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artista alemão <-ue vive na Holanda
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• ARTES E ESPETÁCULOS

i , A^pa«-ir du Próxitno mês de 
arte do Rio Grande do Sul maio, o Museu de 

deverá apresentar___ - a ex*posição das gravuras do alemão Georg Hadeler A 
vinda dos trabalhos desse artista à nossa capitai se 
dcye ao intercâmbio entre o MARGS e o Museu de 
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo 
ííep “°Yf. “gíJJS*? »° Museu pode.se apreciar obras 
í*f ,R°^vl ha Bltterlich* O horário de vis:*-, cão é das 
M as 18 horas e das 20, às 22 horas, diariamente, de 
segunda a sexta-feira.
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Georg Hadeler 

no MARGS
Será inaugurada, à partir da 

segunda semana de maio, no 
Museu de Arte do Rio Garn- 
de do Sul 
litografias de Georg Hadedeler. 
um das mais importantes grava
dores da Holanda, embora tenha 
nascido na Alemanha.

Nascido em 1939 em Treuen- 
feld (Niedersacheseh); na Ale
manha, realizou estudos de res
tauro e foi aluno do “Nuthesiur 
Werkkunstschule ” de Kiél. Em 
1960 recebeu o primeiro prêmio 
pelo projeto do interior e altar 
da igreja de São Lázaro, em 
Berlim, recebendo, também, em 
1964 bolsa de estudos para aper
feiçoar-se na l’Vrije Academie 
voar Beeldende Kunsten”, de 
Haia, tomando-se professor de 
litografia da Academia Livre. 
Em 1965 realizou várias exposi
ções 11a Academia Livre de Haia. 
na “Haagse Kunstkring”, em 
Trondheini (Noruega), no Ge- 
meentemuseum (Haia) e nas ga
lerias Leeman (Zutphen) e Fen- 
na de Vires (Delí). Em 1966 tor
nou-se membro do “Stngrupo” 
de Haia. Suas litrografias se a- 
cham em museus e coleções par
ticulares holandeses.

Georg Hadeler expôs, no Bra
sil, pela primeira vez, a convite 
do Museu de Arte Contemporâ
nea da Universidade de São 
Paulo, em 1966, e daí partiu 0 
convite do MARGS para que o 
artista estendesse a sua exposi
ção a Pôrto Alegre, o que será, 
sem dúvidas, um dos maiores a- 
contecimentos artísticos do ano 
em nosso Estado.

a exposição das
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Nn Margs inaugura exposição de ITageler. Êste c um dos trabalhos 

que estará à disposição dos interessados
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IMPORTANTE GRAVADOR 

ALEMÃO NO MARGS EM MAIO
Dentro em breve o Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul 
deverá inaugurar a exposição 
dos trabalhos do gravador a- 
lemão Georg Hadeler.

A vinda da referida exposi
ção até a nossa Capital, é de
vido a um profícuo intercâm
bio mantido entre o MARGS e 
o MACUSP, há diversos- anos, 
o que agora começa a apresen
tar os seus frutos.

Enquanto isso, rea«za-se no 
MARGS, ainda, a exposição

dos trabalhos de Roswitha Bit- 
terlich, inaugurada no início 
da segunda metade do mês 
findo e que apresenta frag
mentos da obra desta artista 
que, nos anos de 1935 a 1942, 
foi considerada como a mais 
importante jovem artista sur
gida na Europa, mercê a ma
turidade e coerência do seu 
trabalho, às vêzes surpreenden
te para uma artista tão jovem.

