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^ Goethe
Instituto
Cultural
Brasileiro
Alemão
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EXPOSIÇÃO PALESTRAS FILME E X P 0 S

EXPOSIÇÃO PALESTRAS FILME EXPOSIÇÃO PALESTRAS FILME

Ernst Barlach

DE 6 A 29 DE JUNHO 

DE 1986 EM EXPOSI

ÇÃO NO MUSEU DE ARTE 

DO RIO GRANDE DO 
SUL/PÇA. BARÃO DO 

RIO BRANCO, S/N2 
73 LITOGRAFIAS E 

XILOGRAVURAS ORI - 

GINAIS, A MOSTRA 
SERÁ COMPLEMENTADA 

COM PALESTRAS A CAR

GO DO PROF. ARMINDO 

TREVISAN. "O EXPRES 

SIONISMO ALEMÃO - 

SUAS ORIGENS HISTÓ 

RICAS E SEU DESEN

VOLVIMENTO" SERÁ O 

TEMA ABORDADO NO 
DIA 10.6, ÀS 17 HO 

RAS, E "A CONTRI - 

BUICÃO ORIGINAL DE 

ERNST BARLACH PARA 

O EXPRESSIONISMO A

lemão" Será o tema
DO DIA 12 NO MESMO 

HORÁRIO, ESTA MOS

TRA É UMA PROMOÇÃO

LEI RO
CONJUNTA DO INSTITUTO GOETHE/lNSTÍTUTO CULTURAL BRASI- 

ALEMÃO E DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

90.000 PORTO ALEGRE — RS — BRASIL — RUA 24 DE OUTUBRO, 112 — CAIXA POSTAL 2511 TEL. 22-7832 END. TEL.: BRASALCULT



EXPOSIÇÃO ERNST BARLACH

DE 6 A 29 DE JUNHO DE 1986
NO MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL/MARGS
PCA.BARÃO DO RIO BRANCO, S/N2
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL / MARGS
INSTITUTO GOETHE / ICBA

DATAS: 
LOCAL:

PROMOÇÃO:

ERNST BARLACH NASCEU EM 1870 EM WEDEL, UMA PEQUENA CIDADE ÀS MARGENS 
DO RIO ELBE, ESCULTOR, GRAVADOR E AUTOR DRAMÁTICO, BARLACH FOI CON - 
TEMPORÂNEO DE KANDINSKY, BONNARD, NOLDE, KÃTHE KOLLWITZ, VUILLARD, 
ROUAULT E MONDRIAN. SÓMENTE AOS 35 ANOS, APÓS UMA VIAGEM À RÚSSIA É 
QUE ELE ATINGIU SUA MATURIDADE ARTÍSTICA,

APÓS ANOS DE INTENSA CRIATIVIDADE, FOI BANIDO PELO NACIONALSOCIALIS- 
MO EM 1933, QUANDO TEVE SUAS OBRAS REMOVIDAS DE LOCAIS PÚBLICOS E FOI 
PROIBIDO DE EXPOR E TRABALHAR,

EM SUA OBRA, BARLACH PROCUROU O DIÁLOGO E O ENCONTROU NO QUE TRANSCEN 
DE A CONDIÇÃO HUMANA, SUA CONTEMPORÂNEA E AMIGA KÃTHE KOLLWITZ ANALI - 
SANDO A OBRA DE BARLACH, ASSIM SE MANIFESTAVA: "SE EU ME PERGUNTO EM 
QUE CONSISTE A FORTE IMPRESSÃO QUE AS OBRAS DE BARLACH DESDE SEMPRE E- 
XERCERAM SOBRE MIM, ACREDITO QUE SEJA AQUILO QUE ELE PRÓPRIO UMA VEZ 
FORMULOU ASSIM: "É POR FORA COMO O É POR DENTRO," O SEU TRABALHO CON - 
SISiE POR FORA COMO POR DENTRO; A FORMA E 0.CONTEÚDO SÃO PERFEITAMENTE 
CONGRUENTES. EM PARTE ALGUMA HÂ DISPARIDADE, NADA É SUPÉRFLUO, TUDO 0 
QUE ELE EXPUNHA DE SI, DIGAMOS, 0 ASPECTO EXTERIOR, 0 INTERIOR, 0 GES
TO DA DEVOÇÃO E 0 GESTO DA IRA", ERAM EM SI CONFORMES, A FORMA E 0 CON 
TEÚDO SE AJUSTAVAM,

ERNST BARLACH É UM DOS GRANDES NOMES DO EXPRESSIONISMO ALEMÃO,

FH-ME: "q EXPRESSIONISMO ALEMÃO"
DOCUMENTÁRIO PRODUZIDO EM 1965, 13 MINUTOS 
SERÁ EXIBIDO PARALELAMENTE A EXPOSIÇÃO

COMO CONTRIBUIÇÃO AO TEMA "ARTE DA EMIGRAÇÃO", ESTE FILME APRESENTA U- 
MA COLEÇÃO DE PINTURAS EXPRESSIONISTAS , CUJO PROPRIETÁRIO, MORTON MAY 
ERA GRANDE AMIGO D.t MAX BECKMANN, UM LEGADO DOS ÚLTIMOS ANOS DE VIDA 
DO PINTOR NOS ESTADOS UNIDOS E 0 EXEMPLO DE UM MECENAS MODERNO E CORA
JOSO,

PALESTRAS:SEMPRE ÀS 17:00 HORAS

"O EXPRESSIONISMO ALEMÃO - SUAS ORIGENS HISTÓRICAS E SEU DE - 
SENVOLVIMENTO"

"A CONTRIBUIÇÃO ORIGINAL DE ERNST BARLACH PARA O EXPRESSIONIS 
MO ALEMÃO"

PALESTRANTE; PROF, ARMINDO TREVISAN

10.6,86

12,6,86

PROMOÇÃO: INSTITUTO GOETHE / INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMÃO 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL / MARGS

ESTA MOSTRA FOI CITADA PELA REVISTA VEJA COMO UMA DAS MELHORES DE 1985
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■ Durante este mês de 
junho, o Margs estará ex
pondo a obra de Emst 
Barlach, poeta, drama
turgo, desenhista; escul
tor e graVador alemão, 
em mostra que tem o

apoio do Instituto ^ 
ral Brasileiro-Alemão 
reüne cerca de 70 xilogra
vuras e litografias. De
pois de conferir o Margs, 
faça um giro pelas princi
pais galerias da cidade. A 
Singular (Travessa Fre
derico Llnck, 45) está, 
neste mês, com exposição 
de esculturas de João Bez 
Batti, feitas em mármo
re, basalto, arenito e ma
deira, mostrando torsos, 
pombas e, principalmen
te, cabeças. A Arte&Fato | 
(Santo Antonio, 226) tam-; 
bém preparou, para este 
mês, uma individual da 
pintora gaúcha Dione 
Veiga Vieira, com 30 te
las de multa cor e emo
ção. Outras dicas de gale
rias são a Cambona Cen
tro de Arte (Dona Laura, 
204), a Galeria Tina Pres- 
ser (Paulino Teixeira, 35) 
e o Espaço Cultural BFB 
(Siqueira Campos, 824, 5? 
andar).

■ Ou então, parta para 
algo que você nunca fez, 
ou fez raríssimas vezes: 
percorra as galerias da 
cidade. Não se preocupe 
em não entender muito de 
arte: olhando, aprecian
do, aos poucos você irá 
sentindo a emoção que 
um quadro, uma escultu
ra, podem transmitir. Co
mece pelo Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, na 
Praça da Alfândega. Fica 
aberto de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas, e 
além de seu acervo per
manente, com obras dos 
principais artistas gaú
chos e brasileiros, tem 
exposição de fotografias, 
o Espaço Investigação, 
para trabalhos experi
mentais e, na praça em 
frente ao museu, pode-se 
admirar esculturas em 
grande porte, dentro do 
Projeto Museu ao Ar Li
vre.
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ravurista alemão
. SX?**?* 10 Inst,tuto de Relações Culturais com
0 Exterior da Alemanha, Inicia na próxima sexta-feira 
rl0 Jfarg8 <Praç* da Alfândega) a mostra Emest Bar- 
ach - Litografias e Xilogravuras. A mostra reúne 70 
rravuras do artista alemão (Wedel, 1870 / Rostock 
938), que além de gravador era escultor, poeta, dese-

*nhista e dramaturgo.

£ £
rUES?46 d°8 aantos” destinados à Igreja Kathaiina e 
Lubeck, as figuras em pé, receptivas, aplicam o ouvido

e “a a°,ue me“:

£f2S“““~=s
. S&rlacil afirmou que experimentava a “expe

riência de ser desligado, o que equivale a estar entre
gue ao extermínio’'. A mostra do gravurista alemão
SImSÍÍ6 00 ]^»8.até 0 Próximo dia 29. Como pro
gramação paralela à exposição, no dia 10 e no dia 12
«aÍSÍrA°,£!eta VÍ?60 de arte Armindo Trevisan
máo e a contribuição ortgtaüTito Sest B^Sh° ^
__________________________________

...   ...ás»——■,-b- —
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diariamente desenhos 
ras..
ARMANDO GONZALES - Na 
Cambalache (Praça Maurício 
Cardoso, 141), em horário co
mercial de segunda a sábado 
Pinturas.
MATZENBACKER - No Espa
ço IAB (Annes Dias, 166), em ho- 
ráriocomercial, de segunda a sá
bado. Fotos da Antártida. 
JANNER AUGUSTO - NaAlen- 
castro Guimarães (Marlante, 
426), em horário

e gravu-

BEZ BATTI — Na Singular (Tra- 
vessa Linck, 45), de segunda a 
sábado em horário 
Esculturas.
LEDA NACUL — Na Sala de Ar
te do Leopoldina Juvenil (Mar
quês do Herval, 280), de segunda 
a sábado em horário comercial. 
Esculturas.
DIONE VEIGA VIEIRA - Na 
Arte& Fato (Santo Antônio, 226), 
de segunda a sábado, em horário 
comercial. Pinturas.
A CIDADE — Na Faculdade de 
Arquitetura (Sarmento Leite, es
quina Oswaldo Aranha), de se
gunda a sexta. Caricaturistas 
alemães.
ERNEST BARLACH E LEDA
hÍLVÍ1 hA ~ N° Mar9s (PraCa 
da Alfândega), das lOh ás 17h, de
terça a domingo. Xilogravuras e 
pinturas.
SOfV.ANO ~ Na Realce (Inde
pendência, 674), em horário co
mercial, de segunda a sábado 
Pinturas.
LACY ADAMi — No Centro Mu
nicipal de Cultura (Érico 
Veríssimo, 307), das 9h às

comercial.

comercial, de 
segunda a sábado. Pinturas.

21 h.
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Duas exposições 

no Museu de Arte
Margs inaugura nesta sexta-feira duas mostras im
portantes: a de Emest Barlach — litografias e 
xilogravuras — e as pinturas de Leda Catunda. De 

Barlach, sfto 70 gravuras, parte da obra deste artista ale
mão, que também era dramaturgo, escultor e poeta e que 
teve a sua obra banida da Alemanha, em 1933, pelos nacio
nalistas. Leda Catunda, por sua vez, representa o que há de 
novo nas artes plásticas do Pais. Seus trabalhos sáo realiza
dos sobre materiais plásticos, lonas, tapetes e tecidos, e fi
zeram parte da última Bienal. Quem também participou da 
Bienal, foi Karin Lambrecht, cuja mostra inaugura-se 
amanhã, às 21h, na Galeria Tina Presser. Sào 10 trabalhos 
em grandes dimensões, sobre tela, com sucata e pintados 
com tinta acrílica. A maior parte da mostra de Karin, apre
senta figuras que se encaixam formando molduras em vá
rias peças. A mostra do Margs poderá ser vista de sexta a 
domingo, das lOh às 17h. A de Karen, a partir das lOh, de ho-

O

je.
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Barlach, um cronista 

do sofrimento humano
por Luiz Carlos Barbosa

Ernst Barlach, pratica- 
mente desconhecido no Bra
sil, é hoje um dos nomes 
mais procurados no circuito 
de arte europeu. No entanto, 
calcula-se que perto de 381 
peças de sua produção plás
tica foram destruídas pela 
polícia de Hltler. "Protes
tante de grande amor à li
berdade, foi execrado pelo 
nazismo como artista dege
nerado”. Realizou uma obra 
vigorosa, de difícil síntese, 
ensina o professor e crítico 
de arte Armindo Trevisan.
Escultor, autor de novelas e 
textos para o teatro, Barlach 
ainda se dedicou ao ofício de 
gravador'.

Exatamente através de 
seu trabalho gráfico, o públi
co de Porto Alegre poderá 
ter contato com a obra deste 
alemão, nascido em 2 de ja
neiro de 1870, em Wedel, con
temporâneo de Kandinsky, o 
precursor da pintura abstra
ta. O Museu de Arte do Rio Marginalizados, tema de Ernst Barlach 
Grande do Sul inaugura hoje 
às 19 horas "Ernst Barlach 
— Litografias e Xilogravu
ras”. Trata-se de uma série 
de 73 peças realizadas entre 
1912 e 1932, reunidas numa 
exposição organizada pelo 
Instituto de Relações Cultu
rais com o Exterior de Stutt- 
gart, Alemanha. A mostra 
exibida na cidade com o 
apoio do Instituto Goethe 
reúne também outras ativi
dades paralelas: projeção 
de filmes e um seminário.

Armindo Trevisan, que 
classifica Barlach de um 
"expressionista indepen
dente" , se encarrega das pa
lestras, dia 10 "O Expressio- 
nismo Alemão — Suas Ori
gens Históricas e Seu Desen
volvimento" e dia 12 "A Con
tribuição Original de Bar-

espectador compreender a 
obra de um artista plástico, 
que, atuando dentro do ex- 
pressíonlsmo, não se filiou a 
nenhum grupo. Autor de "O 
Filho Pródigo", uma obra- 
prima da escultura mundial 
no dizer de Armindo Trevi
san, Barlach levou uma vida 
dura. Segundo Kurt Martin, 
do Instituto de Stuttgart, que 
apresenta a exposição, "fre- 
qüentemente o artista este
ve doente e passou fome”. 
Costumava refugiar-se no 
Museu do Louvre em 1900, 
atraído pela arte egípcia. 
Contudo, os anos mais dra
máticos de Ernst Barlach 
foram durante o 3" Reich. 
Com suas obras banidas dos 
museus e coleções particu
lares, de 1933 a 1938 viveu em 
Güstrow, interior da Alema
nha, onde morreu aos 67 no 
dia 24 de outubro.

