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Virulência berlinense do nazismo e dos atentados terroristas 
dos anos 70. “Os artistas de Berlim não 
podem fazer de conta que essas coisas 
não aconteceram”, explica Ruckhaberle.

Em 38 obras, quinze artistas 

alemães mostram no Brasil as faces 

e a força do expressionismo
VIOLÊNCIA EXPRESSIONISTA - A te

mática, porém, não é o fio de ligação da 
mostra. “Minha primeira preocupação 
foi com a qualidade”, diz o organizador. 

Há mais de vinte anos”os anos 80, Berlim Oci- 
1^ dental foi consagrada co- 

a meca das artes plásticas, 
a cidade onde se encontram ar
tistas inquietos e talentosos e 
serve de dínamo para o lança
mento da moda e tendências. O 
título já pertenceu a Atenas, 
século V a.C., a Florença, na 
Renascença, a Paris, na Belle 
Epoque, e a Nova York, a par
tir do fim da II Guerra Mun
dial. A produção de alguns 
desses artistas já foi vista 
Brasil — os astros da 18.a Bie
nal de São Paulo, realizada 
ano passado, foram o alemão 
Salomé e George Dokoupil, 
um checo residente em Berlim.
Mas somente agora, através da 
exposição 15 Artistas Berlinen- 

no Brasil, inaugurada na 
semana passada no Museu de 
Arte de São Paulo — e que nos 
próximos meses será levada a 
Porto Alegre, Rio de Janeiro e 
Recife* —, é possível ter uma 
visão das várias correntes artís
ticas que se cruzam à sombra 
do Muro da Vergonha.
RuSlrÍd JoTdo Smaffi- C°° * Baselta: violência exp^~^

che Kunsthalle de Berlim — um museu 
patrocinado pelo governo da cidade —, a 
exposição reúne 38 obras de grandes for
matos — pintura, escultura e desenho — 
que mostram liberdade temática e requin
te técnico. Principalmente, mostram que 
o expressionismo ainda impera na ex-ca
pital alemã. Com vários rótulos e disfar- 

— neo-expressionismo, novo-selva
gem, hiper-realismo —, o que se vê são 
cenas trágicas, personagens agressivos, 
corpos deformados e cores violentas.
Também estão

.. , , sa
lienta, “Berlim tem-se caracte
rizado por um grande vale-tu
do. Não há mais normas. Nem 
modas. Cada artista faz o que 
quer.” Esse espírito de liberda
de, o forte da exposição, é o 
responsável pela reunião, sob 
um mesmo teto, de artistas tão 
diferentes
Bachmann, 64 anos, criador de 
delicadas texturas, e Stefanie 
Vogei, 27 anos, com imagens 
quase abstratas em cores fortes 
e pinceladas vibrantes.

Bachmann pode ser conside
rado uma espécie de guia espi
ritual para grande parte dos ex
positores, segundo Ruckhaber
le. Sem Título (de 1982), com 
suas figuras situadas num espa
ço neutro, sem mostrar o rosto, 
revela bem a grande necessida
de de solidão desse artista que 
não gosta de expor nem de se 
expor. Rocker (1973), escultu
ra de poliéster e madeira de 

| Christa Biederbick-Tewes, ex- 
§ aluna de Bachmann, tem uma 
§ agressividade que a separa de 
a um possível inspirador, o ame

ricano George Segai e suas fi
guras em gesso. Também em

mo

no

Hermanncomo

no

no

ses

tamanho natural, os personagens de 
Christa não são figuras calmas que nos 
podem fazer companhia, mas seres amea
çadores pelo modo com que enfrentam o 
espectador.

O nome mais conhecido da exposição 
e o de George Baselitz, 48 anos, um dos 
precursores do neo-expressionismo e ído
lo confesso de muitos brasileiros, inclusi
ve dos jovens do grupo paulista Casa 7. 
Famoso por suas figuras propositalmente 
colocadas de cabeça para baixo, ele 
parece com três pinturas do seu acervo 
pessoal. Em apenas uma delas, As Bétulas 
(1972), está presente essa sua marca re
gistrada. Mas Cão Agachado (1968) mos
tra toda a violência expressionista nas co- 

fragmentação da imagem. No 
Brasil, Baselitz esteve presente em 1975 
na 13." Bienal de São Paulo, quando o

