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TRõTKER ocupará o salão de Re
posições do Museu de Arte a partir de 
sexta-feira com um grande número de 
trabalhos de litografia, pintura e dese
nho. Esta exposição de caráter pura
mente cultural é proporcionada pelo 
Consulado da Alemanha, t? deverá ser 1 
uma das melhores que MARGS já aore- i 
sentou, dessa esoécie.
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DOMINGO, 14 DE AGÔSTO DE 1966

>

*

TROKES — AGUA FORTE
Museu de Art^íoTosf a^do^TeTt^S íedíf'slf o^SÍoc^ -^"í0 uma co,e^0 de 65 obras no 
ral Alema, a partir do dia 19 do corrente mês 6 IrtisL ííímânl™l Coniu,ado da República Fede-

Museu de Arte *j££ ™t0™ no

/
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4 6 a-feira o MARGS comera
mostrar obra de Trobes

Es ará entre nós, a par* 
ur de sexta-feira, a mos- 
>ia de arte do renomadn 
gravador alemão H e i n s 
Trdkes. 0 acontecimento 
realizar-se-á no Museu de 
Arte do _ RGS, altos do 
i eatro São Pedro, sob o 
patrocínio do Consulado 
aa Republica Federal Ale.

a
e em Sao Paulo, tem suas 
coras colocadas em mu
seus e coleções de todo o 
mundo. Ainda neste 
participou de 
n5- Dinamarca, 
mene Hamburgo e reali
ze u viagens de es'udo na 
Europa, África, Ásia 
America. Serão aoresenta- 
das na ocasião. 65 obras 
do artista, um dos melho
res gravadores da Alema- 
rtha de hoje.

ano
exposições 
em Bre-

e
mã

frokes, aue ainda recen* 
temente exoôs no Museu 
de Arte Moderna do Rio.

»
*
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inauguração 

de T rokes
Num gesto cortês a dire

toria do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul adiou a 
inauguração da exposição 
do gravador alemão, Heinz 
Trõkes que havia sido mar
cada para esta noite, para 
não coincidir com a aber
tura da mostra da Arte 
Baiana da Galeria Portina- 
ri.

A inauguração do MARGS 
agora foi adiada para o pró
ximo dia 24 (próxima quar
ta-feira) .

*
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Gravuras alemãs 
no Museu de Arte

Estará entre nós, & partir de 
24 do corrente, a mostra de arte 
cio renemado gravador germâni
co Heinz Tròkes. O acontecimen
to realizar-se-á no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul, altos 
do Teatro São Pedro. lsob o pa
trocínio do Instituto Cultural 
Brasileiro Alemão.

Tròkes. que ainda recentemen
te expôs no Museu de Arte Mo
derna do Rio, e em São Paulo, 
tem suas obras colocadas em mu
seus e coleções de todo o mundo. 
Ainda neste ano participou de ex
posições na Dinamarca, em Bre- 
men e Hamburgo. Realizou via
gens de estudo na Europa, Áfri
ca, Ásia e América. Serão apre
sentadas na ocasião 65 obras do 
artista, um dos melhores grava
dores da Alemanha de hoje. _____I

»

€
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iKm DESTA SEMANA
EXPOSIÇÕES

Beins Trokes, g^^ador afemao terá »

ligs€%IS§
fM cj-AlemSo. e aberta ao oúblico ouarta-fel-

ra- Cèrca de 65 trabalhos em desenho, e gra
vuras poderão se apreciar no MARGS (altos 
do Teatro Sao Pedro).

t

T rokes 

no Museu 

de Arte
Dia 24 o Museu de 

arte começa a mos
trar 65 obras do ex
cepcional gravador a- 
lemão, Heinz Trokes. 
Antes de Pôrto Alegre 
seus trabalhos estive
ram no Rio e em São 
Paulo e mereceram a 
mesma atenção que já 
receberam nas princi
pais galerias de todo 
o mundo.

