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CORREIO DO POVO: 19/10/67

QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1967

☆ ARTES
Sônia Ebling ãia 27 na Galeria do 

Instituto dos Arquitetos do Brasil
ÀprWntados por Marc Bfer- 

kowitzX os relevos de Sônia 
Ebling-. \ mais intimistas/mais 
concentradas — ti 
fronteiras convencion 
a escultura e a pintij 
do algo de pessi 
essencial ”, sei-ão 
ao público gaúçh 
dia 27 do corrí» 
ção a ser realça 
do IAB. honyrio

Trata-se, / sem 
uma das méis importantes mos
tras que ó gaúcho terá a opor
tunidade'de assistir riq corren
te ano, pôsto que Sônia, re
presenta um dos mais iharçan- 
tes jovens valores nacionais dos 
últimas tempos, tendo realiza
do importantes cursos pela EUr 
ropa, onde foi alvo de diversos? 
prêmios.______________ —

até a primavera de 1963, a 
“terra prometida” de sua con
cepção artística. Já mesmo em 
suas últimas obras, antes da 
viagem ao Oriente, era percep
tível a tendência ao abstrato e 
ao caligráíico sem que isso, 
contudo, redundasse num aban
dono temático. Uma tendência 
semelhante sublinha o “japo
nês” na obra de Eglau, que 
com poucos traças e superfícies 
representa a essência das coi
sas. Rêdes de pesca, rochedos, 
arrozais superpostos, juncos, 
telhados, pagodes, antenas de 
TV e os portais de Templos 
(Torii) conformam os motivos 
com os quais o artista constrói 
suas composições caligráficas 
de elevado grau realístico e 
poético”.

do
entre 

crien- 
marcante,

Apresentados 
; no próximo 
?, em exposi- 
a na Galeria 
ias 19 horas.

vida, de

JOSÉ SICART NA 
.GALERIA CARRARO 
BIA 23

IMPORTANTE GRAVADOR 
ALEMÃO NO MARGS /

substituição à mostra 
conjunta de Ênio Pinalli e Mi- 
.rian Pchara, que ficou monta
da por mais de vinte dias na 
Galeria Carraro, será inaugu
rada, no próximo dia 23 do 
corrente, uma mostra dos tra
balhos do pintor José R. Si- 
cart.

Pintor acadêmico, José R. Si- 
cart deverá apresentar trinta 
obras, entre as quais as telas 
“Bailarina do NEspelho” e 
“Galpão Gaúcho ”\ premiadas 
com Medalha de Oiiro no Sa
lão Paulista de 1966, Prêmio 
Govêrno do /testado, no Salão 
Paulista de/ 1964, respectiva- 
mente.

Convid
para a inauguração da referi
da mostre, que deverá ocorrer 
às 18 horas do dia 23 próximo, 
a Galeria Carraro informa que 
a presente mostra deverá per
manecer montada pelo espaço 
de três semanas. — P. C.

ElEstá prevista para os últimos 
dias do corrente ano. no Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul, e mostra do gravador ale
mão Otto Eglau, que vem a 
nossa Capital, sob os auspícios 
do Conselho Alemão de Belas 
Artes, em colaboràção com o 
Instituto Cultural Brasil-Ale- 
manha.

Para informação dos nossos 
leitores, transcreveremos um 
trecho’ de uma critica- de Hans 
Teodor Flemming sóbre a obra 
de Otto Eglau:

“Os pontos altos da obra de 
Eglau, êle os expõe com seus 
trabalhos do Extremo Oriente. 
Também em número têm sua 
importância. Um quarto de sua 
obra gráfica foi realizada com 
motivos do Japão, de Hong 
Kong e Macau. Até mesmo em 
sua última fase, seus temas e 
formas sofreram um impulso 
decisivo dessa época. No Japão 
e em Hong Kong o artista des
cobre, como já o dissemos, nu
ma viagem do outono de 1962

o os interessados

j-

••
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TEATRO
MARIDO. MATRIZ E F1 

IJAL. no C ube de C.u'tura; 
sábado e domingo, às 21 
horas

)S JUSTOS, no reatr* 
São Pedro, às 21 horas.

ESTREIAS
ISSO DEVIA SLR PROI 

BIDO, no Teatro Lipoldi 
na, hoje, às 21 horas.