Entretanto, Barlach — 11 
anos mais velho que Picasso 
e 16 que Chagall — teve tem
po de construir uma obra 
Identificada com o sofri
mento humano. "É o caso da 
vida dos mineiros e dos mar
ginalizados", cita Trevisan, 
da produção plástica. Na li
teratura escreveu a novela 
"A Lua Roubada", as peças 
"O Conde de Ratzenburg" e 
"O Dilúvio", de 1924 
maior sucesso de sua dra
maturgia, entre as nove 
obras conhecidas, nenhuma 
traduzida no Brasil.

lach para o Expressionismo 
Alemão”. As duas palestras 
acontecem às 17 horas no au
ditório do Margs, onde serão 
exibidos os filmes "O Ex
pressionismo Alemão" e 
"De Passagem — Encontro 
com Ernst Barlach”. Em 16 
milímetros e 13 minutos de 
duração, ambas as fitas se
rão projetadas de terças a

sextas-feiras às 13 horas e 
reprises nas terças e domin
gos às I5h30min, até 29 de ju
nho. Para facilitar ao públi
co, o Museu organizou visi
tas monitoradas de terças às 
sextas-feiras às 12hl5min e 
terças, quintas, sábados e 
domingos às 16 horas.

Toda essa atenção busca 
fornecer as condições para o

o
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19 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento po
de ser feito na mesma rua. Até 
30 de junho.
TEATRO FRANCÊS DE MARIO
NETES — Exposição de cartazes 
coloridos que retratam as ori
gens, a evolução e a realidade 
do Teatro de Marionetes na 
França No Theatro São Pedro, 
de terça a sexta a partir das 12 
horas e nos fins de semana a 
partir das 16 horas. Até 30 de ju
nho.
ERNST BARLACH — LITOGRA
FIAS E XILOGRAVURAS — Mos
tra individual do artista plástico 
alemão, que reúne 73 peças fei
tas entre 1912 e 1932. Obras de 
estilo expressionista e identifi
cadas com o sofrimento huma
no. No MARGS (Pça. Barão do 
Rio Branco, s/n? Fone: 21.8456, 
2? andar). O horário de visitação 
é de terça a domingo, das 10 às 
17 horas. Possui ar condicionado 
e não tem estacionamento. Até 
29 de junho.

oijoj tua zaA DJiauiud Diej

ROTEIRO
O BRASIL E A COPA DO MUNDO
— Exposição que reúne publica
ções nacionais e internacionais 
sobre a participação do Brasil 
em todas as Copas do Mundo.
No Museu de Comunicação So
cial Hipólito José da Costa (Rua 
dos Andradas, 959), de segunda apresentando esculturas de tor-
a sexta, das 8hl5min às sos, cabeças e pombas. Na Ga-
18hl5min. Aos sábados, das 14 leria de Ar,e Singular (Travessa
às 18 horas. Não possui ar condi- Frederico Linck, 45. Fone-
cionado e o estacionamento é 24 7600), de segunda a sexta,
difícil. Até 5 de julho. das 9 às 12 e das 14 às 19, e aos

sábados das 10 às 13 horas. Tem

BEZ BATTI — Mostra individual 
que reúne 33 obras em mármo
re, madeira, basalto e arenito.

"A CIDADE" - CARICATURAS 
ALEMÃS

estacionamento próprio e não 
Exposição co- possui ar condicionado. Até 24 

letiva de 35 artistas que reúne de junho.
110 desenhos sobre a arquitetu
ra, vida e habitação na cidade 
grande desde 1887 até 1985. Na 
Faculdade de Arquitetura (Rua 
Sarmento Leite esq. Av Osvaldo 
Aranha_- Fone: 24.6817) de se
gundo a sexta, das 07 às 22 ho
ras. Não possui ar condicionado

cia, 674 Fone: 21.8845), de se
gunda a sexta, das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento pode ser feito na rua San
to Antônio. Até 10 de junho.

JENNER AUGUSTO - Mostra 
individual que reúne 15 mari
nhas. Na Galeria Alencastro 
Guimarães (Rua Mariante, 426- 
Fone: 31.5100) de segunda a 
sexta, das 10 às 21 horas e aos 
sábados das 10às 18 horas. Até 7 
de junho.

I FESTIVAL DE ARTE — CIDADE 
DE PORTO ALEGRE — Estão
abertas as inscrições para o I Fes
tival de Arte promovido pelo 
Atelier Livre, a ser realizado en
tre osdias l?e 12de julho. Aen- 
tidade comemora 25 anos reu
nindo nomes das artes plásticas 
no Brasil para ministrarem inú
meros cursos. Haverá palestras, 
projeção de fümes, slides e ou
tras atividades paralelas. Maio
res informações na Secretaria do 
Atelier Livre (Av. Érico Veríssi
mo, 307 - Fone: 21-6622 R. 17)no 
horário das 08:30 às 22 horas, 
até 25 de junho.

FOTOS DA ANTÁRTIDA — Ex
posição de fotografias feitos pe
lo repórter Luiz Carlos Matzen- 
bacher que registram a viagem 
da Expedição Brasileira à Antár
tida. No Espaço, Livros e Artes do 
IAB (Rua Professor Annes Dias, 

terreo Fone: 27.1343), 
das 11 às 3 horas da madrugada. 
O estacionamento é dificil. Até 
24 de junho
LEDA NÁCUL — Exposição indi
vidual que reúne esculturas em 
bronze e cimento. Na Sala de 
Artes da Associação Leopoldina 
Juvenil (Marquêsdo Herval, 280 

Fone: 22.8211), de terça a sá
bado, das 15 às 21 horas 
domingos das 11 às 16 horas. O 
estacionamento pode ser feito 
na rua Felix da Cunha e não pos
sui ar condicionado. Até 22 de 
junho.

166
e nem estacionamento próprio. 
Até 3 de julho.

DIONE VEIGA VIEIRA — Mostra 
individual que reúne 30 telas da 
pintora gaúcha. Na Galeria Arte 
& Fato (Rua Santo Antônio, 226 
Fone: 26.8870), de segunda a 
sexta, das lOàs 12edas 14às 19 
e, aos sábados, das 10 às 17 ho
ras. Não possui ar condicionado 
e o estacionamento é difícil. Até 
30 de junho.
"NASCIMENTO DO TEMPO" — 
KARIN LAMBRECHT — Mostra 
individual que reúne 14 traba
lhos em telas grandes, objetos e 
pinturas de pequenas dimen
sões. Na Galeria Tina Presser 
(Rua Paulino Teixeira, 35 — Fo
ne: 32.3726). O horário de visita
ção é das 10 às 12 e das 14 às 20 
horas, de segunda a sexta e, aos 
sábados, das 10 às 12 e das 14 às

e aos

MARTHA MAC: 'ADO _ Mostra 
individual que reúne 38 obras na 
linha impressionista. Na Galeria 
Açorianos (Travessa do Carmo, 
84 Fone: 25.4743), de segunda a 
sexta, das 9 às 18 horas. Possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é fácil. Até 20 de junho.

í



MINI-CERÂMICAS — Mostra co
letiva de 24 artistas plásticos. 
São 50 trabalhos de pequeno 
porte, em formas e estilos varia
dos. Na Galeria Espaço Arte- 
Proieto (Rua Matias José Bins. 
530). O horário de visitação é de 
segunda a sexta, das 9às 11:30e 
das 14às 18 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil nas ruas próximas. 
Até 18 de junho.

GRUPO IX) MARGS — Mostra 
coletiva de três ceramistas e 11 
escultores que reúne trabalhos 
em mármore, madeira, bronze 
e terracota. Na Galeria de Arfe 
da Associação Badesul (Sete de 
Setembro, 666 - térreo - Fone 
21.2655 R 309). O horário de visi
tação é de segunda a sexta, das 
10 às 12 e das 13:30 às 16:30 ho
ras. Não possui estacionamento 
próprio e tem ar condicionado. 
Até 18 de junho. 4 .i;...j. 1
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ARIADNE NICHELE E ROGÉRIO 
RAUBER — Mostra individual de 
desenhos e pinturas. Os artistas 
expõem na Galeria Confempo- r A < ■
rânea (Rua Mariano de Matos,------------------
11 — Fone: 95.3818 — Novo 
Hamburgo), de segunda 
ta, das 9 às 12 e das 14 às 19 e, 
aos sábados, das 9 às 12 horas.
Tem ar condicionado e estacio
namento. Até 18 de junho.

a sex-

ALFREDO NICOLAIEWSKY — Ex
posição individual de 30 traba
lhos a óleo sobre cartão Na 
Kraft Escritório de Arte (Rua Ba
rão de Santo Ângelo, 165 F: 
22-5680), e o horário de visitação 
® das 10 às 12 e das 14:30 às 19 
horas, de segunda a sexta. Aos 
sábados das 10 às 13 horas. Não 
possui ar condicionado nem es
tacionamento. Até 18 de junho.

19 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento po
de ser feito na mesma rua. Até 
30 de junho.
TEATRO FRANCÊS DE MARIO
NETES — Exposição de cartazes 
coloridos que retratam as ori
gens, a evolução e a realidade 
do Teatro de Marionetes na 
França No Theatro São Pedro, 
de terça a sexta a partir das 12 
horas e nos fins de semana a 
partir das 16 horas. Até 30 de ju
nho.
ERNST BARLACH — LITOGRA
FIAS E XILOGRAVURAS — Mos
tra individual do artista plástico 
alemão, que reúne 73 peças fei
tas entre 1912 e 1932. Obras de 
estilo expressionista e identifi
cadas com o sofrimento huma
no. No MARGS (Pça. Barão do 
Rio Branco, s/n? Fone: 21.8456, 
2? andar). O horário de visitação 
é de terça a domingo, das 10 às 
17 horas. Possui ar condicionado 
e não tem estacionamento. Até 
29 de junho.

ARMANDO GONZALES — Mos
tra individual que reúne 20 tra
balhos do artista plástico 
guaio retratando vilas de Porto 
Alegre. "Barracos da Zona Sul" 
está na Galeria Cambalache 
(Praça Maurício Cardoso, 141), 
de seguncjp a sexta, das 14 às 19 
horas. Não tem ar condicionado 
e o estacionamento pode ser fei
to nas ruas próximas. Até 10 de 
junho.

LACY ADAMY — Exposição in
dividual de desenhos e gravu
ras. A artista se vale de fotogra
fias do álbum de familia, do xe
rox, do papel acetinado, do ca
lendário impresso e de postais 
para a criação gráfica. No Cen
tro Municipal de Cultura (Av. Éri- 
co Veríssimo, 307 - Fone: 
21.6622), das 9 às 22 horas, de 
segunda a domingo. Possui es
tacionamento próprio e não tem 
ar condicionado. Até 10 de ju
nho.

ANTONIO CARLOS SORIANO
— Mostra individual de 14 telas 
em acrílico retratando as praias 
da Ponta Grossa. Na Galeria de 
Arte Realce (Av. Independên
cia, 674 Fone: 21.8845), de se
gunda a sexta, das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento pode ser feito na rua San
to Antônio. Até 10 de junho.

JENNER AUGUSTO - Mostra 
individual que reúne 15 mari
nhas. Na Galeria Alencastro 
Guimarães (Rua Mariante, 426- 
Fone: 31.5100) de segunda a 
sexta, das 10 às 21 horas e aos 
sábados das lOàs 18horas. Até 7 
de junho.

I FESTIVAL DE ARTE - CIDADE 
DE PORTO ALEGRE — Estão 
abertas as inscrições para o I Fes
tival de Arte promovido pelo 
Atelier Livre, a ser realizado en
tre os dias l?e 12de julho. Aen- 
tidade comemora 25 anos reu
nindo nomes das artes plásticas 
no Brasil para ministrarem inú
meros cursos. Haverá palestras, 
projeção de filmes, slides e ou
tras atividades paralelas. Maio
res informações na Secretaria do 
Atelier Livre (Av. Érico Veríssi
mo, 307-Fone. 21 -6622R. 17)no 
horário das 08:30 às 22 horas, 
até 25 de junho.

uru-

ROTEIRO
O BRASIL E A COPA DO MUNDO
— Exposição que reúne publica
ções nacionais e internacionais 
sobre a participação do Brasil 
em todas as Copas do Mundo. BATTI — Mostra individual
No Museu de Comunicação So- que rei^ne 33 obras em mármo- 
cial Hipólito José da Costa (Rua re‘ mQdeira, basalto e arenito, 
dos Andradas, 959), de segunda apresentando esculturas de for- 
a sexta, das 8hl5min às sos, cabeças e pombas. Na Ga-
18hl5min. Aos sábados, das 14 leria Arte Singular (Travessa
às 18 horas. Não possui ar condi- Frederico Linck, 45. Fone-
cionado e o estacionamento é 24.7600), de segunda a sexta,
difícil. Até 5 de julho. das 9 às 12 e das 14 às 19, e aos

sábados das 10 às 13 horas. Tem 
estacionamento próprio e não 
possui ar condicionado. Até 24

"A CIDADE" — CARICATURAS 
ALEMÃS — Exposição co
letiva de 35 artistas que reúne de junho. 
110 desenhos sobre a arquitetu
ra, vida e habitação na cidade 
grande desde 1887 até 1985. Na 
Faculdade de Arquitetura (Rua 
Sarmento Leite esq. Av Osvaldo 
Aranha_- Fone: 24.6817) de se
gunda a sexta, das 07 às 22 ho
ras. Não possui ar condicionado

FOTOS DA ANTÁRTIDA - Ex
posição de fotografias feitas pe
lo repórter Luiz Carlos Matzen- 
bacher que registram a viagem 
da Expedição Brasileira à Antár
tida. No Espaço, Livrose Artes do 
IAB (Rua Professor Annes Dias, 

térreo Fone: 27.1343), 
das 11 às 3 horas da madrugada. 
O estacionamento é difícil. Até 
24 de junho.
LEDA NÁCUL ’— Exposição indi
vidual que reúne esculturas em 
bronze e cimento. Na Sala de 
Artes da Associação Leopoldina 
Juvenil (Marquêsdo Herval, 280 

Fone: 22.8211), de terça a sá
bado, das 15 às 21 horas 
domingos das 11 às 16 horas. O 
estacionamento pode ser feito 
na rua Félix da Cunha e não pos
sui ar condicionado. Até 22 de 
junho.