Trõkes nasceu em 
Duiaburg- H amboru. 
Cursou a escola de ar
tesanato industrial 
em Krefeld, ondo foi 
aluno de Itten. Depois, 
em 1940 foi aluno de 
Muche, na mesma ci
dade. Atualmente vive 
entro Ibiza (Espanha) 
e a ilha de Aegina, na 
Grécia.

Neste ano já reali
zou exposições na Di
namarca, Bremen e 
em Hamburgo antes deLitogravura de Trokes

silao1
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TÊRÇA-FEIRA, 23

AMANHÃ INAUGURAÇÃO DE GRAVURAS ALEMÃS
Terá início amanhã, quarta-feira a exposi

ção do consagrado gravador alemão Heins Trõ- 
kes que, de 1939 a esta data, tem participado 
das principais exposições, galerias e mostras de 
arte de todo o mundo. Serão, na oportunidade, 
apresentadas ao público pórto-alegrense 65 obras 
do artista. Èste, ainda recentemene, expôs no 
Museu de Arte Moderna do Rio, bem como em 
São Paulo, com grande sucesso. Trõkes, um dÒ3 
melhores gravadores da Alemanha de hoje, nas
ceu em Duisburg-Hambora, tendo cursado a es
cola de artesanato industrial, em Krefeld. Lá, 
foi aluno de Itten. Mais tarde — em 1940 —

estudou com Muche, na mesma cidade. Visitan
do Paris, após a guerra, travou amizade com 
outro grande nome — Wols. Seus trabalhos, 
nos últimos anos, têm decorrido entre Ibiza (Es
panha) e a ilha de Aegina, na Grécia. No ano 
passado, expôs em Copenhague, Berlim, Colô
nia e Mannheim. Já agora, vem de exposições 
no Museu Aarhus, na Dinamarca, na Galeria 
'Widmann, em Bremen, e na Galeria Hamburg 
13. em Hamburgo. A referida mostra será rea
lizada no Museu de Arte do RGS, altos do Tea
tro São Pedro, e terá o patrocínio do Instituto 
Cultural Brasileiro Alemão. O clichê reproduz

um dos trabalhos do artista alemão.
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0 MUSEU DE ARTE INAUGURA
AMANHÃ A MOSTRA DE TROKES
Será inaugurada amanhã, 

âs 18,30 h., no Museu de 
Arte faltos do Teatro São 
Pedi o) a exposição do con
sagrado gravador alemão 
Heins Trõkes que, de 1939 
a esta data. tem particpa- 
do das principais expos'- 
ções galerias e mostra-- de 
arte de todo o mundo 

•Serão, na ooortunidade, 
apresentadas 65 obras do 
artista quo. ainda recente
mente, expôs no Museu de 
Arte Moderna do Rio, bem 
eomo em São Paulo, com 
srande sucesso. Trõkes um 
dos melhores gravadores da 
A'emarha de hoje. nasceu 

Duisburg - Hamborn. 
tendo cursado a escola de 
(artesanato industrial, em 
Krefeld, onde foi aluno de 
Jtten. Mais tarde 
1940 — foi ainda aluno da 
Muche na mesma cidade. 
V:sitando Paris, aós a guer
ra, travou amizade com ou
tro grande nome - Wols. 
Seus trabalhos, nos últimos 
anos, tem decorrido entre 
Ibiza (Espanha) e a ilha 
de Aegina, na Grécia No 
ano passe do exoôs em Ko- 
penhague, Berlim, Colônia 
e Mannheim Já no corren
te ano, realizou exposições 
no Museu Aarhus. na Dina
marca. na Galeria Widmann, 
«mBremen, e na Galeria 
Hamburg 13, em Hambur-

ern

J
— em

90.
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GRAVURAS
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Itten. Mais tarde — em 1940 — 
estudou com Muche, na mesma 
cidade. Visitando Paris, após a 
guerra, travou amizade com ou
tro grande nome — Vols. Seus 
trabalhos, nos últimos anos, têm 
decorrido entre Ibiza (Espanha» 
e a illie. de Aegura, na Grécia. 
No ano passado, expôs em Co- 
penhague, Berlim, Colônia e 
Mannheim. Já agora, vem de ex
posições no Museu Aarhus, na 
Dinamarca, na Galeria Widmann, 
em Breanen, e na Galeria Ham- 
burg 13, em Hamburgo.