è
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SEXTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 1967 í
IMPORTANTE GRAVADOR 

ALEMÃO NO MARGS EM MAIO
de Arte do^^orande toaS jj”*'**1»1!»» de Roswitha Bit- 
devera inaugurar a exposição da1 se^n1£aUgU1Tdf no inicio 
dos trabalhos do gravador a- findo metade do mêslemão Georg Hadeler. Sos fpres®nfca fra6-

mentos da obra desta artista 
que, nos anos de 1935 a. 1942. 
foi considerada como a mais 
importante jovem artista oU1.
fiírid^t Europa’ -mercê a ma- tundade e coerencia do seu
trabalho, as vezes surpreetiden- 
te para uma artista tão jovem

_A vinda da. referida exposi
ção ate a nossa Capital, é de
vido a um profícuo intercâm
bio mantido entre o MARGS e 
o MACUSP, há diversos anos,o que agora começa & apresen
tar os seus frutos.
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DIÂOrO DE NOTÍCIAS

© ARTES I. ESPETÁCULOS-
* A exposição de Georg Hadeler, uo Museu de Ar.ie 

<lo Rio Grande do Sul será inaugurada na pró
xima quarta-feira, dia 10 Hadeler é um dos mais 
importantes gravadores da Holanda, embora tenha 
nascido na Alemanha. Nasceu em 1939 em Treuenfeld 
(Alemanha). Foi aluno do “Mutliesius Werkkunsts. 
chule” dc Kiel. Em 1960 recebeu o I Frêmio pelo pro. 
jeto rio interior e altar da Igreja de São Lázaro, em 
Berlim e em 1964 recebeu bôlsa de estudos de aperfei. 
çoamento em Haia, onde se tornou professor de lito* 
grafia da Academia Livre. Expôs, no Brasil, pela prt 
meira vez a convite do Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade de Sao Paulo, em 1966, e dai partiu 
o convite do MARGS para que o artista estendesse a 
a sua exposição a Pôrto Alegre, o que será um dos 
maiores acontecimentos artísticos do 
Estado.
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DOMINGO, 7 DE MAIO DE 1967

. . . . GEORG H'DKLf;R _ AGUA FORTE - 1ÍÍ66
i ° pni!Cip,° dei.Maio' 0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul deverá apresentar ^ 

d * rnií^rJ!wPiPt^lltc-ar^*tai a,cma0 <lue cxPòs recentemente no Museu de Arte Contemporânea 
tU Universidade de Sa0 Paulo e que por intermédio daquela casa de arte vem até a nossa CapifS
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Dia 10 é quarta-feira, depois 
de amanhã. No Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul que é diri
gido por Francisco IStockinger. 
teremos às 15,30 inauguração da 
mostra de George Hadeler.
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LITOGRAFIAS DE HADELER NO MARGS
George Hadeler, uni dos mais importantes gravadores holandeses 
da atualidade, cuja primeira exposição no Brasil ocorreu no Mu
seu de Arte Contemporânea da Universidade Federal de São Pau
lo, inaugura exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
a 10 do corrente mês. O artista, que é professor de litografia na 
Escola Superior de Arte de Haia. nasceu na Alemanha, onde de
senvolveu os seus primeiros trabalhos nessa dificil arte e. na sua 
terra -natal, recebeu importantes prêmios. A foto, que mostra uma 
das inúmeras litografias que o artista deverá apresentar ao pú
blico de Pôrto Alegre, dá uma idéia, ainda que vaga, da beleza 
plástica de que é dotada a sua obra, e serve de convite aos inte
ressados. em geral, para que compareçam ao Museu de Arte, quan
do se inaugurar a referida mostra que deverá se constituir num 

do- bons momentos das artes plásticas, no RGSN \
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OiÃKIO DE NOTICIAS

• ARTES E ESPETÁCULOS
* O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

inaugura amanhã, a exposição das lito
grafias de Georg Hadeler, um dos mais im» 
por antes gravadores da Holanda 
expôs, no Brsil, pela primeira vez. a con
vite do Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo, em 1966. Foi daí 
:jue partiu o convite do MARGS para que o 
ar lista estendesse a sua exposição a Pôrto 
Alegre Esse deverá ser, sem dúvida, um dos 
maiores acontecimentos das artes plásticas 
3m nosso Estado.