166
e nem estacionamento próprio. 
Até 3 de julho.

DIONE VEIGA VIEIRA — Mostra 
individual que reúne 30 telos da 
pintora gaúcha. Na Galeria Arte 
& Fato (Rua Santo Antônio, 226 
Fone: 26.8870), de segunda a 
sexta, das lOàs 12edas 14às 19 
e, aos sábados, das 10 às Cho
ras. Não possui ar condicionado 
e o estacionamento é difícil. Até 
30 de junho.
"NASCIMENTO DO TEMPO" — 
KARIN LAMBRECHT — Mostra 
individual que reúne 14 traba
lhos em telas grandes, objetos e 
pinturas de pequenas dimen
sões. Na Galeria Tina Presser 
(Rua Paulino Teixeira, 35 — Fo
ne: 32.3726). O horário de visita
ção é das 10 às 12 e das 14 às 20 
horas, de segunda a sexta e, aos 
sábados, das 10 às 12 e das 14 às

e aos

MARTHA MAC 'ADO — Mostra
individual que re jne 38 obras na 
linha impressionista. Na Galeria 
Açorianos (Travessa do Carmo, 
84 Fone: 25.4743), de segunda a 
sexta, das 9 às 18 horas. Possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é fácil. Até 20 de junho.
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I O último dia de 
lexposição de 
IGonzalez, na 
• Camba tache

ALFREDO NICOLAIEWSKY - Pinturas. No Kraft Escri-. 
tório de Arte, Rua Barão de Santo Ângelo, 165, de segundas a 
sextas-feiras, das 10 âs 12 h e das 14h30min às 19h e aos sábados 
das 10 às 13h.

KARIN LAMBRECHT - Pinturas/objetos. Na Galeria Tina 
Presser, Rua Paulino Teixeira, 35, de segunda a sexta-feira das 
10 às 12h e das 14 às 20h e aos sábados das 10 às 12h e das 14 às
19h.

ARMANDO GONZALEZ - Pinturas. No Cambalache Atelier; 
de Arte, Praça Maurício Cardoso, 141, das 14 ás 19b.

ERNST BARLACH — Litografias e xilogravuras. Nas Ga
lerias do 2o andar do MARGS, de terças-feiras a domingos, das 
10 às 17 horas.

LEDA CATUNDA — Pinturas. No Espaço Investigação, Io 
andar do MARGS, de terças-feiras a domingos, das 10 ás 17 
horas.

PLÍNIO BERNHARDT - Técnica Mista. No Cambona Cen
tro de Arte, Rua Dona Laura, 204, de segundas a sextas-feiras 
das nove às 19h e aos sábados das 9h30min às 13h.

COLETIVA DE ALUNOS DE YEDDO TITZE - Gouaches e 
aquarelas. Na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Rua Senhoi 
dos Passos, 248,1° andar, em horário comercial.

GRUPO DE ESCULTURA DO MARGS - Na Galeria de Arte 
da Associação Badesul, Rua Sete de Setembro, 666, térreo, em 
horário bancário.

MARTHA MACHADO - Pinturas. Na Galeria Açorianos 
Travessa do Carmo, 84, de segundas a sextas-feiras, das nove 
às 18h.

ARIADNE E ROGÉRIO — Pinturas. Na Contemporânea 
Galeria de Arte, Rua Mariano de Mattos, 11, Novo Hamburgo, 
em horário comercial.

DIONE VEIGA VIEIRA - Oleo sobre tela. Na Galeria Ar- 
te&Fato, Rua Santo Antônio, 226, de segunda a sexta-feira das 
10 às 12h, e das 14 às 19h e aos sábados das 10 às 17h.

LEDA NÁCUL — Escultura. Na Sala de Artes da Associação 
Leopoldina Juvenil, das 15 ás 21h de terças a sábados e aos 
domingos das 11 às 16h.

JOÃO BEZ BATTI — Escultura. Na Galeria Singular, Tra
vessa Coronel Frederico Linck, 45, de segundas a sextas-feiras, 
das nove às 12h e das 14 ás 19h e aos sábados das 9h30min às

•V

&S5t

I

»
13h.

COLETIVA DE MINICERÀMICAS, na Galeria Espaço:Arte 
Projeto, Rua Ma tias José Bins, 530, em horário comercial.

JENNER AUGUSTO, marinhas em óleo sobre tela. Na Alen- 
castro Guimarães Galeria de Arte, Rua Mariante, 426, em - 
horário comercial.

SORIANO, acrílicos sobre tela. Na Realce Galeria de Arte, 
Avenida Independência, 674, em horário comercial.

LACY ADAMY^— Desenhos e gravuras. No Saguão do Centro 
Municipal de Cultura, esquina das Avenidas Ipiranga e Êrico 
Veríssimo.
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desul (Sete de Setembro, 666), 
das lOh às 16h, de segunda a 
sexta-feira. Esculturas.
ERNST BARLACH E LEDA 
CATUNDA - No Margs (Praça 
da Alfândega), das lOh às 17h, de 
terça a domingo. Gravuras e pin
turas.
KARIN LAMBRECHT - Na Ti
na Presser (Paulino Teixeira, 
54), em horário comercial, de se
gunda a sábado. Esculturas e 
pinturas.
CIDADE - Na Faculdade de Ar
quitetura (Sarmento Leite esqui
na Oswaldo Aranha), em horário 
comercial de segunda a sábado. 
Cartunistas alemães.
COLETIVA — Na Agência de Ar
te (Casemiro de Abreu, 144), em 
horário comercial de segunda a 
sábado. Esculturas, pinturas e 
desenhos.

LUIZ BARTH — Na Cambona 
(Dona Laura, 204), em horário 
comercial, de segunda a sábado. 
Serigrafias.
IZABEL, ANA E GISELE - No 
Centro Municipal de Cultura (É- 
rico Veríssimo, 307), das 8h às 
22h, diariamente. Desenhos.
BEZ BATTI - Na Singular (Tra
vessa Linck, 45), de segunda a 
sábado, em horário comercial. 
Esculturas.
DIONE VEIGA VIEIRA - No 
Arte & Fato (Santo Antônio, 226), 
de segunda a sábado, em horário 
comercial. Pinturas.
GRUPO DE ESCULTURAS 
MARGS 85 - Na Galeria do Ba-
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ARTES PLÁSTICAS

Imagens libertas na busca da poesia
rário de visitação é do segunda a 
sexta, das9às 19 horas, e aos sá
bados das l?h30min às 13 horas, 
Não possui ar condicionado e o 
estacionamento pode ser feito 
na mesma rua. Ate 30 de junho. 
LEDA CATUNDA — Exposição 
individual de oito trabalhos em 
acrihco. papel, tapete, cortina e 
lona. No Espaço Investigação do 
MARGS, Io andar, (Pça. da Al
fândega, s/n? - Fone: 21.8456). 
De terças a domingos, das 10 òs 
17 horas. Possui ar condicionado 
e não tem estacionamento pró
prio. Ate 29 de junho.
ERNST BARLACH — LITOGRA'- 
FIAS E XILOGRAVURAS — Mos
tra individual do artista plástico 
alemão, que reúne 73 peças fei
tas entre 1912 e 1932, Obras de 
estilo expressionista e identifi
cadas com o sofrimento huma- 

No MARGS (Pça. Barão do 
Rio Branco, s/n? Fone: 21.8456, 
2? andar). O horário de visitação 
é de terça a domingo, das 10 às 
17 horas. Possui ar condicionado 
e não tem estacionamento. Até 
29 de |unho.

BEZ BATT1 — Mostra individual 
que reúne 33 obras em mármo
re, madeira, basalto e arenito, 
apresentando esculturas de tor
sos, cobecas e pombas Na Ga
leria de Arte Singular (Travessa 
Frederico Linck, 45. Fone: 
24.7600), de segunda a sexta, 
das 9 às 12 e das 14 às 19, e aos 
sábados das 10 às 13 horas Tem 
estacionamento próprio e não 
possui ar condicionado. A'é 24 
de junho.
FOTOS DA ANTÁRTIDA - Ex
posição de fotografias feitas pe
lo repórter Luiz Carlos Matzen- 
bacher que registram a viagem 
da Expedição Brasileira à Antár
tida. No Espaço, Livros e Artesdo 
IAB (Rua Professar Annes Dias, 

térreo. Fone: 27 1343), 
das 11 às 3 horas da madrugada. 
O estacionamento é difícil. Até 
24 de |unho.
LEDA NÁCUL — Exposição indi
vidual que reúne esculturas em 
bronze e cimento. Na Sala de 
Artes da Associação Leopoldina 
Juvenil (Marquêsdo Herval, 280 

Fone: 22 8211), de terça a sá
bado, das 15 às 21 horas e aos 
domingos das 11 às 16 horas. O 
estacionamento pode ser feito 
na rua Féüx da Cunha e não pos
sui ar condicionado. Até 22 de 
junho.
MULHERES NA ARTE — Mostra 
que reúne esculturas, desenhos 
e gravuras de 50 artistas. Na Pra
ça Verde do Shopping Center 
lguatemi(Av. JoãoWallig, 1800- 
Fone: 34.5577). A partir de 
segunda-feira, 16, até sexta, das 
10 às 22 horas. Aos sábados das 
10 às 20 horas. Tem estaciona

mento e ar condicionado. Até 30 
de junho.

MARTHA MACHADO — Mostra 
individual que reúne 38 obras na 
linha impressionista. Na Galeria 
Açorianos (Travessa do Carmo, 
84 Fone: 25.4743), de segunda a 
sexta, das 9 às 18 horas. Possui 
ar condicionado e o estaciona
mento ó fácil. Até 20 de junho.

MINI-CERÂMICAS — Mostra co
letiva de 24 artistas plásticos. 
São 50 trabalhos de pequeno 
porte, em formas e estilos varia
dos. Na Galeria Espaço Arte- 
Projeto (Rua Matias José Bins, 
530). O horário de visitação é de 
segunda a sexta, das 9às 11:30e 
das 14 às 18 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil nas ruas próximas. 
Até 18 de junho.
GRUPO DO MARGS — Mostra 
coletiva de três ceranustas e 11 
escultores que reúne trabalhos 
em mármore, madeira, bronze 
e terracota. No Galeria de Arte 
da Associação Badesul (Sete de 
Setembro, 666 - térreo - Fone 
21.2655 R 309). O horário de visi
tação é de segunda a sexta, das
10 às 12 e das 13:30 às 16;3Òho
ras. Não possui estacionamento 
próprio e tem ar condicionado. 
Até 18 de junho.

ARIADNE NICHELE E ROGÉRIO 
RAUBER — Mostra individual de 
desenhos e pinturas. Os artistas 
expõem na Galeria Contempo
râneo (Rua Mariano de Matos,
11 — Fone: 95.3818 
Hamburgo), de segunda a sex
ta, das 9 òs 12 e das 14 às 19 e, 
aos sábados, das 9 às 12 horas. 
Tem ar condicionado e estacio
namento. Até 18 de junho. 
ALFREDO NICOLAIEWSKY — Ex
posição individual de 30 traba
lhos a óleo sobre cartão. Na 
Kraft Escritório de Arte (Rua Ba
rão de Santo Ângelo, 165 F: 
22-5680), e o horário de visitação 
é das 10 às 12 e das 14:30 às 19 
horas, de segunda a sexta. Aos 
sábados daV 10 às 13 horas. Não 
possui ar condicionado nem es
tacionamento. Até 18 de junho.
I FESTIVAL DE ARTE 
DE PORTO ALEGRE 
abertas as inscrições para o I Fes
tival de Arte promovido pelo 
Atelier Livre, a ser realizado en
tre os dias I? e 12 de julho. A en
tidade comemora 25 anos reu
nindo nomes das ortes plásticas 
no Brasil para ministrarem inú
meros cursos. Haverá palestras, 
projeção de filmes, slides e ou
tras atividades paralelas. Maio
res inf ormações na Secretaria do 
Atelier Livre (Av. Érico Veríssi
mo, 307- Fone: 21-6622 R. 17) no 
horário das 08:30 às 22 horas, 
à’té 25 de |unho.

Aranha - Fone: 24.6817) de se
gunda a sexta, das 07 às 22 ho
ras. Não possui ar condicionado 
e nem estacionamento próprio. 
Até 3 de julho.

tuado — reflexo da gravura.
Atualmente, interessada 

em paisagens e temas femi
ninos ligados âs adolescen
tes, Maria Inês pensa em 
realizar uma individual até 
o fim deste ano. Porém, ain
da não tem um plano concre
to a revelar. No seu currícu
lo, individuais desde 1967 no 
Brasil, Buenos Aires e Mon
tevidéu, além de obras no 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, Pinacoteca Muni
cipal de Porto Alegre. No ex
terior, peças no Museu de 
Kanasawa (Japão), Museu 
Del Grabado e de Arte Mo
derna de Buenos Aires.

por Luiz Carlos Barbosa

Numa interpretação pes
soal, porque recusa concei
tos gerais, Maria Inês Rodri
gues entende que pintura 
implica emoção, busca de 
poesia. “Existe ou não exis
te identificação com o espec
tador”. Com essa intenção 
de simplicidade, ela cria 
suas figuras humanas com 
um tratamento intimista, 
como reconhece. Mas tam
bém faz paisagens e 
naturezas-mortas, como as 
que estão reunidas na gale
ria Alencastro Guimarães 
para uma sala especial, que 
inaugura às 11 horas deste 
sábado. Contudo, nesta ex
posição de 11 óleos sobre tela 
— Maria Inês também reali
za gravura em metal — pre
dominam as figuras huma- 

| nas. mulheres. “O principal 
j assunto de Maria Inês é o ser 

humano. Há 20 anos perse
gue a imagem do homem e 
discute sua realidade”, de
põe o crítico Jacob Klinto- 
witz, no catálogo.

A sala especial junta 
obras com dimensões entre 
40 por 50 centímetros (Cz$ 5 
mil) e 1,20 por 1,10 metro (Cz$ 
11 mil), que poderão ser vis
tas em apenas uma semana, 
até 21 deste mês. Ela não ex
punha desde o ano passado, 
quando mostrou uma série 
de pinturas na Associação 
Leopoldona Juvenil, antes 
da individual realizada na 
galeria Ars, Artis, de São 
Paulo.