ces

presentes as lembranças com-

* Sáf Pau}°' no Museu de Arte de São Paulo, até 4 
de dezembro; Porto Alegre, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, de 14 de dezembro de 1986 a 
14 de janeiro de 1987; Rio de Janeiro, no Paço Im
perial, de 24 de janeiro a 24 de fevereiro; Recife,
"abüldemi Convenções’ de 7 de marÇ° a 7 de

res e na

Rocker, de Biederbick-Tewes: ameaça
174
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]SH“í SS^ísassÊS£ metros x 6 ~ tre artistas brasileiros e alemães.” Pri- Ho n PD ™anutençao do museu dirigi-
te Zascimemo do elaT B^Uhá um a™' e1fstt° a™"va veAa

z
te:tr a”R“’que'con- gr«=P«S; ^“K.ocaumo,

gotipo da Mercedes Benz sobre 
monte de automóveis 
destroçados. Tudo

Ruckhaberle

„ Por outro lado
consegmu a colaboração da Compa
nhia de Navegação Lloyd Brasileiro, 
que efetuou o transporte intemacio-
isonmSlm’ ° cüst0 baixou 50 000 marcos - cerca de 1 milhão
e cruzados —, qUe foram cobertos 

por empresas alemãs. Nesse custo es
ta incluído o seguro da exposição, cu
jas obras estão avaliadas em quase 35
^podem"1^08'- A'gUnS eSP“a- 

de astros

um
parae caminhões 

tmn f em um desenho de
traços fortes e cores delicadas que car-

ai”da,“ais a força dos símbo
los. Manfred Henkel, 50 anos. corre 
em outra raia. Algumas vezes, em 
poéticas abstrações, ele cobre a tela 
com pinceladas leves e coloridas. Em 
Moby Dick (1974) ele elabora um™ 
composição em que fragmentos de ima
gens sugerem possibilidades sem expli-
cõmm ■ espectador basía saborear a 
composição e o colorido. Mas, se quiser

mais tao' p°debaleia branca cnada pelo escritor Her- 
man Melville, autor do 
Dick,

ressentir-se da ausência 
consagrados. Esse defeito 

porem, nao impede que o visitante to- 
me contato com artistas talentosos e 
belos trabalhos. O que faz falta, na 
verdade, é um fio condutor 
desse facilitar que pu- 

con-a compreensão do 
junto. O excesso de liberdade 
so, dificultou no ca-

_ . 0 entendimento. Ao fi-
| nal, temos uma coleção de peças 

N*r ‘ yS Inao conseguem ajustar-se, já que a
---------------- Ic TpJes Prox'midade física não foi

Moby Dick, de Henkel: fragmentos de imagem ^ unidade.
Joao Cândido Galvão

romance Moby
pnfranh rec?mpí>,a a P^ir de pedaços e 
entranhas dispostos sobre um possível 
convés de navio. ^ el

que
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o) A exposição "Quinze Ar
tistas Berlinenses no Bra
sil” està sendo apresentada 
no Museu de Arte de São 
Paulo, com 36 obraç de ar
tistas alemães.

QUARTA K10IRA, 12 de novembro de 1986 -23

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura

Pça da Allôndoga, s/n9 - Fono: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre

i ,



IJM GUM a BOA *MC*M

ARTES
PLÁSTICAS

MUSEU DE ARTE DO RIO GRAKDE DO
SUL • Praça da Alfândega, s/n.°
F: 7V8A56, terça a domingo, das 12 às 10 horas.
- Villa Lobos: llll) anos
Coletiva de desenhos, de 04.01 a 08.02, nas 
Salas Negras.
- Quinze Artistas Berlinenses no Brasil, até 14.01 
nas Galerias do 2o andar.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pça d;i AIIAndego, s/n° - Fone: 21-0456 - 90000 - Porto Alegre
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Desta forma, você já 
deveria ter ido, mas se não deu 
tem até o dia 6, no MARGS, que 
promove o salão "Caminhos do 
Desenho BrasileiroEntre os 
trabalhos apresentados estão os 
de Milton Kurtz, gaúcho 
premiado com o terceiro lugar 
do salão e do mineiro Castano, 
com seus Fruti di Mare e da 
Terra I, II e III Paralelamente, a 
sala destaque ",Desenho 
,\ U idernista Brasileiro", 
homenageando aqueles que 
nos anos 20 romperam com os 
padrões vigentes. A seguir, dia 
14, o Museu de Arte mostrará 
quinze artistas alemães, 
totalizando 38 obras entre 
pintura, desenho e escultura. 
São os mais badalados artistas 
da Alemanha Ocidental, como 
o líder do neo^zxpressionismo 
(leorge Baselitz, juntamente 
com outros como Klaus 
Vogelgesang, artista 
preocupado com as questões 
sociais.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
P>,'n <1 ii Allftndoga, n/n'? - Forte: 21-3456 - 90000 - Porto Alegre
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ARTES/