Hadeler
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HOJE NO MARGS

Georg Hadeler
Das Experiências Interiores

/

Inaugura-se. hoje, no Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul, a mostra que apresenta os 
trabalhos do gravador alemão 
Georg Hadeler, num total de 
vinte obras, sendo duas a co
res e as dezoito restantes em 
branco e préto.

N.ascido em Treuenfeld (Nie- 
dersascheseh), na Alemanha, 
em 1939, Hadeler realizou 
tudos de restauração foi alu
no do “Muthesius Werkkunsts- 
chule” de Kiel. Em 1960 rece
beu o primeiro prêmio pelo

Em 1965 realizou diversas ex
posições na Academia Livre de 
Haia. na “Haagse Kunstkring” 
em Trondheim, na Noruega; em 
Gemeentemuseum, em Haia. 
e nas galerias Leeman (em 
Zutphen) e Fenna de Vries (en 
Delft). Em 1966 tornou-se 
membro do “Stigrupo”, de 
Haia, tendo exposto no Brasil, 
pela primeira vez, em novem
bro de 1966, no Museu de Ar
te Contemporânea da Univer
sidade de São Paulo, a convi
te daquela casa de arte e, por 
intermédio da qual veio a Pôr- 
to Alegre, em função do in
tercâmbio mantido com o Mu
seu de Arte do Rio Grande 
do Sul.

Sôbre a obra de Georg Au- 
gust Hadeler, Henri Borgesius, 
que apresenta o artista em seu 
catálogo, nos fala das visões 
apocalípticas que representam 
a sublimação dc suas experiên
cias interiores, enquanto que 
George Lampe afirma que em 
sua obra os sonhos têm gran
de importância.

A realidade é que existe, nas 
litografias de George Hadeler, 
uma visão quase visceral do 
mundo. Êle. amiudadamente, a- 
ponta aquelas relações do Ho
mem com o mundo de um 
ponto-de-vista mórbido, vivece- 
cando-as. E’ uma obra, pode-se 
dizer, onde o orgânico e o psi- 
quê se misturam, atingindo 
outra dimenção que, posterior
mente, seria analisada por um 
microscópio.

Num outro aspecto, que se 
refere ao domínio técnico do 
artista, podemos dizer que não 
é sem razão que Hadeler é 
considerado um dos mais im
portantes gravadores da Ho
landa. na atualidade. Suas gra
vuras são de uma limpidez e 
delicadeza fora do comum su
gerindo no mais das vêzes o 
trabalho de bico de pena tal 
a precisão sutileza de suas li
nhas.

Acontece que o artista 
tes da litografia passou por 
duas fases distintas. Hadeler, 
antes, foi o escultor e o pintor 
que não encontrou naquelas 
técnicas a sutileza suficiente 
para consignar a sua arte de 
maneira tão forte como seria 
de desejar. E, de fato, nos é 
impossível imaginar como po
dería. o artista se expressar da 
mesma maneira, numa escul
tura ou pintura. Nenhuma das 
duas formas de manifestação 
permitiríam tal clima que é 
oomum em suas litografias.

A partir das 18,30 horas de 
hoje, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, altos do Tea
tro São Pedro, teremos a o- 
portunidade de assistir a uma 
das mostras de arte dêsse gran
de artista que nos vem da mi
lenar Holanda.

Paulo Condini

projeto do interior e altar da 
igreja de São Lázaro, em Ber
lim, tendo, ainda, recebido, pos
teriormente, em 1964, bôlsa de 
estudos para aperfeiçoamento 
na “Vrije Academie Voor Be- 
eldende Kunsten”, 
na Holanda, onde 
professor da Academia livre e 
atualmente vive.