A referida mostra será reali
zada no Museu de Arte do RGS, 
altos do Teatro São Pedro, e te
rá o patrocínio do Instituto Cul
tural Brasileiro Alemão.

Terá início amanhã, quarta- 
feira a exposição do consagrado 
gravador alemão Heins Trõkes 
que. de 1939 a esta data, tem par
ticipado das principais exposi
ções, galerias e mostras de arte 
de todo o mundo.

Serão, na oportunidade, apre
sentadas ao público pôrto*ale- 
grer.se 65 obras do artista. Este, 
ainda recentemente, expôs no 
Museu de Arte Moderna do Rio. 
bem como em São Paulo, com 
grande sucesso. Trõkes, um dos 
melhores gravadores da Alema
nha cie hoje, nasceu em Duis- 
burg -Hamborn, tendo cursado a 
escola de artesanato industrial, 
em Krefeld. Lá, foi aluno de

Será inaugurada amanhã, no Museu de Arte do listado, a exposição de gravuras do alemão Heins Trofce*
No clichê, rep,“',,'<>áí‘ de um «!•> «ene irabuDum

>

♦
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DÍÁmo DE NOTICIAS

A INAUGURAÇÃO DE HOJE
ÍÜ SSi*'* ***

♦ ESTE É UM TRABALHO DE HEINZ TROKES QUE FAZ FARTE DA MOSTRA QUE SERA ABERTA HOJE, NO MUSEU DE ARTE

Museu de Arte inaugura 

hoje a mostra de Trokes
No Museu de Arte será aberta hoje, às 18,30 

horas, a exposição do consagrado gravador ale- 
mão Heins Trokes que, de 1939 a esta data. tem 
rarticipado das principais exposições, galerias e 
mostras de arte de todo o inundo.

Serão, na oportunidade, apresentadas ao pú
blico porto-alegrense 65 obras do artista. Êsle. 
ainda recentemente, expôs no Museu de Arte Mo- 
derna- do Rio, bem como em São Paulo, com gran
de sucesso. Trokes, um dos melhores gravadores da 
Alemanha de noje, nasceu em Duisburg-Hamborn. 
tendo cursado a escola de artesanato industrial, 
em Krefeld. Lá, foi aluno de Itten. Mais tarde — 
em 1940 — estudou com Muche, na mesma cidade 
Visitando Paris, após a guerra, travou amizade 
com outro grande nome — Wols. Seus trabalhos 
nos últimos anos, têm decorrido entre Ibiza (Es
panha) e a ilha de Aegina, na Grécia. No ano pas
sado. expôs em Copenhague, Berlim. Colônia e 
Manheim. Já agora, vem de exposições no Museu 
Aarhus, na Dinamarca, na Galeria Widmann, em 
Bremen, e na Galeria Hamburg 13. em Hamburgo.

Esta mostra será realizada no Museu de Ar
te do RGS, altos do Teatro São Pedro, e terá o pa
trocínio do Instituto Cultural Brasileiro Alemão.
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PRESENÇA M GRAVURA
alemã no museu de arte
A partir de hoje, teremos en

tre nós a mostra de arte do 
renomado gravador germânico 
Heins Trõkes. Na oportunida
de serão apresentadas 65 obras 
do artista. A exposição refleto 
enorme variedade de motivos, 
constituindo-se de litografias 
em prèto ou em côres, aqua- 
tintas .aguafortes e aquareias 
em técnica mista.