Portoalegrense de 38 
anos. segundo Jacob Klinto- 
witz, Maria inês abandonou 
a postura hierática e se
vera, do inicio, para criar 
imagens libertas e fantásti
cas. "Mas conservou-se fiel 
ao seu sólido aprendizado 
artístico”, afirma no texto 
do catálogo da exposição.

Ela formou-se em pintura 
no Instituto de Artes da 
IJFRGS e, em gravura em 
metal, na Slade School of 
Fine Art, de Londres. 
Exercitou-se no desenho 
com Vasco Prado e pintura 
com Iberè Camargo. Isto 
talvez explique a filiação de 
sua obra ao expressionismo, 
como ela própria indica. 
Suas pinturas oscilam entre 
dois tratamentos diferen
tes: em alguns quadros apa
recem as texturas granula
das. com cores complemen
tares, em outros ganha evi
dência um grafismo acen-

"NASCIMENTO DO TEMPO" — 
KARIN LAMBRECHT — Mostra 
individual que reúne 14 traba
lhos em telas grandes, objetos e 
pinturas de pequenas dimen
sões. Na Galeria Tina Presser 
(Rua Paulino Teixeira, 35 
ne: 32.3726). O horário de visita
ção é das 10 às 12 e das 14 às 20 
horas, de segunda a sexta e, aos 
sábados, das 10 às 12 e das 14 às 
19 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento po
de ser feito na mesma rua. Até

Fo-

30 de junho.
MARIA INÊS — Exposição indivi
dual de pinturas. Na Galeria de 
Arte Alencastro Guimarães (Rua 
Mariante, 426 - Fone: 31.5100), 
de segunda a sexta, das lOàs 21 
horas e, aos sábados, das 10 às 
18 horas. Não tem ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua. Até 21 de junho. 
TEATRO FRANCÊS DE MARIO
NETES — Exposição de cartazes 
coloridos que retratam as ori
gens, a evolução e a realidade 
do Teatro de Marionetes na 
França. No Theatro São Pedro, 
de terça a sexta a partir das 12 
horas e nos fins de semana a 
partir das 16 horas. Até 30 de ju
nho.
"PERCURSOS IMAGINÁRIOS' 
— IVONE BINS Mostra mdivi

ROTEIRO no.

COLEÇÃO RUBEM KNIJNIK —
Mostra que reúne esculturas, 
objetos, desenhos e pinturas fei
tas no Brasil entre 1960 e 1980. 
São 24 horas de 22 artistas brasi
leiros, entre eles Xico Stockin- 
ger, Lygia Clark, Avatar Moraes 
e José Resende. No MARGS 
(Pça. Barão do Rio Branco, s/n?- 
Io anddr- Fone 21.8456), de ter
ça a domingo, das 10 às 17 ho- 

Possui ar condicionado e 
não tem estacionamento pró
prio. Até 12 de agosto.

ras.

DESENHOS E PINTURAS — Mos
tra coletiva que reúne trabalhos dua| qu0 reúne olto desenhos a 
de Teresa Castro em óleo sobre 
tela; de Jorge Santos Acunha 
em cera sobre papel; e quadros 
de Gigomar Ávila Urbim em 
óleo sobre tela. Na Emoldurarte

Novo

lápis-de-cera aquarelado e 
aquarela. No Espaço de Arte 
Sandiz (Av João Wallig, 1800 - 
Fone: 34.5577 - Shopping Center 
Iguatemi), de segunda a sexta, 
das 10 às 22 horas. Aos sobados, 
das lOàs20horas. Temer condi
cionado e estacionamento Ate

(Lima e Silva, 320 - Fone: 
26.9058), de segunda a sexta, 
das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. 
Não tem estacionamento nem 
ar condicionado. Até 12 de ju
lho.

16630 de junho.
"TENDÊNCIAS 86 — MERCADO 
— Mostra coletiva de desenhos, 
pinturas e esculturas dos artistas 
mais destacados do mercado. 
Participam Ado Malagoli, Ano 
Alegria, Bez Batti, Costa Cabral, 
ênio Pinalli, Frantz, Fuhro, Ma- 
gliani, Mello da Costa, Nilfon 
Maia, Regina Ohlweiller, Roth 
Sonano, Tenius e Wladimirsky 
Na Agência de Arte (Casemiro 
de Abreu. 144 Fone. 31 1370) 
De segunda a sexta, das lOàs 20 
horas e, aos sabados, das 10 às 
19 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento e 
fácil Até 30 de |unho.
LUIZ BARTH — Mostra indivi
dual de gravuras cu|a lemotica 
predominante compreende ce
nas urbanas com prédios desa
bitados, corredores, escadas 
Na Galeria Cambona (Rua Dona 
Laura, 204 Fone: 30.1699). O ho-

O BRASIL E A COPA DO MUNDO
— Exposição que reúne publica
ções nacionais e internacionais 
sobre a participação do Brasil 
em todas as^Copas do Mundo. 
No Museu de Comunicação So
cial Hipólito José da Costa (Rua 
dos Andradas, 959), de segunda 
a sexta, das 8hl5min às 
!8hl5min. Aos sábados, das 14 
ás 18 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
dificil. Até 5 de julho.

CIDADE
Estão

A CIDADE" — CARICATURAS 
ALEMÃS Exposição
letiva de 35 artistas que 
110 desenhos sobre a arquitetu
ra, vida e habitação na cidade 
grande desde 1887 até 1985. Na 
Faculdade de Arquitetura (Rua 
Sarmento Leite esq. Av. Osvaldo

co-
reune
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bllca (Andradas, 736), As 12h, audlçáo 
de discos.QUINTAS T Q Q S S JUN

SEXTATEATRO16 17 18 19 20 21 86 A VERDADEIRA HISTORIA DE ÉDI- 
PO REI - No Teatro S8o Pedro (Pra
ça da Matriz), às 21h de quinta a do
mingo. Peça de Tonlnho Neto com 
montagem do grupo Gregos e Troia
nos. Ingressos no local de Czl 20,00 a 
Czt 70,00.
CABEÇA QUEBRA CABEÇA - No 
Teatro Renascença (Êrlco Veríssimo, 
307), As 21 h de quinta a domingo. Peça 
do grupo Do Jeito que DA com dlreçfc 
deJullo Contl. Ingressos no local aCz* 
50,00.
RENATO PAPAI E MAMÃE - No 
Teatro Presidente (Benjamim Cons- 
tant, 1773), As 21 h de quinta a domingo. 
Textode Renato Pereira com Interpre
tação do autor. Ingressos no local a 
Cz* 50,00.
PASSAGEM PARA JAVA — Na Sala 
Álvaro Moreyra (Êrlco Veríssimo, 
307),As2!h, de quinta a domingo. Peça 
coma particlpaçflo de liana Kaplan e 
Verlaine Pretto, dlreçAo de Êrlco Ros- 
sini. Ingressos no local a Cz*40,00. 
CLÊO E DANIEL — No Teatro do Ipe 
(Borges de Medeiros, 1945), As 21 h, de 
quinta a domingo. Peça baseada no 
texto de Roberto Freire. Ingressos no 
loca I a Cz* 40,00.
NIETZSCHE NO PARAGUAY - No 
Teatro de Câmara (República, 575), As 
2lh, de quinta a domingo. Peça de Jú
lio Zanotta Vieira com dlreçAo do au- 
tore Carlos Cunha Filho. Ingressos no 
local a Cz* 30,00.

DANÇA
Jesus de Praga. Ingressos a Czt 20,00. 
OS GAÚCHOS - No Teatro de Câma
ra (Rep0blica,575), As 21 h. Apresenta
ção dedanças folclóricas. Ingressos no 
local.

BALLET PHOENIX - Na Assembléia 
Legislativa (Praça da Matriz), As 21h. 
Apresentação de dança contemporâ
nea. Ingressos a Czt 20,00

SEGUNDA
SHOWvídeoPALESTRA PATIFE BAND — No Centro Munici
pal de Cultura, em Novo Hamburgo, 
As 21h, na sexta-feira. No sábado, 
apresentação da Terrelra da Tribo, As 
22h. Show de rock.
ZÉ CARAD) PIA E GALILEU 
ARRUDA — No Pretexto Bar (José do 
Patrocínio), As 23h, sexta e sábado. 
Show com composições próprias. 
PAULO NASCIMENTO - Na Dance- 
terla do Trevo, em Cachoeira do Sul, 
As 23h. Show com músicas próprias. 
BEATLES AGAIN - Na Danceterla 
Butlsom, em Rio Grande, As 24h. Show 
com a banda Tokeloko.

VAMOS ABRIR O PACOTE - No Ins
tituto Goethe (24 de Outubro, 112), As 
20h. Exibição de quatro videos: Va
mos Abrir o Pacote, ContrArlo de 
Amor, Amor Sem Fim e Liberdade pa
ra Virgem. Promoção da Abvldeo. En
trada franca.

O PENSAMENTO ALEMAO - No 
Instituto Goethe (24 de Outubro, 112), 
As I9h30mln. Palestra com Leandro 
Kondersobre W. Benjamln.

LEITURA SHOW
CANTO LIVRE - No Kafka (24 de Ou
tubro, esquina Nova Iorque), As 2lh. 
Show com müslcas de diversos auto
res. Couvert Czt 20,00.
MARIA LUIZA BENITES - No Des 
garrado (Joâo Alfredo, 321), As 23h. 
Show de música natlvlsta.
NEXO EXPLICITO - No Bar Cami
nho de Casa (José do Patrocínio, 387), 
As 23h. Show com a banda de rock.

DRAMÁTICA - No Teatro de Câmara 
(República, 575), As I6h. Leitura Dra
mática da peça Leonor de Mendonça, 
de Gonçalves Dias pelo grupo teatral 
Em Cena. Entrada franca.

ENCONTRO
VÍDEO DEBATE A PROFISSIONALIZAÇÃO 

— No Colégio Americano (Rua Lauro 
de Oliveira, 71), As 19h30mln, sexta e 
sábado.. Palestras com psicólogos, 
psiqulatrase professores.

NO MUSEU — De Comunicação (An
dradas. 959), As 12hl5mln, exibição de 
Ballet Bolshol; As I4h30mln, Desenhos 
Diversos, e As 16h As Loucas Aventu
ras do Rabl Jacobx. Ingressos no local 
a Czt 1,00. De segunda a sexta-feira.

PALESTRA
TEATROO PENSAMENTO ALEMÃO - No 

Instituto Goethe (24 de Outubro, 112), 
As 19h30mln. Palestra com Álvaro 
Valls, sobre Dialética do Esclareci
mento.
PSICOLOGIA E ORIGEM DO 
CONHECIMENTO - Na Faculdade 
de EducaçAo (Paulo Gama), As 
I8h30mln. Palestra com José Caon.

A RONDA — No Instituto Goethe (24 
de Outubro, U2),As21h, de sexta a do
mingo. Peça de Arthur Schnltzler, 
com dlreçAo de Federlco Wolff. In
gressos no local.

SHOWFILME
CHARLY GARCIA - No Teatro da Os- 
pa (Independência,925),As21h, quinta 
a sexta-feira. Show com o cantor, pia
nista e guitarrista argentino. Ingres
sos a Czt 100,00 e Czt 150,00.
CIRCUITO EMOCIONAL - No Kllt 
Pub (Plínio Brasil Mllano, 525), As 22h. 
Show com música de compositores na
cionais e internacionais. Couvert Czt 
15,00.
DENISE RAVIZZANI - No BarCafe- 
tarlum (Pinto Bandeira, 1486), As 23h. 
Segunda apresentação da cantora em 
PortoAlegre.
DOMINANTE SECUNDARIA - No 
Porto de Ells (ProtAslo Alves), As 23h. 
Show de jazz-rock funk, salsa e MPB. 
Couvert Czt 15,00.
CARLO BADIA E MIRIA 
FERNANDES - No BarOpInlAo (Joa
quim Nabuco, 473), As 23h. Show com 
composições próprias. Couvert Czt 
10,00.

FILMEFESTIVAL DE FILMES 
SOVIÉTICOS — Na Cinemateca Paulo 
Amorlm (Andradas, 748), As I7h, I9he 
21 h, segunda-feira, exibição de O Re
fém, de Yunus Yusupov. Apoio Banco 
Nacional. Ingressos no local a Czt4,00. 
O FUTEBOL NO CINEMA 
BRASILEIRO — Na Faculdade de Ar
quitetura (Sarmento Leite, esquina 
Oswaldo Aranha), As 12h30mln, exibi
ção de Subterrâneo do Futebol, de 
MaurIceCapovilla. Entrada franca. 
FAUSTO - Na Terrelra da Tribo (Jo
sé do Patrocínio, 527), As21h. Exibição 
dofllme de Murnau Entrada franca.

O FUTEBOL NO CINEMA 
BRASILEIRO — Na Faculdade da 
Ufrgs fSarmento Leite, esquina Os
waldo Aranha), As 12h30mln. Exibição 
de Garrincha Alegria do Povo, de Joa
quim Pedro de Andrade. Entrada 
franca.

FILME
FESTIVAL DE FILMES 
SOVIÉTICOS — Na Cinemateca Paulo 
Amorlm (Andradas, .48), As 17h, 19he 
21h. Exibição de Dupla Ultrapassa- 
gem, de Alexandr Gordon. Ingressos 
no local a CzS 4,00.
O FUTEBOL NO CINEMA 
BRASILEIRO-Na Faculdade de Ar
quitetura (Sarmento Leite, esquina 
Oswaldo Aranha), As 12h30min. Exibi
ção de O Cinema e Futebol, de Chico 
Drummond e Davld Neves. Entrada 
franca.
ZONS - Na Biblioteca Lucllla Mlns- 
sen (Annes Dias. 112), As lOhe As 15h. 
Documentário com entrada franca.

PALESTRA
FREI ALBINO ARESI - No Colégio 
Rosário, As 20h. Palestra e lançamen
to da revista MensSana.

SABADOTEATRO
CABEÇA QUEBRA CABEÇA - No 
Teatro Renascença (Êrlco Veríssimo, 
307), As2lh. Apresentação especial da 
peça do grupo DoJelto que DA, com 
apoio do Unificado. Ingressos no local 
a Czt 35,00.

AUDIÇÃO SHOW
FILMEMOZART 

(Andradas, 736), As 12h, audlçAo de 
discos.

Na Discoteca Pública
CAZUZA — No Gigantlnho, As 21 h. 
Apresentação única do cantor e com
positor em Porto Alegre. Ingessos no 
local.