L

es-
de Haia, 
tornou-se

an-
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DIÁRIO OE NOTICIAS

© ARTES E ESPETÁCULOS

O MARGS MOSTRA HOJE /IS 

LITOGRAFIAS DE H ADE LER
c

Hoje o IVIuseu de Arte do Rio Grau 
de do Sul inaugura às 18-30 horas uma 
das mais importantes exposições que 
Pôrto Alegre terá oportunidade de as
sistir neste ano E a mostra das lito
grafias de Georg liadeler O artista 

Treuenfeld na Alemanha,

<

nasceu em 
mas atualmente exerce suas atividades
artísticas na Holanda onde é professor 
de Litografia na Academia Livre de
Haia.

Na mostra que o MARGS hoje mau- 
veremos 20 litografias sendo duasgura

a cor e, as outras, em branco e piéto,
onde Hadeter apresenta visões apoca 
liptica que representam a sublimação 
dp suas experiências interiores A di
reção do Museu está convidanlo toaos 
os interessados a comparecerem ao ato 
de inauguração, no il andar do Teatro 
São Pedro.

^ AS LITOGRAFIAS DE HADELER ESTARÃO HOJE NO MARGS
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Hoje no MÂRG5 

Georg Hadekr
//

m /

O Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul estará, inaugurando, 
na tarde de hoje, às 18h30m 
ma das mais importantes expo- 
siçeõs que Pôrto Alegra terá o- 
portunidade de assistir, 
rente ano. Trata-se da 
que apresenta as litografias de 
Georg Hadeler.

Nascido em Treunfeld, na Ale
manha, Georg Hadeler exerce, 
hoje em dia, as suas atividades 
artísticas na Holanda, 
professor de Litografia na Aca
demia Livre de Haia.

A mostra que hoje se inaugu
ra, apresentará 20 litografias do 
artista sendo duas a côres e as 
restante em branco e preto, on
de êle apresenta visões apocalíp
ticas que representam a sua su- 
blimações de suas experiências 
interiores.

Para o ato de inauguração, a 
Direção do MARGS está convi
dando todas as interessados em 
geral, hoje, às 18h30m no pri
meiro andar do Teatro São Pe
dro.
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HADELER — A partir dc hoje, no Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul, exposição de litogra

fias de Georg Hadeler. O artista nasceu ma Alema

nha e foi aluno do “Muthesius Werkkimstsehule”, 

de Kiel. Em 1960 recebeu o primeiro prêmio pelo 
projeto do interior e altar da igreja de São Láza- 

ro, em Berlim, recebendo em 1964 bolsa de estu

do para a “Vrije Academie voor Beeldende Kuns-

ten”, de Haia. Tornou-se mais tarde professor de 

litografia da Academia Livre. Hadeler expôs no

Brasil., pela primeira vez, a convite do Museu de

Arte Contemporânea da Universidade de São Pau 
lo, em 1966. Suas litografias se acham em 

e coleções particulares de todo mundo.
museus

’
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ÚLTIMOS DIAS DAS GRAVURAS DE HADELER
Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade d© assisti- 
la, l)em como os que pretendem rever » mostra de litografia» 
do gravador alemão Georg Hadeler, vindo a Pórto Alegre, eus 
função do intercâmbio mantido entre o Museu de Arte do Ri» 
Grande do Sul e o Museu de Arte Contemporânea da Univer
sidade de São Paulo, e que se desenvolve, atualmente, no MARGS, 
aqui fica um lembrete: esta é a última semana, pois a exposi» 
ção deverá estar desmontada na próxima sexta-feira, dia 19, 
virtude da mostra que apresentará o pintor uruguaio Nicolas 
Cúparo com suas aquarelas, a ser inaugurada dia vinte e dois, 
segunda-feira vindoura. Georg Hadeler, cujas obras se consti
tuem uma das mais importantes mostras que o põrto-alegrense 
poderá assistir no corrente ano. c um jovem artista nascido na 
Alemanha, c que vive atualmente na Holanda, onde exerce as 
funções de professor de litografia na Academia Livre de Bela» 
Artes, de Haia. Na foto, uma das vinte litografias expostas no 

Museu de Arte, intitulada “A violação do mundo!’.

en*