Heins Trõkes

consagrados mestres. Iniciou 
em 1933, cursando a escola dè 
artesanato industrial, em Kre- 
íeid. onde recebeu a orientação 
cie Itten. Um ano denois. vi
sitando Paris, encontroii-.se pe- 
la primeira vez com Kandinsky.

Na década esguinte, traba- 
lnou.em Berlim. Pol cofunda- 
oor da Galeria Rosen e profes- 
sor da Escola Superior de Ar
quitetura e Belas Artes. Rn 52 
torna a visitar Paris, travando 
amizade com Wols. Dai para 
cá, seus trabalhos desenvolve
ram-se entre Ibiza (Espanha),
l"* llhf. de AeSiua> na Grécia. 
Tem realizado viagens de estu- 
tudo na Europa, África, Ásia e 
America. Tao variada atividade 
produziu seus frutas.

Sua primeira exposição efeti
vou-se em 1938. na Galeria Nu- 
rendorf, em Berlim. De 1939 a 
esta data tem tomado parte nas 
principais exposições, galerias e 
mostras de todo o mundo — 
basta assinalar que museus de 
renome como os de Berlim. Co- 
psnhague, Nova York. Chicago 

. Hamtmrgo, Broo- 
kün, Oídenburgo e muitos ou
tros. possuem obras do artista. 
no ano passado, expôs 
penhague. Berlim. Colônia e 
Mannhem. Neste ano, já esté- 

em Hamburgo, Bremen, Di
namarca. Ainda recentemente 
expos no Museu de Arte Moder
na do Rio, e em São Paulo 

A exposição de Trõkes - sem 
duvida um dos melhores grava
dores da Alemanha de hoje — 
sera inaugurada logo mais às 
18.30^ no Museu de Arte, altos 
do Teatro São Pedro. Conta 
com o patrocínio do Instituto 
Cultural Brasileiro Alemão e do 
c°n£nladp da República Fede- 
rai Aiemá. sob os auspícios do 
Instituto Goethe, de Munich 

A partir de amanhã, a mos- 
tra estará aberta regularmen
te à visitaçao pública.

foi aluno de

em Co-

i
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Y- Convite pára a inauguração, hoje. no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, da obra de lleins Trokes, gravador da Ale

manha. A mostra tem o patrocínio do Instituto Cultural Brasi- 
leiro-AIemão e vem ao Rio Grande do Sulf sob os auspícios do 
instituto Goethe de Munique e do Consulado da República Fe
deral da Alemanha.

*

24 DE AGÔSTO DE 1966
■

NORTE
A
SUL A m au ri Bracja da Si iva

■3T A .V

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul inaugura hoje 
utna exposição de 65 obras do consagrado gravador alemão Heins 
Trokes, que ainda recentemente expôs no Museu de Arte Mo
derna do Rio. A mostra terá inicio às 18.30 horas, no salão do 
Museu, altos do Teatro São Pedro.

V V v



....f ,X:... ...........
2ü..7...Ql....lAkD a l a:...... .

á£ina:_.....................................
■ Ssunt o:..ü..e.Lfva. .Xr. o<

" PÔLEA DA TARDE »

24/3/66

»

GRAVADOR NO MUSEU É AlEMÃO TAMBÉM
Artista

o mundo, Heinz Tròkes, que ain- 
c a recentemente expôs no Museu 
«e Arte Moderna do 
neiro

ReÍúb£n^P^d^^^lr^ 
ío-A°leSSo.tUt° S,t2-1A~

Para que se tenha 
sao os seguintes

Exposições realizou êste ano 
mesmo em Bremem, Hamburgo, 
e na Dinamarca.

í a vez do Museu de 
Arte do Departamento de Ciên
cias e Artes da SEC.

- A e*P°siíáo será inaugurada 
as 18 horas de hoje.

Rio de Ja- 
iefcde. Sao Pau,°» é a atra- <Mo de hoje em Pòrto Alegre. 