O MILAGRE DE ANNfc 
SULLIVAN, no Teatro AL 
varo loreyra, na 2. quin
zena de outubro

EXPOSIÇÕES
MARIA IOMASELLJ CIR 

NE LIMA, na Galeria Vila 
Velha.

HENRIQUE FUHRO. na 
Galeria do IAR, (Annes 
Dias, 166, So br aloja).

ADO M ALAGO LI, na Ga
leria Leopoldina, ‘hall do 
Teatro Leopoldina).

NOSSARTE, coletiva 
na Faculdade de Arquitetu
ra

ARTISTAS BAIANOS, ot 
Museu de Arte, altos d« 
Teatro São Pedro).

ACERVO DA “GALERIA 
RUBEM BERTA”, no Ed 
da áRdio FarorupiUia, Mor 
ro Santa Tereia

INAUGURAÇÕES
MANUELA Ki N COS. 

(gravura) e UAN LAZA 
RAN1 (cerâmica), na Gale
ria Sete Povos, dia 23, às 
15,30 horas.

JOSE S1CART, na Gale 
ria Carraro, dia 23.

SONIA EBL1NG, na Ga 
leria do IAB, dia 27, às 18 
hora-,

OTTO EGLAU (gravuras) 
no Museu de Arte, no fins 
do mês.

NORMA DUARTE e suas 
alunas (pinturas em porce
lanas), na Aliança France
sa, dia 23, às 18 horas.
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CORREIO DO POVO DOMINGO, 22 DE OUTUBRO DE 1967

GRAVURAS EM METAL DE 

OTTO EGLAU NO MARGS
pode ser visto e ao mesmo 
tempo, trata-se, igualmente, 
da figura autônoma que leva 
a um oposto proposital, ou se
ja, que leva a “uma harmonia 
paralela à natureza.”

dúvida um meio ideal pois o- 
briga a uma tácita redução e 
concentração. Um livro de es
boços, o que foi visto, regis
trado espontâneamente, serve 
ao artista como “anotações”, 
“matéria prima”, concepção 
instantânea. Ao contrário de 
uma máquina fotográfica, E-

Estâ definitivamente acerta
da a data de apresentação da 
mostra das gravuras do ale
mão Otto Eglau que é organi
zada pelo Conselho Alemão de 
Belas Artes, em colaboração 
com o Instituto Cultural Bra- 
sil-Alemanha, Consulado Geral 
da Alemanha e o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, e 
que será no dia 7 de novem
bro, no horário das 20 horas.

Eglau, um dos mais impor
tantes gravadores alemães da 
atualidade, não deverá estar 
presente em nossa Capital, u- 
ma vez que esta exposição é 
realizada com uma preocupa
ção essencialmente cultural, 
tendo, por essa razão, o artista 
permanecido em seu país de 
origem.

I A mostra, que reúne qua
renta trabalhos, escolhidos por 
fases, tôdas elas relativas a lu
gares visitados, tais como Tu
nísia, Extremo-Oriente e No
va Iorque, além de motivos

' marinhos e paisagens técnicas, 
deverá ficar exposta ao públi
co por um período de 23 dias, 
enquanto que se prevê, para
lelamente ao desenvolvimento 
desta exposição, a apresenta
ção semanal de filmes sôbre 
artes plásticas, também reali
zados na Alemanha.

glau capta, nunca apenas a su
perfície tremeluzente, mas tu
do aquilo, em princípio, o que 
seu sentimento crítico conside
ra essencial, no que tange a 
forma e motivo. Apenas mui
to mais tarde, já em seu ate- 
lier que as impressões pitó- 
ricas são cuidadosamente tra

balhadas em metal. O artista 
filtra, por assim dizer, a es
sência, a substância, a estrutu
ra básica do motivo captado, e 
os transforma em sêcas formas 
gráficas e sutis valores de côr.

“A um propósito artístico 
semelhante, a gravura é sem

“Eglau é hoje o mestre in- 
eonteste da gravura em côr na 
Alemanha. Suas obras gravadas 
até hoje, de 1951 até 1967, a- 
tingem a casa das 400 gravu
ras aproximadamente, e em 
sua grande maioria em côr. 
Cêrca de um décimo de su; 
obra gráfica está representad? 
nesta exposição, e com exem 
plificações bem típicas de seu 
diversos períodos criadores. i 
maioria das gravuras forai 
impressas em duas ou tn 
chapas, e a tiragem varia c 
20 a 30 exemplares. Com e: 
trema economia de meios, 
artista obtém, através da s 
perposição e sombreados t 
chapa, surpreendente quant. 
dade de valores coloridos.