O FUTEBOL NO CINEMA 
BRASILEIRO — Na Faculdade de Ar
quitetura (Sarmento Leite, esquina 
Oswaldo Aranha), As I2h30mln, exibi
ção de Flamengo Paixão, de Davld Ne
ves.
FESTIVAL DE FILMES 
SOVIÉTICOS - Na Cinemateca Paulo 
Amorlm (Andradas, 748), As 17h, 19he 
21 h, quinta e sexta-feira, exibição de 
Tango Feminino, de Soulambek Ma- 
milov. Ingressosno local a Czt 4,00. 
FAUSTO - Na Terrelra da Tribo (Jo
sé do Patrocínio, 527), As 21h, quinta- 
feira e domingo, exibição do filme de 
Murnau. Ingressos no local com entra
da franca.

FEIRA
LANÇAMENTOQUARTADA PRODUÇÃO — No Armazém A-l 

do Cais do Porto, a partir das I4h até 
As22h. NO CORAÇÃO DO RELÓGIO — Na 

Sulina do Shopping Center Iguatemi, 
Asl5h. Lançamento do livro Infantil de 
IriaMúlIer Poças.SHOWAUDIÇÃO

FRANCIS HIME - No Le Club (Joêo 
Telles.54), As 23h,dequartaasAbado. 
Show com o cantor e compositor. Cou
vert a Czt 150,00 (quarta e quinta- 
feira), Czt 200,00 (sexta esAbado). 
NETO FAGUNDES - No Teatro da 
Ospa (independência, 925), às 22h. 
Show com o cantor e compositor natl- 
vista.
NEUSA ÁVILA - No Bar Opinião 
(Joaquim Nabuco, 473), As 23h. Show 
de MPB. Couvert Czt 20,00.
CÉSAR PASSARINHO - No Bar Des
garrado (Joâo Alfredo, 321), As 23h. 
Show de música natlvlsta.
PALAVRAS CRUZADAS 
Cafetarium (Pinto Bandeira, 486), As 
22h. Show de jazz. Couvert Czt 20,00.

FILMESIMONE - Na Discoteca Pública (An
dradas, 736), As 12h, audlçAo de discos 
com entrada franca. FESTIVAL DE FILMES 

SOVIÉTICOS - Na Cinemateca Paulo 
Amorlm (Andradas, 748), As I6h 
30min, 19h e 21h30min, sAbado e do
mingo. exibição de Romance Cruel, de 
Eldar Ryazanov. Ingressos no local a 
Czt 4,00.

EXPOSIÇÃO
AUDIÇÃOLUIZ BARTH — Na Cambona (Dona 

Laura, 204), em horário comercial, de 
segunda a sábado. Serlgraflas.
IZABEL, ANA E GISELE - No Cen 
tro Municipal de Cultura (Êrlco 
Veríssimo, 307), dasBh, As 22h, diaria
mente. Desenhos.
BEZZ BATTI — Na Singular (Traves
sa Llnck, 45), de segunda a sábado, em 
horário comercial. Esculturas.
DIONE VEIGA VIEIRA - No Arte e 
Fato (Santo Antônio, 226), de segunda 
a sábado, em horário comercial. Pin
turas.
GRUPO DE ESCULTURAS MARGS 
85 — Na Galeria do Badesul (Sete de 
Setembro, 666), das lOh As 16h, de se
gunda a sexta-feira. Esculturas. 
ERNEST BARLACH E LEDA 
CATUNDA — No Margs (Praça da Al
fândega), das 1 Oh Asl7h, de terça a sá
bado. Esculturas e pinturas.
CIDADE Na Faculdade de Arquitetu
ra (Sarmento Leite, esquina Oswaldo 
Aranha), em horário comercial de se
gunda a sábado. CartunlstasalemAes. 
COLETIVA Na Agência de Arte(Case- 
mlro de Abreu, 144), em horário co
mercial de segunda a sábado. Escultu
ras, pinturas e desenhos.

MUSIKANTIGA - Na Discoteca Pú-

No Bar

PALESTRA
O PENSAMENTO ALEMÃO - No 
Instituto Goethe (24 de Outubro, 112), 
As I9h30mln. Palestra com Suzana Al- 
bornoz, sobre O Princípio da Esperan
ça.

Debate
DIREITO DAS MINORIAS - No Tea
tro Renascença (Êrlco Veríssimo, 
307), As 20h30mln. Painéis com Leila 
Maria Gonzales, Marcos Terena, Man- 
sour Chalita, Alberto Dlnes e Roberto 
YutakaSagawa. Entrada Franca.

CAZUZA
Sábado no
Gigantinho

DANÇA
GRUPO CHOREO - No Porto de Ells 
(ProtAslo Alves), As 23h. Apresenta
ção do espetáculo Ser Dança com o 
grupo Choreo. Couvert Cz* 15,00.TERÇA
FILME
FESTIVAL DE FILMES 
SOVIÉTICOS — Na Cinemateca Paulo 
Amorlm (Andradas, 748), As 17h, 19h e 
2lh. Exibição de Gaiola dos Canários, 
de Pavel Tchoukral, ingressos no local 
a Cz* 4,00.
O FUTEBOL NO CINEMA BRASI
LEIRO— Na Faculdade de Arquitetu
ra (Sarmento Leite, esquina Oswaldo 
Aranha), As 12h30mln, exibição de Fu
tebol, 3, de Roberto AAoura, entrada 
franca.
CIDADES NOVAS 
Lucllla Mlnssen (Annes Dias. 112), As 

,10h e As 15h, documentário com entra
da franca.

CONCERTO
SINFÔNICO — No Teatro da Ospa (In
dependência, 925), As 21h. Concerto 
sinfônico sob a regência do maestro 
Tullo Belardl. Solista, Flavlo Varanl. 
No programa, o Concerto N? 2 para 
plano e orquestra, de Prokofleff e a 
Quinta Sinfonia de Tchaicovsky. In
gressos a Cz* 100,00 e Cz* 50,00, no lo
cal e na Panvel do CalçadAo.
PIANO E FLAUTA - Na Escola de 
Artes Santa Cecília, em Cachoeira do 
Sul. Apresentação da pianista Maly 
Welsenblum e do flautista Ayres Pot- 
thoff.com apoio da Susec.

Na Biblioteca

DANÇA AUDIÇÃO
GRUPO MAJURO - Na Assembléia 
Legislativa (Praça da Matriz), As21h, 
apresentação do Grupo Maiuro de 
dança em beneficio da Casa Menino

JETHRO TULL - Na Discoteca Pú
blica (Andradas, 736), SsÍ2h, audlçAo 
de discos com entrada franca. ofrt et .)f1 .
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PATRICK CAULFIELD — Na Pinaco
teca do Instituto de Artes (Senhor dos
Passos, 248), em horário comercial, de
segunda a sábado. Mostra de gravu
ras.

LUIZ BARTH — Na Cambona (Dona 
Laura, 204), em horário comercial, de 
segunda a sábado. Serlgrafias. 
IZABEL. ANA E OISELE - No Cen
tro Municipal de Cultura (Êrlco 
Veríssimo, 307), dasSh ás 22h, diaria
mente. Desenhos.

BATTI — Na Singular (Travessa 
Llnck, 45), de segunda a sábado, em 
horário comercial. Esculturas.
DIONE VEIGA VIEIRA - No Arte e 
Fato (Santo Antdnlo, 226), de segunda 
a sábado, em horário comercial. Pin
turas.
ERNST BARLACH E LEDA 
CATUNDA — No Margs (Praça da Al
fândega), das 10 ás I7h, de terça a do
mingo. Gravurase pinturas.
KARIN LAMBRECHT - Na Tina 
Presser (Paullno Teixeira, 54), em ho
rário comercial, de segunda a sábado. 
Esculturase pinturas.

CIDADE — Na Faculdade de Arquite
tura (Sarmento Leite, esquina Oswal- 
do Aranha), em horário comercial de 
segunda a sábado. Cartunistas ale
mães.
COLETIVA — Na Agência de Arte 
(Casemlro de Abreu, 144), em horário 
comercial de segunda a sábado. Escul
turas. pinturas e desenhos.
MULHERES NA ARTE - Na Praça 
do Verde do Iguatemi, diariamente, 
das 9h ás 22h. Coletiva com 52 artistas 
plásticas do Estado.
ELIANE SANTOS ROCHA - No Es
paço Cultural (Rlachuelo, 1291), 
horário comercial de segunda a sexta. 
Mostra de desenhos.
MARIA INÊS — No Alencastro Gul- 
maráes (Marlante), em horário co
mercial. de segunda a sexta-feira. Pin
turas.

em
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Encontro da jovem sociedade e 

a programação do museu de arte
★ A tarde de hoje será com a nova geraç&o participando 

do chá no Country Club, quando os assuntos da tai a estarão 
relacionados com o baile de longos brancos e gravatas pretas 
que acontece em agosto. Heloísa Lima Brenner estará rece
bendo na tarde que deverá ter a presença de Flávia Pilla do 
Valle, Danielle Nemltz Fillppozzl, Ana Carolina da Costa Ma
deiros, Martha Baethgen Chassot, Martha Domingues Cha
gas, Silvia Amélia Corrêa Albomoz e Vanessa Scllar entre 
outras.

★ A exposição da obra de Emest Barlach, com possibili
dade de ser visitada com monitores, está entre as mais com
pletas realizadas no MARGS, pois conta com a projeção de 
filmes completando os trabalhos apresentados. Assinala a 
importância e contribuição do artista para o expressionismo 
alemào. Merece ser visitada e quem já esteve lá sente a ne
cessidade de retomar para acompanhar esta importante fa
se da arte na Alemanha. A programação do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul breve estará contando com a presença de 
Eduardo Subirats, que — para quem está desinformado — é o 
“papa do pós modernismo” no Brasil. O pós-modemismo é 
tudo que faz o vanguarda chic do momento e quem deseja 
matar a justa curiosidade do pós-modemismo deverá assis
tir á palestra de Subirats. Vai sair conhecendo tudo a respei
to.
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Diário de Bordo
guém fica, amigo Simâo. Aos poucos vamos nos 
transformando em lembranças para os mais jovens. 
E se eles um dia puderem escrever essas lembran
ças, já é um consolo, nâo é mesmo? III Por último, 
agradeço ao amável e anônimo leitor que enviou um 
conto de Borges.

■ Cartas. Evelyn Berg Ioschpe corrige um erro que 
cometi aqui há duas semanas, ecuja retificação, por 
falta de espaço, deixou de sair no domingo passado: a 
exposição do notável expressionista alemão Emst 
Barlach nâo é no Instituto Goethe (que a patrocina), 
mas sim no Margs (atenção: hoje, último dia). Aliás, 
cada vez mais vale a pena visitar o nosso Museu de 
Arte. Além do seu acervo, há boas exposições, por 
exemplo, parte da coleção Rubem Knijnik, que por 
outro lado dá oportunidade, àqueles que o conhece
ram, de evocar sua singular figura de pessoa culta e 
sensível. O Margs tem agora uma boa “lojinha de ar
te”, à semelhança dos museus da Europa e dos Esta
dos Unidos, e isto lembra que arte também ê presen
te. III Cartas de fãs do Roberto Scliar: Maria (Ca
noas), diz que entre os “assuntos de gente grande” 
se deve reservar lugar para as crianças, com o que 
concordo; já o Antonio Simâo (Rua G, 760, Vila Elza, 
Viamão), sabendo que o Beto já está escrevendo, 
constatou que vamos envelhecendo. Mais moço nin-
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria de Educação e Cultura

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, e o 
Instituto Goethe/Instituto Cultural Brasileiro 
— Alemão convidam para a abertura da 
mostra

ERNSTBARLACH 

LITOGRAFIAS E XILOGRAVURAS

às 19 horas do dia 6 de junho.

O RIO GRANDE SOMOS NOS.

JMLGTHT
FAÇA A SUA PARTE, 

GOVERNO JAIR SOARES

APOIO CULTURALPeríodo da Exposição: 06 a 29/6/1986 
Local: Galerias do 2? andar
Museu de Arte do Rio Grande do Sul — Porto Alegre 
Visitação: Terças-feiras a domingos, das 10 às 17 
horas

O Instituto 

* Goethe
ü

I C B A
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• Águn-forte (191 0), de Emil Nolde, membro de “Die Brucke”

0 toque expressionista 

alemão na aite gráfica
DirulKAçioAberta a partir de hoje no Masp, a 

mostra “Artes Gráficas do Expressi- 
onismo Alemão” dá ao público, pela 
primeira vez, a oportunidade de contato 

conjunto abrangente de obras 
daquele movimento, iniciado em Dresde 
no início deste século, antes mesmo da 
Primeira Guerra Mundial — então na

com um

pintura e na literatura — e que só
atingiría maior amplitude por volta je . i|j*tí(U
1918. O Expressionismo alemão é “não * «-• m-
só uma negação das tradições burgue
sas, mas também profissão de fé na 
própria força, na capacidade de trans
formar livremente a natureza e a 
sociedade”, como disse em 1947 Sieg- 
fried Kracauer.
Trazida pelo Instituto Goethe, 

da por Hermann Pollig — 
estava no museu Filkwang — comporta 
121 obras, de artistas de dois grandes 
grupos; o Die_ Brucke” (A Ponte), e o alguns nomes do segmento indepen- 

Der^Bb,Ue ^e‘ter_ ÍO Cavaleiro Azul), dente, de expressão decididamente 
e parte da produção dos independentes pessoal, completando os resultados ob- 
aa época Assim no primeiro andar do tidos nos dois grupos anteriores. Aqui, a 
u aSr Pd ° Sf^idt-Rottlúff, marca do artista aparece também na
Heckel, Pechstein, Nolde, Muller, Kan- escolha da técnica, seja 
dinsky, Marc, Campendonk, Klee,
Grosz, Dix, Rohfs, Kokoschka, Beck- 
mann e Feininger.

a mostra
organiza

Kopl ÍSina Hardt”, de Kirchner

. tratandomos 
lemas da natureza como da alma, _da_ 
crítica social de sua época. Assim

I, em MÓS, 0 "Die Bn-ta" esti
colocado como o pruneiro grupo de tos gráficos à pena para a Iito e 
artistas gráficos, produzindo, passo a ponta^seca; e Beckmann dedica-se com 
passo â pintura, e adotando a xilogra- igual intensidade à xilo à lito e à 
vura como linguagem predileta, o que água-forte
predomina no trabalho de Kirchner. e “Artes Gráficas do Expressionismo 

mbém em Heckel enquanto a água- Alemão” não é algo isolado dentro das 
forte domina em Nolde e a litografia 
Muller.