PLASTICAS

MUSEU CE ARTE DO RIO GRANDE
DO SUL - Piaça da Alfândega, s/ri°, de
terça a domingo, das 10 às 17h.
- Salão "Caminhos do Desenho Brasileiro", 

alé 06.12
- Sala Desiague: "Desenho Modernista 

Brasileiro", até 06.12
- "Quinze Artistas Berlinenses no Brasil", 

de 17.12 a 14.01.87.
Exposição organizada pela Staatliche 
Kunsthalle de Berlin, que reúne 38 tra
balhos (pintura, escultura e desenho) de 
quinze artistas berlinenses.

- Projeto Releitura, no hall do Museu. Ar 
tista Diana Dorningues faz releitura da 
obra "Arqueiro", de Francisco Stockinger.

- Concerto com a Orquestra de Câmara da 
OS PA, dia M. 12 às 16h. Promoção 
MARGS/SUSEC, com entrada franca.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pça rin Alfftndogn, s/n° - Fone: 21-8456 - 90000 - Porlo Alegre
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CORREIO DO POVO

15 ARTISTAS BERLINENSES - 
Organizada pelo Staatliche Kunsthãl- 
le Berlin, esta mostra chega a Porto 
Alegre na quarta-íeira com a progra
mação do Consulado da Alemanha. 
Os 15 selecionados representam a ar
te produzida no momento atual em 
técnicas variadas como escultura, 
pintura, desenho, mistas. Sâo 40 
obras. No Margs (7 de Setembro. 
1010). às 19h.

DOMINGO, 14 de dezembro de 1986 — 31

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Fone: 21-8456 - 90000 - Porlo AlegrePça. dn Allândoga, s/n9
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EXPOSIÇÃO

15 ARTISTAS BERLINENSES 
- No Margs (Praça da Alfânde
ga). ôs I9h. Inauguração da mos
tra que traz a Porto Alegre os 
mais Importantes artistas ale
mães contemporâneos.

ZEROHORA-
Segunda-feira. 15.12.8S/SEGUNDO CADERNp

I
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça dn AIIAndoga, s/nr> - Fono: 21-8456 - 90000 Porlo Alegro



Artistas berlinenses 

a exposição do Margs
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iã-y-r; -Ví í -Objetivando oferecer uma 
panorâmica sintética e signi
ficativa cia arte alemã, o di
retor do Kunsllialle Berlinen- 
se. Dieter Ruckhaberle, or
ganizou a mostra “lã Artis
tas Berlinenses no Brasil”, 
que, após ter sido mostrada 
em São Paulo, chega hoje a 
Porto Alegre, com inaugura
ção marcada para às I9h, no 
Margs.

Promovida pelo Consulado 
Geral da Republica Federal 
da Alemanha, a exposição 
veio para o Brasil com o pa
trocínio da Assembléia Legis
lativa de Berlim. Além., de 
São Paulo e Porto Alegre, a 
mostra ainda será apresen
tada no Rio de Janeiro, de 24 
de janeiro a 21 de fevereiro, 
no Paço Imperial, e em Reci
fe, de 7 de marco a 7 de 
abril, no Centro de Conven
ções.

A exposição apresenta a 
produção de lã artistas de 
renome, alguns já conhecidos 
no Brasil, através de partici
pações na Bienal Internacio
nal de São Paulo. São escul
turas, pinturas, desenhos e 
técnicas mistas deste grupo 
selecionado, e conforme Die
ter, “dentro de uma quase 
inesgotável forma de artistas 
berlinenses e alemães oci
dentais. Berlim é hoje a ci
dade que possui uma infra- 
-estrutura excelente, bastan
te favorave à produção ar
tística".