“Otto Eglau ê de Berlim, on
de nasceu a 20 de abril de 
1917. No que concerne a seu 
temperamento e aspecto, é um 
típico berlinense: vivido, aler
ta. internacional, dono de um 
humor sêco e de um olhar que 
capta a realidade com uma 
pi-esteza surpreendente. Ape
nas aos 30 anos, pôde Eglau, 
de regresso de um campo de 
prisioneiros americano, em 
1947, iniciar seus estudos co
mo pintor e gráfico na Escola 
Superior de Belas Artes em 
Berlim. Entre seus professôres 
destacam-se Max Kaus, e Wolf 
Hoffmann. Com Hoffmann a- 
prendeu, em 1951. a técnica da 
gravura, o que lhe serviu de 
base para sua obra futuras.”

’ Sôbre o artista, anotamos o 
seguinte comentário escrito 
pelo crítico do Conselho Ale
mão de Belas Artes, Hans 
Theodor Fleming: ...“Otto E- 
glau parte para suas configu
rações pictóricas das vivências 
visuais. O que sua visão de 
pirtor toma conhecimento, êle 
poe*.i?a, concentra e transfor
ma em esboços saídos direta
mente da natureza, que o ar
tista traduz em serenas com
posições gráficas. Já para Cé- 
zao.ne, pai dos modernos, tra
ta-se da tomada de conheci
mento dos elementos da obra 
de arte e de sua transforma
ção. “Deve-se não reproduzir 
a natureza, e sim representá- 
la". explicava êle, em seus 
diálogos com Gasquet. Em 
princípio, Eglau segue um ca
minho semelhante. Também 
para êle trata-se da estrutura 
básica, a essencialidade do que

Assim, pelo que se depreen
de da apresentação de Flem- 
ming, o gaúcho terá a grande 
oportunidade do ano, quando 
fôr realizada essa mostra que, 
finalmente, dará reais condi
ções a que o movimento gaú
cho consiga entrar em conta
to com obras que certamente

“Sinafcs dos Tempos”, ê um dos mais representativos trabalhos dêsse excepcional gravador alemão contribuirão para seu enrique- 
que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul deverá apresentar a partir do dia 7 de novembro cimento. — P. C.
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«KYOTO II B» GRAVURA DE OTTO EGLAU

O trabalho acima, dos mais representativos da obra de gravurista alemão que está expon
do tio Museu de Arte do Rio Grande do Sul, revela a grande influência que teve em sua 

arte a visita que realizou ao Extremo Oriente.
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# A próxima exposfç3a
íeu de Arte será das gravuras

«» SS"; ””
Dios do Eglaij são reputados co
mo de grande importância na ar
te européia por sua plasticidade 
exuberante e pelo conteúdo que
hi-m dc ?P°r Um perfeito equili- 

fonrLa- A mostra será
aT ° Cím*"l"“mtmao ae Relas Artes e do 1CBA
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n

MA 7 A INAUGURAÇÃO BA 

MOSTRA BE OTTO ÉGLAU
Inaugura-se no próximo dia 

7 do corrente, às 18 horas, no 
Museu de Arte d0 Rio Gran
de do Sul, a mostra das

trocenfcas gravuras, aproximada» 
mente, e em sua grande maio
ria em côr. Cêrca de um dé
cimo de sua obra gráfica es
tá representada nesta exposi
ção, e com exemplificações 
bem típicas de seus diversos 
períodos criadores. A maioria 
das gravuras foram impressas 
em duas ou três chapas, e a 
tiragem varia entre 20 a 30 
exemplares. Com uma extrema 
economia de meios o artista 
obtém, através da superposi
ção e sobreados da chapa, 
preendentes 
valôres coloridos.