a

ür Üt
programações do Goethe, mas o centro
de uma idéia de apresentarão do
Expressionismo alemão. Daí ser acom- 

Reconhçce-se mais .p “Der Blaue panhada (ncraudlt<5rfò~do instituto), de 
Reiter” — de 19lt — como grupo pela exposição de fotos dejilmes expressi- 
individualiaade que pela uniformidade" onistas, organizados por CarTõs“Ròbêrtó 
das idéias desenvolvidas. A linguagem Scftmidt; e também da “Retrospectiva 
formal das obras se desenvolve em de Filmes Expressionistas” (até 7 de 
processo pessoal, embora a comunidade outubro, no mesmo auditório), onde 14 
desse “Cavaleiro Azul” se orientasse na obras de vários diretores — Muniau, 
pintura. “Afirma-se com toda insistên- Wiene, Lulu Pick, Leopold Jessner e 
cia que a obra gráfica desses pintores KarI Grune, entre outros — dão idéia da 
contribuiu substancialmente em todo extensa produção da época e sua 
conjunto para mensagem artística do diversidade.
“Blaue Reiter” em que se reunem Conforme explica o diretor do Instituo 
abstração com espiritualidade”, diz Goethe, Hajo Schwierskott, seu inte- 
Bernd Rau, autor do catálogo da resse em organizar o pTograma 
mostra. ‘ ampliou-se na visita à' última Do-
Kandinsky, de grande espontaneidadè, kumenta de Kassel, onde um número 

deu expressão imediata a processos grande de artistas de todo o mundo 
psíquicos. Intuitivo, sua concepção de testemunhou, com seus trabalhos, ih- 
arte é de que é uma categoria ética que . teresse em reapreciar o Expressi- 
leva ao conhecimento de um mundo onismo. “Vejo como uma época ganha 
cósmico. Já Paul Klee foi aquele que atualidade, diz algo mais”, afirma, 
ligou conhecimento dos meios artísticos Prevista para vinte dias, a exposição 
elementares à percepção instintiva do — que inclui três quadros de Segall, de 
mundo externo, tomando a criação propriedade do museu — está aberta 
como mira para o mistério da arte. E das 13 às 17 horas, durante a semana, e 
tanto Franz Marc como Campendonk aos sábados e domingos das 14 às 18 
tinham no animal tema para sua obra: horas. Nela, a arte dos que se solidari- 
o primeiro, sem reproduzir a realidade zaram com a vida 
visível, mas as forças que nela atuam; o despreocupado das 
segundo, dando ao conteúdo simbólico interpretação, como 
— lírico — forma rítmica e decorativa. sobre o Expressionismo alemão: 
Lyonel Feininger, Christian Rohfs, “.^pertence ao mundo que quer se 

Oscar Kokoschka, Max Beckmann, são encontrar a si mesmo sem mentirá”. â

em

“Ller líluue Reiter” -

/
i !
i

num movimento 
possibilidades de 

disse Paul Hatrani
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professores; Klee. Kandinsky e Fe,-,J

• ! OyíTí\{í^“ 1

■Neo-expressionisIPSfperora li om-anau, mm[!|
o ffi* .*

| projeto, seri u

SS|ÍÍÍ
participaçãpde Mário Èarata, Renina «m c

deste mê?, sempre às 17 horas, um r-

■ 1 SSssS&S■ «S5frgi»ssfgajaL
zzàÊm 1==
lares, geralraente acompanhando vi- Mais do que um isaioda arte moder- d*

, ^as presidenciais ao pais, mas de na. 0 Expressionismo pode ser consi- Trevisan. Uma história da 
J uma discussão ampla soÇre um dos derado uma tendência permanente da lo ángulo eXpressionista teria, como

movimentos fundamentais da arte, história da arte, que ressurge ou ree- capítulos, a arte pré-histórica, a Idade
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i ! Expr es sionismo alemão 

em exposição no Masp
Com a abertura daa mostras •'Ar- do® I I

desse grupo, outro se desenvolveu, / 
em Munique, denominado “O Cava- ■ / 
lelro Azul”. Seus componentes tl- / /
nham um estilo gráfico individual e o / /
único elemento que os unia era o íato / / 
de ter existido uma orientaç&o co- / n 
mum na pintura. Mas a produção / 
gráfica do expressionlsmo alem&o í 
náo se resumiu a esses dois grupos, I 
lá que recebeu contribuições impor- 
tantes de artistas independentes, co- u I 
mo os que estão incluídos na mostra. 4 

Ao contrário da afirmação da 
realidade colocada pelo impressio- 
nismo, o expressionlsmo continha 
um caráter de vlQlaçãoTdedeíorma- 
ção déllberada. A proposta era des
truir às ilusões que permeayam~o 
impresslonismo, o que levou muitos 
a crerem numa maior racionalidade 
em detrimento do aspecto emocio
nal... Enquanto Monet, Rodin e De- 
gas, por exemplo, produziam obras 
impregnadas de cores e formas que 
sensibilizavam a retina dos olhos por 
um trajeto direto, o expressionlsmo 
tentava mostrar o que estaria atrás 
dessa percepção visual, que o mundo 
pode ir além do qu.e~Q&-S£ntldos hu
manos Cõhstatam.----- -
-—QtfènTTõr-ao Masp poderá ver - ^ 
também a exposlçfio didática "A 
Pintura Expressionlsta Alemá e seu 
Contexto”, com um total de 156 re- • 
produções coloridas. ■

S

tes Gráficas do Expressionlsmo Ale- 
máo” e “A Pintura Expressionlsta 
Alemá e-’seu Contexto", hoje, às 19 
horas, no Museu de Arte de S&o 
Paulo (avenida Paulista, 1.578), o Ins
tituto Goethe leva ao público mais 
uma fase da programação que se 
propõe a dar uma vis&o do movimen
to expressionlsta alemão, especial
mente ho cinema e nas artes plásti
cas. A programação íol_aberta na 
segunda-feira, na sede do Goethe 
(rua Lisboa, 974), com uma série de 
projeções de filmes e duas exposi
ções fotográficas, uma sobre os fil
mes em exibição e outra mais ampla, 
abrangendo os momentos mais im
portantes dessa corrente cinemato
gráfica, que teve inicio em 1919.

"Artes Gráficas do Expresslonls- 
mo Alemão” reúne Çp gravuras ori
ginais, em preto e branco e em cores, 
criadas por artistas ligados aos gru
pos expressionistas Dl* Bruck* (“A 
,Ponte”) — Kirchner, 8chmidt-Rot- 
tlufí, Heckel, Pechstein, Nolde e Mul- 
ler — e D*r Blau* R*lt*r ("O Cavalei
ro Azul”) — Kandinsky, Març, Cam- 
pendonk e Klee —, além de alguns 
dos mais importantes expressionis
tas independentes, como Grosz, Dlx, 
Rohlís, KoKoschka, Beckmann e 
Feininger, que optaram pela xilogra
vura e/ou litografia. ' •

"A Ponte” nasceu em Dresden, 
/no início do século, e adotou como

crv_

• - 'i

.*. •*.

•••.

Max Beckmann, um dos artistas alemães do expressionlsmo

! ,





Um grande momento da gravura*universafo
IX. IVOZANINI grados pelas indiscutíveis virtudes que 

dominam cada trabalho elaborado. 
Ademais, preponderam em suas obras 
técnica apurada e disciplina rigorosa.

Ao trazer para São Paulo essa mostra, 
o Instituto Goethe propicia-nos 
oportunidade difícil ie ser reeditada, 1/ 
pois o conjunto de obras significa um 
dos mais generosos acontecimentos de ' 
reativação da arte moderna. Além 
disso, de ressaltar o cuidado como foi 
organizada_a parte didática à entrada O 
da exposição, com enormes painéis de j 
papelão contendo breves mss Objetivos /> 

. históricos dos artistas e dos movimentos 
“Die Brucke" e “Der Blaue Reiter”. As 
reproduções de obras sobre os textos . 
ajudam o visitante a compreender 
melhor ainda o que irá ver na sala em 
que estão montadas as gravuras.

•• ^EXPRESSIONISTAS ALEMÃES - Arte Grófica de 16
ortistos que integraram o* Grupo* "A Ponte" • "O 
Covaleiro Azul", além de independentes.Museu de 
Arte de Sõo Paulo, av. Paulista, 1.578. Até dia 23.

(TÍVÍ :
I

mUm grande momento da arte gráfica 
universal está em São Paulo, com a 
exposição dos expressionistas alemães 
do inicio do século até a década de 1930. 
no Museu diTKFVe dê S3õ Pãiilo.— ------^

r 1 uma

São mais de 100 gravuras (geralmente 
xilosr~dê~grãndeF-mestres~ qüèTntegrã^ 
ram os fecundos grupos “Die Brucke"
(A Ponte) - entre eles Kirchner, Rot- 
tlúff, Heckel^Nolde; MuIlér~e'Pêchstein 
- e “Der Blaue Reiter” (0 Cavaleiro 
Azul) - como Franz Marc, Paul Klee,
Campendonck e Kandinsky. Também 
estão expostas obras de artistas inde- 1
pendentes aos dois agrupamentos, mas ----- t---------- ........„■ ■■■■■,;■■ .,--7—,
que produziram na mesma ocasião e Dançanna8 com Ve,a8 ,de Emü Nolde £m branco -
cZJSd«%TccZ^fnZS, madeira como na pedra e no metal

ssMSffi ■ 5SS6 s«r&r. sitsvsxfssssé
I-. . , . , .. figurativo com precisão e sem manei- dem espaço às novas conquistas em

^l^nrÁtz£ aiÍdeCe6f- flgUra ySmos-As P^as corn base no informa- termos de utilização das retas e das 
humana em expressões dramáticas ou hsmo ficam por conta quase exclusi- construções geométricas. Uma nova *
espontâneas, algumas até com sar- vamente de Kandinsky e de Marc, que etapa chegava com esses artistas na S* eIr°(iJfIÍdÍiÍlagrUpa^s- ?ufiífearam formas análogas ao cubismo eferaa bJcade rZivoii ext^ieA 

Q Uimbém Pretentes e.30 geometrismo para elaborar suas -ihlérença i que des coteeuàramal-
nÜrfJüflí?’ ?IÇum PaisaZlsino’ barcos xiJos e Ütos. Quase que uma extensão cançar a meta proposta A exposição no 

e portos fluviais, tanto gravados em dos seus desenhos e pinturas, consa- Masp é uma prova disso. ** Ç

o
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O EXPRESSIONISMO E A 
ARTE BRASILEIRA* Expo-
slçõo de 56 reproduções foto
gráficas de obro* expressi- 
ohistos de artistas olemôe* e 
brosileiros, como Condido Por- 
tingri, losor Segoll. Anito 
Molfottl, Ernesto de Fiori e 
Marcelo Groumann,- 
Orgonizodo por Armindo Tre- 
vison. Instituto Goethe de Sõo 
Poulofr. Lisboa. 974. tel. 280- 
4288). De 2° o 6°.fdos 13h às 

' 20h. Até dio 28 de outubro.

Exposições
EXPRESSIONISMO ALEMÃO -
A obro gráfica alemõ, dos 

, componentes dos grupos "Die 
Brucke" e "Der Bloue Reiter". 
pode ser vistg no Museu de 

I Arte de Sõo Paulo, ov. Poulis- 
ta. 1.578. As grovuros sõo de 

, Kirchner. Schmidt-Rottluff. 
, Heckel, Pechstein, Nolde, 
j Mulleri Kandinsky, More. Klee, 
. Feininger, Kokochko, Grosz e 

outros. Orgonizodo pelo Insti
tuto Goethe. poderá ser vista 
oté 20. dos 13 ás 17 horas de 
terça a sexla, e do* 14 às 18 
oos sóbodos e domingos.

O TEATRO EXPRESSIONISTA -
Exposiçõo de 102 fotos que 
mostrom o desenvolvimento do 
teatro no Alemonho nos pri
meiros décodas do século 20. 
Fotos cedidos pelo Museu do 
Teatro de Munique. Instituto 
Goethe de Sõo Poulo(r. Lisboa 
974. tel. 280-4288). De 2o o 6o.

13h às 20h. Até 28 de 
outubro.

6 EXPRESSIONISMO 
TERATURA ALEMÃ - A paio 
vTa. o imagem e o orle cônico 

>910 a 1920. Mostro de 
reproduções fotográficos or
ganizada pelo Instituto de 
Relações Culturois 
Exterior. Stuttgort. Instituto 
Goethe de Sõo Poulofr. Lisboa 
974. tel. 280-4288). De 2o o 6°. 
dos 13h às 20h. Até 28 de 
outubro.
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Um grande momento da gravurauniversafo
. IVO ZANINI geados pelas indiscutíveis virtudes que 

dominam cada trabalho elaborado. 
Ademais, preponderam em suas obras 
técnica apurada e disciplina rigorosa.

EXPRESSIONISTAS ALEMÃES - Ane Grófico de 16
ortistos que integraram o$ Grupos "A Ponte" e "O 
Covaleiro Azul". além de independentes.Museu de 
ArtedeSõo Poulo. ov. Paulista, 1.578. Até dia 23.