»ao 65 obras de
uma idéia.

possuem obras de °He™“S Trôkes*um artista a-

Berlim, Copenhague, Nova Y- 
Chicago, Buffalo, Ciucinnat- 

! ’ n^U,rg\ Mun*ch, Hanno- 
'er* Colonia, Karlshrue, Oldem- 
burgo, Stuttgart, Duesseldorf Fs- 
sen. Wuppertal, Mannheim. Duis- 
tad Muenster> Krefeld, Darms-

ork.

Trokes e um viajante contínuo. 
Exatamente agora está relornan- 
2.®"* uma que abrangeu
íSa. *' A8ia f wu- *»
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. TRQKES: GRAVURISMO l AQUARELADOS

Estamo* ante uma da* Wais expressivas mostras pessoais do ar.o. 
Trata-se de Heins Trokes, artista plástico da Alemanha, agora no 
Museu de Arte do KGS, sob o patrocínio do Consulado da Alema
nha Ocidental e do Instituto Cultura Brasileiro-Alemão.

E‘ todo um panorama, plástico -e pessosllssimo. de sessenta e 
Cinco obras, que compreendem litografias em preto ou em cores;, 
aquatintas, águafortes e aquarelas em técnica mista.

Èsse artista da Renania é mestre na forma linear em prelo «. 
branco e colorista esplêndido, caracterizado pelos matizes.

O exemplar catálogo impresso e que orça por meio milhão d* 
cruzeiros para o MARGS nos dá conta do itinerário désse plástico 
da geração de 1913 e natural de Duisburg-Hamborn, que vem do 
artesanato industrial e que conheceu em Paris o grande Kandinsky 
e trilhou escolas de Zurique. Berlim, Hamburgo, Weimar foi pro
fessor e amigo de TVols, estagiou na Grécia <, ensinou em Stuttgart. 
trilhando a Europa, da Suécia ao sul. a Ária e África e América do 
Norte e do Sul, com dezenas de mostras.

Uma galeria de alto teor plástico é a de Trokes entre nós. E1 
arte moderna, tematizada por metáforas poéticas, batizadas após 
a criação de suas obras, em cosmoramas plásticos que metamor- 
íoseiam o mundo e a vida em seus objetos, aspectos, situações ou 
flagrantes, numa expressão que não é mais o surrealismo nem o 
tradicional expressiorusmo nem é figurativo nem abstrato puro, num 
sincretismo de estilística cromática volatizante * gravurismo 
lético e livre, todo sutileza colorlstiea e delicadeza no cromatismo 
e ímura, nnniaturismo no gravurismo em preto, uns laborando com 
a luz e outros mais cora a forma ou fazendo virtuosismo requinta
do cm seu enlace colorístico suave ou no linearismo ou pontismo 
preto.

Do descritivismo gráfico à liberaq5o espacial da superfície. T’0- 
kes faz poesia plástica informalizante. jogando com os fletnerto- 
ooiigurando. abstraindo, esvaindo e volalizando a côr em tons « 
esbr.1cr.do os matizes suaves e transparentes em formas vagas nu- 
blagem. meia lua, reflexo, paisagens, solos, vóos, pandorgas 'labo
rando com lápis de feltro litograíismo em preto-bram-o e 
sguaao* fortes e delicados. *eui

Trata-se d? um artista plástico germânico, -de órbita ocidente1 
cor., encontro de correntes que assimila em sua experiência e pro
jeção plástica, de íeiçfio bem pessoal * consonante, . . - em suas raíze»escolares e vivtaciais. em composições de prismagem e ângulos de 
distanciamento que dão o sentido ilusório do espaço livre ca qua- 
dratura a duas dimensões, com sugestiva impressão da tercei-a di
mensão em eua profundidade proposta, com os objetos como 
brilhando wn seu plasticismo. — A. o. que

Co\ rei*o
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INAUGUROU HEINZ TRõKES

Foi inaugurada no Museu de Arte do Estado, altos do teatro São 
redro, a exposição de trabalhos de Heins Tròkes, artista alemão. A 
cT,Z°iTf e conjunta do Departamento de Arte e Ciências da SEC, 
Consulado Aleinao e Instituto Cultural Brasileiro Alemão. Na foto 

um instante da inauguração

.