Assim, em coquetel que o 
Instituto Cultural Brasileiro- 
Alemão oferecerá ao público 
interessado, o Museu de Arte 
deverá mostrar as obras dês- 
se excepcional artista germâ
nico. bem como um filme de 
curta metragem sôbre sua o- 
•bra, no dia 7, às 18 horas.

gra
vuras em metal do .alemão Otto 
Eglau, um dos mais importan
tes gravadores europeus da a- 
tualidade, que vem até’ a nos
sa capital por iniciativa do 
MARGS, Instituto Brasileiro- 
Alemao, Casa de Goethe e o 
Consulado Geral da Alemanha 
em Pôrto Alegre.

Um dos mais categorizados 
acontecimentos no setor das 
artes plásticas do Rio Grande 
do Sul. a referida mostra cons
tara de cêrca de um décimo 
da obra de Eglau, a, respeito 
da qual diz Hanns Theodor 
Plemming:

“Eglau é hoje o mestre in- 
eonteste das gravuras em côr 
na Alemanha. Suas obra.s gra
vadas até hoje, de 19S1 até 
1967, atingem a casa das qua-

sur-
quantidades de

í
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•* Hoje às 18 horas o Museu de Arte Inaugura a gravura dc- um 
mestre alemão: Otto Eglau. Amanhã sua obra será comeu'ada 

filme que será passado no NARGS, às 18 horas. A exposiçãonum
tem e patrocínio do ICBA, da Casa de Gcrthc e do Consulado Ge« 

ral da Alemanha

t >
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GRAVADOR ALEMÃO NO 

MUSEU DE ARTE
Inaugura-se hoje, às 18 ho

ras, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, a mostra das 
gravuras em metia! do artista 
alemão Otto Eglaiu, um dos 
mais importantes gr&vadfo-res 
europeus da atualidade, a qual 
vem aité Pôrto Alegre por ini
ciativa dò Instituto Brasileiro - 
Alemão, Casa de Goethe e Con
sulado Geral da Alemanha 
neste Estado, em promoção 
junto ao MARGS.

A referida mostra deverá al
cançar inteiro sucesso, fãce à 
projeção internacional do gra
vador alemão, o qual, no dizer 
de Hanns The odor Flemming,

é hoje “o mestre inconteste 
das gravuras em côr na Ale
manha”. Tal fato faz com qu® 
a anostra que hoje se inaugura 
assuma a importância de um 
dhs mais categorizados aconte
cimentos no setor de antes plás
ticas do Rio Grande do Sul.

• Assim sendo, a partir das 18 
horas, em coauetel que o Insti
tuto Cultural Brasileiro-Ale- 
mão oferecerá para o público 
interessado, o Museu de Arte 
deverá expor es obras dêsse 
excepcional artista germânico, 
além da exibição de filme em 
curta metragem sòbre sua o- 
bra.

o
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OTTO EGLÂU E SUAS GRAVURAS
As mostras de artistas plásticos da Alemanha Ocidental entre 

nós têm sido sucessivas festas para os olhos. Longe estamos das 
primeiras que há vinte anos brotaram das cinzas da- guerra e 
que exprimiam a abefração do caos. O Museu de Arte do RGS 
está apresentando, sob a égide oficial dos centros culturais teuto- 
brasileiros, a mostra de Otto Egiau, gravador de Berlim, da gera- 
cão de 1917 e que é um artista requintado por alta escolamaçao 
8 uma vivência que vai do Norte da Europa ao Japão, Hong-Kong, 
Macau e África do Norte. Com o influxo de Max Kaus e Wolf Koff- 
mann, trata-se de um artista plástico que harmoniza o figurativo 
com um abstratismo gradual e que tem o gosto das formas deli
neadas e é colorista de alta têmpera e cujo dom é o endace do 
grafismo e cromatismo. num caligrafismo de alta- virtuosidade e 
um dom plástico sugestivo, suave ou incisivo, com sínteses temá
ticas inspiradas e com uma sensibilidade berlinense decantada, jo
gando com sutileza as linhas, tratando as superfícies e dosando o 
préto e branco ou as côres.

E’ uma panorâmica que vai das paisagens técnicas de Nova 
York ao pôrto de Hamburgo e do Vale do Ruhr a Berlim, varian
do por Portugal com suas motivações abstrativas, contrastando os 
delineamentos com os ensombreamentos.