V

- ’ Ao trazer para São Paulo essa mostra, 
o Instituto Goethe propicia-nos 
oportunidade difícil áe ser reeditada,
pois o conjunto de obras significa ,_
dos mais generosos acontecimentos de 
reativação da arte moderna. Além 
disso, de ressaltar o cuidado como foi 
organizada a parte didática à entrada 
da exposição, com enormes painéis de 
papelão contendo breves masrobJéUvõs r> 

, históricos dos artistas e dos movimentos 
“Die Brucke” e “Der Blaue Reiter”. As 
reproduções de obras sobre os textos . 
ajudam o visitante a compreender 

1. melhor ainda o que irá ver na sala 
que estão montadas

Um grande momento da arte gráfica 
universal está em São Paulo, com a 
exposição dos expressionistas alemães 
do início do século até a década de 1930 
no Museu dê~Afle de Sãò Paulo.—-------

São mais de 100 gravuras (geralmente 
xilos) dê~grandes niestréS~q(wTntegra- 
ram os fecundos grupos “Die Brucke”
(A Ponte) - entre eles Kirchner, Rot- 
tlúff, Heckél^Nòlde;MoHèfe~Pêchstein 
- e “Der Blaue Reiter” (0 Cavaleiro 
Azul) - como Franz Marc, Paul Klee,
Campendonck e Kandinsky. Também ! 
estão expostas obras de artistas inde-
pendentes aos dois agrupamentos, mas L**™ •"Mmir* „ . _
que produziram na mesma ocasião e UanÇar,nas «om \ela8 , de Em.l Nolde ___ .
com as mesmas características mar *' E b u 6 P ° (mawna) e em
cantes dos seus contemporâneos, entre madeira como na pedra e no metal. Sórmaç^gu^^pS^Hf 
G^eKBoko^°ttODÍX-FeÍnÍnger’ S? f?Pre 'avoriveis, -
urosz e Kokoschka. verdadeira síntese de como realizar o fôrmas ‘cTSsslcàS -oiT rudimentares ce-
human^em ^expr^s^^dramátícas^ou Êm™'/5 peça^com base no ílrnS^utíL^çã^das^^l das

'
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O EX PR ES SIONISMO E A 
ARTE BRASILEIRA! Expo-
stçõo de 56 reproduções foto
gráficas de obras expressi- 
ohistos de ortistos alemões e 
brosileiros. como Condido Por- 
tingri. Losar Segoll. Anlto . 
Molfottl, Ernesto de Fiori e 
Marcelo Gro 
Orgonizodo por Armindo Tre- 
visan. Instituto Goethe de Sõo 
Poulo(r. Lisboa. 974. tel. 280- 
4288). De 2o o 6o,(dos 13h às 

\ 20^- Até dio 28 de oulubro.

O TEATRO EXPRESSIONISTA -
Exposiçõo de 102 fotos que 
mostrom o desenvolvimento do 
teotro no Alemonha nos pri
meiros décodas do século 20. 
Folos cedidos pelo Museu do 
Teotro de Munique. Instituto 
Goethe de S«o Poulofr. Lisboo 
974. tel. 280-4288). De2°o6", 
dos I3h às 20h. Até 28 de 
ou1ubro._

Ò EXPRESSIONISMO 
TERATURA ALEMÃ - A polo- 
vto. o imogem e o orle cênico 
d» >910 a 1920. Mostro de 
reproduções fotográficos or
gonizodo pelo Instituto de 
Reloções Culturais

Exposições
EXPRESSIONISMO ALEMÃO -
A obro grófico alemõ, dos 

.componentes dos grupos "Die 
Brucke" e "Der Bloue Reiter". 
pode ser visto no Museu de 

j Arle de Sõo Poulo. ov. Paulis
ta. 1.578. As grovuros sõo de 

, Kirchner, Schmidt-Rottluff. 
l Heckel, Pechsteln, Nolde, 
j Muller, Kandinsky, More, Klee,
. Feininger, Kokochko, Grosz e 

outros. Orgonizodo pelo Insti
tuto Goethe. poderá ser visto 
oté 20. dos 13 ás 17 horos de 
terço o sexlo. e dos 14 às 18 
005 sábodos e domingos.

s s m a n n . -

-

NA U-

com o
Exterior, Stuttgort. Instituto 
Goethe de Sõo Poulofr. Lisboo 
974, tel. 280-4288). De 2" o 6» 
do. 13h às 20h. Até 28 efe 
outubro.

+



O expressionismo e sua 

influência, no Goethe
A intensa programação cultu

ral idealizada pelo Instituto Goe
the, com a proposta de examinar o 
movimento expresstOiilsta^_sõh~tO'- 
dori5s^ãn^iTiosrcontimjã. Depois 
dff-paTéstra de ontem, quando o 
especialista alemão Armin Zweit, 
historiador de arte, abordou vida e 
obra de Kandinsky, considerado 
um dos pais do expressionismo nas 
artes plásticas, o programa prosse
gue hoje, com três mostras, igual
mente importantes, que ficam em mo brasileiro, 
cartaz até o dia 28: “O Expressio
nismo e a Arte Brasileira”, “O Tea
tro Expressionista” e "O Expres
sionismo na Literatura Alemã”.

A primeira delas aborda as re
percussões do expressionismo ale
mão nas artes plásticas brasileiras.
Tratase de uma exposição didáti
ca, com 56 reproduções de obras de pressionismo”, ‘‘Principais Repre- 
artistas alemães e de brasileiros sentantes”, "Autores à Margem do 
como Cândido Portinari, Lasar Se- 
gall, Anita Malfatti e Marcelo 
Grassmann. O professor Armindo 
Trevisan, da UFRGS, de Porto 
Alegre, organizador da mostra, ex
plica que, no Brasil, embora inspi
rado nos protótipos alemães, o mo
vimento criou um retrato válido 
“de nossa gente”. Entre os traba
lhos q.ue çompêom a exposição es
tá, por exemplo, a reprodução de 
obra "O Japonês”, de Anita Mal
fatti, que despertou polêmica. Há 
um artigo de Monteiro Lobato em 
que o escritor dizia o seguinte, a 
propósito da arte moderna: "Exis
tem duas espécies de artistas. Os
que vêem normalmente as coisas e literatura, 'como outras expres- 
fazem arte pura, e aqueles que sões, também revela algumas in- 
vêem anormalmente a natureza e fluências do movimento.

interpretam-na à luz de escolas 
surgidas como furúnculos da cul
tura excessiva. São frutos de fins 
de estação, bichados ao nascedou
ro”. Mostra também trabalhos de 
Lívio Abramo, como “Bombardeio 
Espanha”, por exemplo, uma xilo
gravura de 1940, que, segundo Tre
visan — responsável também pelo 
texto do catálogo—, foram ao lado 
de Lasar Segall e Oswaldo Goeldi a 
trindade didática do expressionis-

A exposição "O Teatro Expres
sionista” reúne perto de cem foto
grafias, todas cedidas pelo Museu 
do Teatro de Munique, que acom
panham o desenvolvimento do tea
tro alemão nas primeiras décadas 
do século. Repartida em seis gru
pos temáticos, "Precursores do Ex-

y

r>

Expressionismo”, "Bertolt Brecht 
como Exemplo da Superação do 
Expressionismo”, “O Drama Musi
cal no Expressionismo” e “Os Clás
sicos em Montagens Expressionis- 
tas”, procura abranger todo o uni
verso do movimento estético nesse 
setor cultural. A terceira mostra, 
organizada pelo Instituto de Rela
ções Culturais com o Exterior, de 
Stuttgart, traça, com reproduções 
fotográficas, as relações entre a 
palavra, a imagem e a arte cênica, 
no período de 1910 a 1920. Muito 
embora o movimento expressionis
ta tenha marcado muito mais pro
fundamente 'as artes plásticas, a

\
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'■‘IrdnziDemdS-, de Heckel: o figurativismo de A Ponte
[j'W,'

ARTE

Profetas da barbárie
“Cena Hoffmaniana”, de Klee

O expresstonismo, em telas, fotos, filmes ms
Ouem passar pelo vãolivTe do Mu- 
scíi de Arte de São Paulo ou pela pau
listana rua Lisboa, esta semana, pode 
aproveitar para visitar os pintores 
Paul Klee e Wassily Kandinsky ou o m£g8&8X&S& 
verdadeiro Nosferatu, aquele vampiro 
do filme de 1921 de Mumau. Se insis- [ 
tir, ainda pega cm outubro os ce- ^ 
nários da primeira apresentação da • 
peça Baal de Bertolt Brecht, um ma
nuscrito de Franz Kafka e um con
certo de Amold Schoenberg, Ode a i 
Napoleão Bonaparte, parodiando Hi- 
tler. São Paulo, porum mçsjac 

- segunda-feira, 26, a“JTTÍe: outubro), 
vai abrigar a maior mostra já montada 
riõ BrasirsoHFèümHõs principaismo- 
vírnentos artísticos dojrucio óojt- — 

utòTo expressionismo^
São 121 gravuras-onginais trazidas 

tía Alemanha que, com mais 3 qua- 
dros do pintor lituãno Lasar Sega» - .m*
que lançou o movimento no Brasil-e 

/. / uma mostra didática, estarao no
f ' MASP desta quinta-feira ate o dia ZU . .

de outubro. Na sede do Instituto não esteia gigante ninguém por aqui vai poder
- Goethe, na rua Lisboa, a partir de se- msta diretor^d n ^ ’ u a fdmir reclamar, como fez o surr^llS^ ^nà

SS—SS Sõkkssk «SEaSsc
drich Wilhelm Mumau, o rotemsta P^mente yai confirmar oculto na França. A'evolução da art
Carl Maver e o ator Conrad Veidt - e Pnm , p q toda teria sido muito diferente .
mais uma mostra fotográfica sobre tea- aquela antiga^ é ^belde à Breton, porém, tinha só fazao em
tro e literatura expressionistas, além de grande corrent a defini- parte, quando lamentava o interca ‘
concertos, um deles com uma introdu- moldura estrcr a d “maP q ^ com csscs cineastas escn- 
ção explicativa do pianista Caio Pagano. çao. Nada ™a,s 0 drama- tores e sobretudo pintores. Porque foi
F, mesmo que Fritz Ung, o express.o- “

- os leitores de A que as mas sc sublevaram de vez a partir das
sistiram no ano passado a pcç invenções da Der Blaue Reiter (O Ca-

valeíro Azul. grupo de Kandinsky e

v

■ Vmms George -Grosz: crítica social
Emil Nolde: misticismo

tf

•A mostra de cinema segue para o Modela 
“ ic outubro. ' « £ »£““o£

de 24 de novembro a 18 de28 de outubro a 
zonte terá ambas 
dezembro ISTOÊ 28/9/1983
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Drácula expr es sionista de Mumaude Kandinsky: absiracionismo “Nosferatuot.... .
“Laranja

sc exilou primeiro na França, depois 
nos Estados Unidos, o suíço Paul Klee 
voltou para Berna. Kandinsky, que 

1928 recebia cidadania alema, 
abriu mão dela e do país cinco anos 
depois, e Emil Nolde, o mais místico 
dos membros da Die Briicke, foi proi
bido não só de expor, mas de mexer 
com telas e pincéis. O ano de 1933, 

tf que marcava a subida de Hitler ao po- 
der, liquidou de vez o calendário ex- 

' ^ pressionista na Alemanha. _ .
Parte desse cenário histórico 

consta da mostra didática - que chega 
j ao detalhe de citar, em sua cronolo- 
8 gia, o ano de 1905 como o da desco- 
| berta da teoria da relatividade c o de
* 1928 cqmo o da primeira travessia 

aérea do Atlântico. Sobre a riqueza c
—- controvérsia do movimento, testemu

nham as próprias peças: do figurati- 
J • vismo de H eckel ao irônico e-intelee--
* tualizado traço de Klee - passando 

lS pelo abstracionismo de Kandinsky e
pela contundente crítica social do ca
ricaturista George Grosz. Ou a ator-

Klee, em Munique) e da Die Brücke pòis os quadrcg, "dríS Kafka JaLTtedo com a ferocidade
(A Ponte, de Dresden, que congrega- queimados em Berlim. Murn . ^ ^ lêmica do jornalista Karl Kraus,

- va Emil Molde e Erich Heckel). Mas o tor de Nosferatu M F ele mesmo líder e depois adversáno do
ostracismo dos artistas expressiomstas Mayer, o^te^ta doGaô e movimento. Não é à toa que o expres-
não é de responsabilidade só do pa- Caijgan > sionismo> além de perseguido pelos
triotismo francês. Visionanos de uma Veidt, o sonambuío Cesare d ^ nazislaSi tenha sido lambem denun-
Europa próxima da ruína, herdeiros da fugiram do P3*- Dara diri- ciado na Rússia stalinista como di-

- falência da República de Weimar es- Hol^ood^m 11927.Mumai^pam ^ versionismo formalisla”. Represen-
premidos entre uma geraçao socialista gir Tabu, sobre a v da^ dos ^ tanlc da verdadeira geração perdida
derrotada e a maiona silenciosa que ito Marquesas, seu ullim ume. ^ dos anQs 2Q ^0 aquc]a dos “anos
saudaria o-Reich, os expressiomstas fo- Veidt, 0,carnPc^?dca^ndonava o loucos”, mas a dos profetas da bar- 

exilados na própna Alemanha. _ nc!T,a„mud° * . ’ o regime”. bárie, o expressionismo sempre carre-
Em 1937, Hitler inaugurava a exposí- pais enquanto durase & explosiva munição cultural

ção Arte Degenerada, uma condenação Morreu em ? 0 cosmopolitismo.
pública das obras dos pintores Nolde, roleinsta Mayer ^ B hl Marilia Pacheco FiorilloA
Kirchner, Kokoschka, e dois anos de- glaterra, o poeta e dramaturgo brecni

em

“Gabinete do Dr. Caligario _
Veidt, ao fundo, como Cesare no

I
b

t ram
*.
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Fotos sobre expressiomsmo
Uma importante exposição que reúne mais verdadeira^ ^Jtfotockmente Amante?. í^lejmento sobre o Teatro
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madeira de Kandinsky (1911): na fronteira da abstração mas com detalhes do mundo realLírico, gravura em

Arte
/ mesmo, influencia fundamente as novas 

/ gerações de artistas.
Além da pintura, a arte expressionista 

mostrou outro alto ponto de qualidade 
em sua produção de gravuras — algo 
que os brasileiros podem agora testemu
nhar graças a uma preciosa exposição 
montada em São Paulo. Trata-se da mos
tra Artes Gráficas no Expressionismo 
Alemão, uma reunião de 124 originais, 
organizada pelo Instituto de Relações 
Culturais de StutTgart. coordenada no 
6?asil pelo Instituto Goethe e, desde a se- 
mãnFpassada, apresentada no Museu de 
Arte de São Paulo, paralelamente a um 
ciclo de conferências e a uma mostra tam
bém do cinema expressionista alemão. 
Pela primeira vez podem ser vistos, no 
país, originais obrigatórios das enciclopé
dias de arte moderna, como O Equilibris
ta de Paul Klee, ou como os perfis colori
dos do russo Wassily Kandinsky, feitos 
em 1911 em xilogravura — um ano de
pois da primeira aquarela intencional
mente abstrata daquele que seria conside
rado o pai da pintura abstrata. Se alguém 
achar isso pouca coisa, ainda terá um re
trato de Franzi, uma das modelos favori- 

A Grande Profetiza, de Rottluff (1919) tas de Erich Heckel, pioneiro do grupo

VEJA. 5 DE OUTUBRO. 1983

Uma exposição em São Paulo 

mostra a explosão de criatividade que 

foram os tempos do Expressionismo
eunidos em Munique, em 1937, co
mo cristãos num circo romano, os 

melhores artistas do Expressionismo ale
mão tiveram, suas obras apresentadas 
por Ádojf Hitler como o exemplo mais 

. grave do que o Fiihrer considerava uma . 
•‘arte degenerada**. Ao terrível anátema 
se seguiram punições concretas. Vários 
dos artistas foram mesmo proibidos dfc 
pintar, e suas telas que já estavam nos 
museus foram recolhidas aos porões. O 
tempo se encarregaria, porém, de mos
trar quem era o degenerado da História. 
Ao final da II Guerra Mundial, gradual
mente, o interesse pela pintura expres
sionista começou a voltar à tona. E vol
tou com tudo: redescobriu-se nela uma 
força de criatividade, invenção temática 
e apuro técnico que," neste momento

148



disso, os alemães redescobri- 
ram a arte de gravar em madei
ra, como se usava na Idade Mé
dia, e que havia sido reciclada 
recentemente por Gauguin e Ed- 
vard Munch. Para a época, as 
impressões dessas gravuras — 
feitas à mão, em branco e preto 
ou em cores — foram um achado 
revolucionário. Por outro lado, 
ao conservar os veios longitudi
nais da madeira, as gravuras 
tomavam-se mais dramáticas e 
cumpriam outra das intenções 
do grupo, talvez a principal: ao 
acentuar a deformação da for
ma, reforçavam a qualidade 
emocional das imagens.