• •
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O MUNDO POÉTICO DE HEINZ TRÕKES
ma: a absorção dos espáços 
claros pelas figuras maciças. 
Às vezes há uma visão qua
se negra, quando o mundo è 
visto por uma janela, porém 
o equilíbrio é sempre encon= 
trado nas linhas do horizon
tes amplíssimas ou soluções 
outras, de largas perspectivas. 
Em suma, poder-se-ia dizer 
que Trõkes trabalha com a 
natureza, manl pulando-a de 
tal forma até dar-lhe um ca
ráter todo seu, de indescrití
vel personalização.

Por tudo isso é que dize
mos que Heinz Trõkes repre
senta um dos melhores mo
mentos que a Capital tem 
oportunidade de viver, no que 
concerno às artes plásticas”.

Sob o titulo acima, Paulo
Condini, nosso ex-colega de 

redação, atualmente secretá
rio do Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul, escreveu 
apreciação crítica dos traba
lhos que compõe a mostra do 
pintor Heinz Trõkes, 
marca presesnça 
Alegre através exposição in
dividual no Museu. Com a 
palavra pois, Paulo Condini, 
tecendo suas considerações 
sôbre o trabalho de Trõkes:

“Existe uma razão 
considerar a exposição dos 
trabalhos do artista alemão 
Heinz Trõkes como uma das 
mais — senão a mais — im
portantes mostras 
presente ano, tivemos opor
tunidade de assistir no Mu
seu de Artes do Rio Grande 
do Sul.

Porém, não é somente ale
gria, ou exclusivamente a ale
gria, o que contam as obras 
de Trõkes. Numa grande par
te dos seus trabalhos, nota- 
damente os desenhos, há o 
pêso da análise, cuidadosa e 
grave a que nos referimos 
acima. “Ídolos e Cosmonau
tas” e “Metas” são demons
trações dessa análise do Ho
mem e da Sociedade. Outro 
aspecto importante encontra
do em seus desenhos são res
quícios duma tendência sur
realista, que faz parte do 
passado do artista.

uma

que 
em Porto

para se

Nesses desenhos sente-se 
com maior intensidade a gra
vidade da análise pela for

que, no

E esta razão é facilmente 
enccntrada: basta visitar o 
Museu e deixar que as obras 
do vigoroso artista falem 
si mesmas, como o fizeram a 
nós, e nos falaram da manei
ra como o artista vê as coi
sas, a natureza e o Homem 
— o que é mais importante.

Falaram-nos do como o pro
blema da existência é anali
sado, pois Trõkes crê na hu
manidade, e essa crença se 
reflete em tôda a sua obra, 
em cada instante, pela ale
gria das côres e pela forma 
de largas perspectivas.

Ê, sobretudo, nas côres que 
vamos encontrar o mundo 
poético em que Trõkes vive. 
Existem trabalhos em que o 
artista deixa-se minar

por

por .
um sentimento de alegria 3o 
tal proporção que nos senti
mos extasiados diante de suas 
côres, de uma pureza quase 
infantil. Assim ocorre quan
do nos defrontamos com as 
litografias coloridas, além de 
diversas aquarelas como “O 
Planeta Colorido”, “Grande 
Foguete”, “Sob a Meia-Lua", 
“Templo do Touros” e uma 
infinidade de outros traba
lhos. Aí, então, nota-se tôda 
a vibração do ser humano — 
que é Trõkes 
das condições e aptidões da 
espécie. E é uma alegria jus- 

parecem nos dizer — 
"posto que, no próprio Ho
mem é que reside o sentidG 
das coisas”.

consciente

ta
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