Artista do paisagismo e marinhismo planetário, varia dos pos
tes e fios tele e ferroviários, chaminés, às torres e antenas e se 
encanta também com a paisagem cósmica atuada pela técnica e 
isso do Japão a Nova York e da Alemanha a Portugal, com as su
gestões da Suécia até Tunísia, com barcos, troncos, casario fiuvial, 
pântanos, em formas rítmicas e grafismo pictórico e arabescos, 
com tonalidades de ocre a sepla, e rêdes de pesca, arrozais e ga- 
veas.

'

E’ tôda uma mostra de estilística caligráfica e de requintada 
captação do espaço para o plano, unindo admiràvelmente forma 
e tema. , , ,

Primoroso é o catálogo dessa mostra, o qual funciona, como 
aperitivo e no qual se afirma Otto Egiau como o mestre incontes- 
te da gravura em cór na Alemanha, numa obra cíclica de quinze 
anos. com um repertório de quatro centenas de gravuras, princi
palmente em côr, em que a estética da forma e do cromo se per
sonalizam nessa arte, sem o deformismo da arte sombria, o desbra- 
gamento t as aberrações de tantas vogas e distorções de nossos 
tempos. Aldo Obino
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U^n filme sobre Oii,o Eglau que expõe no Museu de 

Arte sera eximuo noje, as 1< llOioa UaqUbxfc! lOCiU j.'Ow»ü£
os mberessauos em arte podem vê-io A colaooraçao é do 
Serviço de Cinema ao Ducu-Sfíc e ao insuuu*o uinunaJ 
Brasoeiro Aiemão.

é,

/
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Filme sôbre

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, localizado nos 
altos do Teatro São Pedro, es
tá convidando a todos os inte
ressados para assistirem ao fil
me dedicado a Otto Eglau, cuja 
exposição está sendo realiza
da naquele local, às 17 horas 
do dia 28 de novembro. Esta, 
será a oportunidade para 
que ainda não assistiram ao re
ferido filme sôbre o famoso 
gravador alemão. A projeção 
do filme é em colaboração ccm 
o Serviço de Cinema do DCC- 
SEC e Instituto Cultural Bra- 
sileiro-Aleraão.

os

V
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programmha

exposições

OTTO EGLAU — Gravuras em 
metal, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (teatro São 
Pedro). Patrocínio do Consu
lado Alemão, do Instituto Cul
tural Brasilèiro-Alemão e do 
Conselho Alemão de Belas Ar
tes.

k

*
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ARTES & ESPETÁCULOS
1

Continua aberta a visita
ção, no Museu de Arte a 
exposição do renomado gra
vador alemão, Otto Eglau. 
Esta mostra que veio a Pôr» 
to Alegre numa iniciativa 
do Instituto Cultural Brasi- 
leiro-Alemão tem merecido 
entusiásticas referências . 

inclusive de turistas que. dê 
p?ssagem por Pôrto Alegre, 
rumo ao notre do país vi- 
■si.am o mussu movidos pe.
Ia curiosidade de crvhecer 
a obra do mestre da gravu
ra na Alemanha. O Museu 
de Arte, situado nos altos 
do Teatro São Pedro, man« 
tém expediente para o pú
blico diariamente, das 14 às 
18 horas.

S;

t

I

•'

" ■ /
«•

I

\
V



MUSEU UE ARTE UO RIU GRAHDE UO SUL
DIVISÃO DE CULTURA 
SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

' J
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EXPOSIÇÃO DE 
OTTO EGLAU

Continua aberta à visitação 
Museu de Arte dopública, no 

Rio Grande do Sul, a exposi
ção do renomado gravador ale
mão Otto Eglau. A referida 
mostra veio a Pôrto Alegre por 
iniciativa do Instituto Cultural 
Brasileiro-Alemâo, merecendo 
entusiásticas referências, face à 
importância do trabalho de 
Eglau. considerado no que se 
refere à gravura em metal a 
córes 0 mestre inconteste na 
Alemanha de hoje.

A referida exposição tem des
pertado grande afluência de 
público, inclusive turistas de 
passagem por Pôrto Alegre, ru
mo ao norte do pais. A mos
tra consta de quarenta gravu
ras, elaboradas dentro da meis 
avançada técnica. O Museu 
de Arte. situado nos altos do 
Teatro São Pedro, mantém ex
pediente para 0 público diaria
mente das 14 às 18 horas.