Emil Nolde, que se filiou ao _ 
grupo Die Briicke por volta de 
1906, é um exemplo dessa fas
cinação pelo trabalho em deta
lhes. Além disso, é um exem
plo da atração exercida sobre 
sua geração pelos lugares exóti
cos e os povos primitivos. 
“Os produtos artísticos dos po- 

primitivos são o último re
manescente de uma arte origi- . 
nal”, chegou a escrever. As 
viagens de Nolde às ilhas dos 
Mares do Sul, Seul, Tóquio, 
Xangai e Pequim deixaram 
suas marcas em sua maneira 
de tratar as figuras.

Bleyl — tinham todos origem burguesa, Outro que tem suà origem na arte po- 
filhos de famílias que não consideravam pular, nas cores violentas e nos temas da 
a arte uma profissão. E o nome que esco- natureza é o russo Kandinsky, à essa épo- 
lheram para seu grupo não tinha nenhum ca estabelecido em Munique. A exposi- 
significado transcendente — apenas, Rot- ção montada em São Paulo apresenta 
tluff o sugeriu ao ver uma ponte ferroviá- quatro xilografias de sua autoria, e por 
ria. Mais tarde, os quatro se mudaram de elas se pode acompanhar seu caminho pe- 
Dresden para Berlim. E ali não só recebe
ram a adesão de ~outros artistas, como 
Emil Nolde e Otto Müller, como viram 
florescer outros grupos similares T "Entre 
estes estava o Blaue Reiter (O Cavaleiro 
Azul), cujo nomêTfori inspirado numa te
la de Kandinsky, e que se transformaria 
no segundo núcleo onde se forjariam as 
tendências que caracterizariam o Expres- 
sionismo. G próprio termo “e^pressio- 
nismo” só apareceriã em I9T1, por obra 
do ^tjcõJW^ilKêlifrWórringer, para de
signar o cortjunto detendências que, a 
partir do Die Brücke, do Blaue ReiTer e 
de numerosos artistas independentes, for
maria toda uma caudal da expressãoartís
tica alemã daqueles anos.

j Brücke (A Ponte) — o verda
deiro eixo central dessa corrente 
artística que tomou o nome gené
rico de Exprcssionismo.

QUATRO ARQUITETOS — Ao 
todo, a exposição reúne dezes
seis artistas, num conjunto que 
é ao mesmo tempo didático e 
uma sucessão de obras-primas. 
Ao longo de pouco menos de 
rrês~décadas, "durante um mo
mento político muito particular 
na Alemanha, os ^xpressionis- 

"tas ffncaram uma das estacas so
bre as quais repousaria todo o 
edificTcT da arte mõdemã. Com 
uma singularidade: suas obras 
quase não circularam além das 
fronteiras alemãs, ao contrário 
do que acontecia na mesma épo
ca, na França, com os cubistas 
e fa"vistas.

10 grupo Die Brücke que 
se origina o Expressionismo, e 
esse grupo tem suas raízes na 
associação de quatro artistas, 
quatro estudantes de Arquitetu
ra de Dresden que a certa altu
ra, em 1905, decidiram dedi
car-se integralmente à arte. Os 

Emest Ludwig

vos

quatro
Kirchner, Karl Schmidt Rot- 
tluff, Erich Hecke]05e Fritz Rua Friederich de Groz (1918): painel de Berlim '

adão E O ÂNGULO — Havia caracterís
ticas comuns que diferenciavam essa ge
ração. Assim como os pintores do Fau- 
vismo, as áreas de cor são usadas como 
uma maneira de tratar o espaço. Além

ilIMÉfilllll
Franzi de Pé, de Erich Heckel (1910)O Equilibrista, de Paul Klee (1923) 
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toma com um feroz sen
tido social. Georges 
Groz e Otto Dix. artistas 
também presentes à mos
tra, são exemplos dessa 
crítica social à falsa opu
lência da Alemanha dos 
anos 20. Em 1925, Groz 
sonhava com uma outra 
posição do artista: “Virá 
um tempo em que o artis
ta não será mais aquele 

5 anarquista boêmio e sim 
; um obreiro saudável da 
§ sociedade colctivista”, 
a escreveu.
E Não houve esse tem- 
jj; po, porém. Em 1933 Hi- 

tler foi nomeado chance
ler do Reich, c pouco de

pois os expressionistas caíam em desgra
ça. Alguns, como Kirchner, pagaram com 
a própria vida esse golpe das trevas contra 
a explosão de criatividade e busca de no
vos caminhos que caracterizou o Expres- 
sionismo (veja quadro abaixo). Ficou a 
obra, essa bela e inesgotável obra da qual 
os brasileiros têm agora uma amostra, e 
que poderá ser vista não só em São Paulo: 
depois do MASP, onde Fica até o dia 20 
próximo, a exposição prosseguirá uma es
calada que a levará a várias capitais brasi
leiras, até o início do próximo ano.

Caslmiro Xavier de Mendonça

los temas mais recorren
tes do Expressionismo 
rumo à grande aventura 
da abstração. Algumas 
gravuras são exatamen- 
tc do período de transi
ção, quando Kandin- 
sky ensaiava, por volta 
de 1910. fazer aquare
las abstratas. As águas- 
fortes também constan
tes da mostra, finalmen- 
te, são do momento em 
que ele já se sentia sufi- 
cicntemente seguro pa
ra escrever: “O contato 
entre o ângulo agudo 
de um triângulo e um 
círculo não tem na ver- O General e o Servo, de Emil Nolde (1906)
dade efeito menor que 
o do dedo de Deus no dedo de Adão, no ’ artistas do Expressionismo, paralelamen- 
painel de Michelangelo”. te, deixaram em suas-obras a marca de sua 

época. Com a criação do Império Alemão, 
CRÍTICA SOCIAL — Como Kandinsky, em 1871, surgiram condições para a trans- 

outro participante do Blaue Reiter, o suíço formação da Alemanha num moderno Esta
do industrial. Nasceu, assim, uma burgue- 

numa sia ávida de cultura, até então privilégio da 
aristocracia e do clero, e que ajudou a sus-

Paul Klee, passou rapidamente pelo Ex
pressionismo para depois mergulhar 
obra solitária. Os dois se irão envolver 
mais tarde em trabalhos teóricos e também tentar a explosão de novas linguagens artís- 
lecionar na Bauhaus, célebre escola funda- ticas. 
da em 1919 pelo arquiteto Walter Gropius,
que se transformou numa verdadeira usina //sionismo tem um caráter introspectivo, de 
de criação de novas linguagens, até ser fe-// uma arte visionária, interiorizada e senti- 
chada por Hither em 1933. Quase todos os// mental, na Alemanha do pós-guerra ele re-

Se, antes da I Guerra Mundial, o Expres-

esse aprendizado em imagens carregadas pintura moderna. Considerado por mui- 
de tensão e erotismo. to tempo apenas uma das Figuras a com-

O que Kirchner registra, em sucessivos por o grande painel expressionista, ho- 
auto-retratos, é uma indomável ansiedade je Kirchner começa a ser reavaliado e 
interior, ampliada em cores fortes na pintu- revalorizado. É impossível porém se
rá ou acentuada na maneira de gravar — parar seu trágico fim das suas ima- 
uma agitação febril que o faz produzir in- gens. Em 1931, Kirchner foi destituí- 
tensamente mas provoca também seu inter- do da Academia de Belas Artes de 
namento num sanatório em 1915, depois Berlim e, em 1937, nada menos que

639 de suas obras 
foram conFiscadas 

1-tf Pel° governo co- 
“degenera- 

das”. Destas, 25 
foram expostas na 
grande mostra de 
arte decadente em 
Munique,

1&3T, sob 
dêns de Hitler. De- 
sesperatfo-eem a si
tuação
com sua própria so
lidão, o descrédito 
e novamente numa 

nervosa, 
Kirchner matou-se 
em julho de 1938.

Kirchner: segundo 

as regras de 

sua própria arte
R

Mesmo nas cenas mais banais ou si
tuações cotidianas, há sempre o ca
racterístico traço dramático, na grande 
maioria das obras do Expressionismo de fundar em Ber- 
alemão. Essa marca de tragédia, em lim um instituto de 
muitos artistas, continuou na 
vida real. E o caso de Emst mo
Ludwig Kirchner, que aos 25 
anos criou com mais três ami
gos o grupo Die Brücke, ain- /. 
da em Dresden, e mais tarde f 
transferiu-se

l •

\ emBerlim.para
Suas pinturas contêm uma iro
nia e uma inquietação que 
.também se vêem nas requinta
das gravuras em madeira on
de muitas vezes retrata o seu

\ as or-AY

política.

mcírculo íntimo de amizades. 
Kirchner aplicou-se em estu
dar antigas gravuras góticas e 
os trabalhos de Albrecht Du- 
rer, para enFim fazer destilar

crise

Mulher com Escultura Negra, de Kirchner, e seu auto-retrato
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VISUAIS/CRITCA
Artes Gráficas do Expressionismo ’ 

Alemão, a mostra do Masp, 
além do seu extraordinário 
valor documental, também 

explica um pouco do movimento 
cultural brasileiro e traz 

material para uma retomada 
da questão do Expressionismo.

Um mostra de extraordinário ^aior documental
O Expressionismó deixou uma funda 

marca na consciência do homem de nosso 
século. Poucos movimentos culturais terão 
deixado um sabor tão amargo como este. E 
esta gravação sobre a nossa consciência se 
deve ao fato de o Expressionismo ter emer
gido da própria consciência, ser um grito 
partido do coração do homem em face da 
miséria e da tortura do crescimento do 
Estado moderno e do totalitarismo. Não é 
novidade que o Expressionismo antecipou, 
visualmente, os horrores da guerra e da 
degradação humana. A exposição organiza
da pelo Instituto Goethe, Artes Gráficas do 
Expressionismo Alemão (Museu de Arte de 
São Paulo, av. Paulista, n* 1.578) tem um 
extraordinário valor documental, além de 

l reunir as^gravuras de componentes dos gru
pos Die Bruck e Der Blaue Reiter. Uma 
exposição de rara precisão e informação 
que tem sido acompanhada de outras ativi
dades, como a influência do expressionismo 
na arte brasileira (material fotográfico), ex
pressionismo na literatura e conferências 
de especialistas.

O Brasil, um país de forte imigração 
européia, teve uma grande influência ex- 
pressionista. Não só os grandes artistas

como Lasar Segall, Yolanda Mohalyi, Os- 
waldo Goeldi, Portinari, Sanson Flexor, 
Marcello Grassmann, Flávio de Carvalho* 
■Axl Leskoschek, Livio Abramo, mas, pode- 
se dizer, a principal parte dos artistas brasi
leiros de mais de 40-anos tiveram a sua fase 
expressionista. Esta exposição, portanto, 
com a sua carga de informação, serve como 
referência de nossa origem e explica um 
pouco do movimento cúltural. brasileiro. 
Mas este é só um dos benefícios da exposi
ção do Masp.

O principal é trazer material para colo
car novamente em pauta a questão do Ex
pressionismo. De certa maneira, o Expres
sionismo talvez nem possa ser considerado 
um movimento, uma vez que as determinan
tes estéticas e formais são difusas. Mas o 
que se sabe é que ele passou a ser aceito 
como um movimento, o que se deve, na 
minha opinião, ao fato principal de o Ex
pressionismo representar um movimento 
da alma humana. Nada do otimismo torma- 
lista e das preocupações meramente reti- 
nianas como objetivo último da alma. O 
Expressionismo se eng_aja^na_vida e denun- 
cTaeregistra a dor humana e a desumanidã- 

-cteUa opressão. É, desta maneira, um movi

mento espiritual que proclama a sacralida- 
de da existência humana e do ser humano 
como uma meta. Há o apelo aberto à emo
ção, a procura do claro-escuro, os contras
tes de branco e preto, a deformação da 
figura, tudo obedecendo ao desejo de colo
car com mais vigor o apelo à emoção. Algu
mas das mais graves imagens do nosso sécu
lo nasceram deste movimento.

Certamente o tratamento do inicio do 
século sofreu alterações. Mas a proposta 
básica do Expressionismo continua existin
do e não me parece que possa terminar, 
tendo em vista a presente situação do ho-. 
mem no seu planeta. Por este prisma, o da 
necessidade de colocar a emoção e mostrar, 
através da deformação, o sofrimento humar 
no, o Expressionismo sempre existiu. E per
manecerá como uma das tendências da arte. 
Não me parece que o avanço da tecnologia, 
inclusive a de comunicação, possa substi
tuir o sentimento humano diante da injusti
ça ou, num plano mais introspectivo, a per
cepção e intuições de situações ameaçado
ras. E o Expressionismo é justamente o 
sentimento do homemdiante do ameaçador 
universo social transformado em forma.

Jacob Kllntowitx


