre o que de melhor se 
apresentou nessa concorrência. Cristina Balbão. Carlos Fabricic Soares 
e Carlos Scarinci formaram o juri selecionador.

Lá encontramos cçjs bons dcsenbos de Vera Chaves Barcelos, três 
surpresas de Alice Soares. Na Escultura, comparecem Bella Althoíf. 
Vasco Prado está na lase do plasticismo figurativo, massiço e refor
çado e nao mais no classicismo das formas apuradas. Carlos Tenius 
sur«e co® * “a escultura em ferro fundido e seus volumes olhos, vigo
roso estando no ATAQUE e RESISTÊNCIA.
. GT“0’ ?oravie Bettiol se renova com -a PRIMAVERA N.°
!. Deborah Blank afirma-se entre o mais com LAVADEIRA. Henri
que Fuhro, pnma nas GRAVURAS II e III. Danúbio’ Gonçalves, vivaz 
e cromático, cora MATANÇA, AVO e OXALÁ, temário afro-nativo. Ve
ra C. Barcelos reaparece com MULHERES 
tivos. i. Kocberle, mostra 2 mo-

1 fssar5d,° para a Pintura, Alice Brueggemann está em fase ou ci- 
clo de naturezas mortas, por sinal bem plásticas e coloridas com 
gosto Rubens Cabral faz PINTURA I e II no ciclo abstratista. Wal- 
í?ny *IilajL csta 110 auSe. com suas FIGURAS EM NEGRO, FIGURA 

e TOE,s°- E' o nossq Milton Da Costa, Antônio Gu- 
tierrez está bem com seus INTERIORES I e II. Enio Lippmann surge 
com SEM TÍTULO 1 e 2. A.do Malagoli. tão criticado por levantar vôo 
do figurativismo, mostra PINTURA e ESPAÇO E FORMA, com a fixação 
que ja conhecemos. Suzana Mentz está firme com PINTURA. Avatar 
Morais tras três temários e Carlos Pctrucci projeta.se com pesquisa 
renovaoa. decorativa e de gosto com PARIETAL N.° 1 e MONOTIPLA 
Rc-gu.a Scalzilli Silveira escolheu NA REPARTIÇÃO PÜBUCA e CEIA. 
bempre vigorosa e aqui numa seleção característica

Vi-ddo Titze mostra uma bela COLAGEM é uma PINTURA.
N:ssc. tudo. lemos a notar quanto o movimento individual em Pôr- 

to A er: e está r.os últimos anos em boa vitalidade. As mostras sin- 
‘T ,mViUp.,icam e. EC Ge 0utro iedo notamos o esmorecimento 

ir.sr.tucio-.al ca Associação Francisco Lisboa, em compensação o mo- 
yimento grupai prossegue e há iniciativas institucionais « o próprio 
Ai lít t! cie Arte, íao intermitente e preparado há tempos, dá í o sinal Q' 5ua graçíi • vfn. ; ^ -

O t: >e ca-acte;iza um ambiente cultural é a livre iniciativa é o 
r!, M1""° * ° associa.tivismo. a institucionalização-e o apoio coxnple-
- o ■ d°.. ÜO '■odor publico e as surpresas das boas Iniciativas de orga- 
maisÇ o‘ seja ' eoncursos'. boIsas. viagens, salões, festivais e o que

D7' po,nt° ■ dL-.reicvo da Presente Mostra Itinerante do RGS é o 
ícone ri ' Sl5° inédlto entre nds como padrao. Está na linha dos cata- 

Àfi Min ??'6 n°tS propicia a exemplar Galeria tías FOLHAS DE fiAU PAULO; bom gosto e pequeno, de bolso e de parte agradável,

ibOír&Z a. o.




