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Mestre dadaísta no Margs
Museu apresenta fotomontagens da artista plástica alemã Hannah Hõch
artista que, armada de tesoura e cola, foi 
uma das criadoras de um novo gênero ar
tístico tem seu trabalho em exposição a 

partir de hoje nas pinacotecas do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Margs). São 32 fotomon
tagens assinadas pela alemã Hannah Hõch (1889- 
1978), a única mulher que fez parte do clube da
daísta de Berlim, nos anos 20.

Cachorros com cabeça de gente, gente com ca
beça de cachorro, carrancas com asas, pés com 
olhos e outras composições irreverentes apare
cem no trabalho da artista, que foi perseguida pe
los nazistas nos anos 30 e viveu quase na obscu
ridade até a década de 60.

Reaproveitando fotografias e páginas de revis
tas, recortando e grudando, ela ajudou a transfor
mar em arte - ou anti-arte - a técnica da foto- 
montagem, surgida logo depois da Primeira 
Guerra Mundial.

Hannah passou por várias escolas (expressio- 
nista, surrealista, construtivista), fez pintura a 
óleo e aquarela, mas ficou célebre sobretudo pela 
sua ligação ao movimento dadaísta. Foi amante 
do pintor Raoul Haussmann e amiga dos artistas 
Piet Mondrian, Hans Arp e Kurt Schwitters, o 
mestre-supremo na arte da colagem.

O Dadá foi um movimento revolucionário, sur
gido quase ao mesmo tempo em Zurique e nos 
Estados Unidos por volta de 1915. Pretendia de
bochar da ordem estabelecida e funcionava como 
“uma contestação absoluta de todos os valores, a 
começar pela arte”, na definição do crítico italia
no Giulio Cario Argan, no livro Arte Moderna. 
“Um ataque geral a todos os conceitos de estilo 
válidos até então, o Dada era o anti-estilo procla
mado de modo provocador”, segundo o crítico 
alemão Eberhard Roters.

A exposição montada no Margs inclui desde 
trabalhos daquela época até os mais recentes, de 
1966 e 1967. A promoção é do Instituto Goethe 
em cooperação com o Instituto de Relações Cul
turais com o Exterior de Stuttgart, que já apre
sentou em Porto Alegre a obra de Max Ernst, 
Max Klinger e Gerhard Altenbourg.

A

O QUE: exposição de fotomontagens da artis
ta plástica Hannah Hõch 
QUANDO: de hoje a 2 de junho, de terças a 
domingos, das lOh às I7h 
ONDE: nas pinacotecas do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n°)

“Arrumada para Sair” é uma montagem de Hannah Hõch, de 1936
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Na segunda-feira, dia 13 de maio, o professo) 1 
Hédio da Silva Júnior faz conferência na sall 
209 da Usina do Gasômetro, às 19h, sobre o t — 
ma “O negro e o mercado de trabalho”. Hédio 
coordenador do Centro de Estudos das Relaçõ> 
de Trabalho e Desigualdades (CERT), de Sã
Paulo. Antes da conferência - que terá a partic---------
rvor^õ^ Hrx tuetnriador Mário Maestri mmn detá 1996
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5 HANNAH HÒCH
Pinacotecas do Margs (Praça da Al- 
Jândega, s/n°).
Mostra de originais da artista alemã 
(1889-1978) participante do Movimen
to Dadaísta. Hannah foi a única mulher 
que integrou o Clube Dada em Berlim, 
investindo num novo conceito artístico 
através de colagens.
A mostra pode ser visitada de terça a 
domingo, das lOh às 17h, até 2 de ju
nho.
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Nos Estados Unidos, os limites do jornalismo passam por uma radical revisão. A ética de procedimento 

câmeras ocultas e gravações não-autorizadas - muitas vezes condenados legalmente - está sendo discutida
scomo