As 40 obras reunidas cm 
diversas salas do 2" andar do 
Margs. são assinadas por Fl 
vira Bach. Hormann Bach- 
mann, Georg Baselilz, Akbar 
Behkalam. Clirista Bieder- 
óick-Towes, Knrlheinz Bie- 
Jerbick, 'Gernot Bubenik, 
Hans-Jurgen Dichl, Arwed D. 
Joreila, Maníred llankel, 
Mainz-Miriam Munsky, Joa- 
:*him Schaeltan. Peter Sorge 
? Stefame Vogei. A mostra 
Dermanccera em Porto Ale
gre ate 14 de janeiro, poden 
1o ser visitada de lerca a <lo 
ningo, das 12 as l»h.

m

.1*
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■â
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Desenho de Vogelgesang

CORREIO DO POVO

QUARTA-FEIRA, 17 de dezembro de 1986 - 25

I1MRGS
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pçn cta Allftndogo, s/n° - Fono: 21-8456 - 90000 - Porto Alorjra
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w Em promoçáo do Consulado Geral da República Fe
deral da Alemanha, o Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul inaugura no final da tarde em suas galerias do se
gundo andar a exposição "15 Artistas Berlinenses no 
Brasil". Na organização desta mostra assinam o 
Margs e Staatliche KunsthalleBerlin.

ZEROHORA

Quarta-feira, 17.12.86/SEGUNDO CADERNO — 9

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pçn. du Allflndogn, s/n1? - Fono: 21-8456 90000 - Porto Alogre
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15 ARTISTAS BERLINENSES - No 
Morgs (Praça da Alfândega), às IVh. 
Inauguraçioda mostraque traz o Por
to Alegre os mais Importantes artistas 
alemSes contemporâneos.

ZERO HORA

Quarta-feira, 17.12.86/SEGUNDO CADERNO — 2

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pça. cia Alfândega, s/n9 - Fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegro

.



ARTES VISUAIS MARCO CELSO VIOLA.

ARTISTAS ALEMAES
O Margs encerra este ano com uma 
das melhores mostras de 1986: 15/ 
Artistas Berlinenses no Brasil. Com a 
inauguração prevista para as 19h de 
hoje a mostra apresenta artistas de 
renome e representantes da criação 
alemã, possibilitando ao público que 
for ver a mostra um programa 
abrangente da atual produção 
artístico européia. São ao todo, 40 
obras — escultura, pintura desenho e 
técnicas mistas. Os artistas foram 
selecionados pelo Senado alemão, que 
organizou a mostra. São eles: Elvira 
Bach, Hermann Bacherman, Georg 
Buscolitz, Abkar Behl&km, Crista 
Biederbick, Gemot Bubenik, Hans 
Jurger Diehl, Amold Gorella, 
.VIanfred Henkel, Maina Mírían 
Munsky, Joachim Scmattan, Peter 
Sorge e Stefanie Vogei.

ijt

.»

Rocker, de Crista Biederbick-Tewes, poliesíer e 
madeira

ZEROHORA-
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Assunto: ■\5 avívViaSc\
FEIRA - No Centro Municipal de Cul
tura (Érico Veríssimo, 307), às 20h. 
Inauguração da mostra que reOne ar 
tisfas locais e obras de crianças liga
das aos movimentos assistenciais. A 
renda será revertida em beneficio da 
entidade assistenc ial.
15 ARTISTAS BERLINENSES — No 
Margs (Praça da Alfândega), às 19h. 
Inauguraçãoda mostraque traz a Por
to Alegre os mais importantes artistas 
alemães contemporâneos.

&
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J .. rnal: 3^10 Mftlra [_£? Cgjd-

Data:___ / 4Z / <8 6>
p ag í n &: 9 ___________

Assunto:_

W*-K UQ V *-í

Em promoção do Consulado Geral da República Fe
deral da Alemanha, o Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul inaugura no final da tarde em suas galerias do se
gundo andar a exposição “15 Artistas Berlinenses no 
Brasil”. Na organização desta mostra assinam o 
Margs e Staatliche Kunsthalle Berlin.: i 0)rnu Tn

J ■ i •* jEjLYo -Movcv 

iíi 4Z-------- l_8A
a S i n *: 3_ Co ^ \J {

D11 a

tOlos,
1 Ssunto:

ARTES VISUAIS

ARTISTAS ALEMAES
O Margs encerra este ano com uma 
das melhores mostras de 1986: 15/ 
Artistas Berlinenses no Brasil. Com a 
inauguração prevista para as 19h de 
hoje a mostra apresenta artistas de 
renome e representantes da criação 
alemã, possibilitando ao público que 
for ver a mostra um programa 
abrangente da atual produção 
artístico européia. São ao todo, 40 
obras — escultura, pintura, desenho e 
técnicas mistas. Os artistas foram 
selecionados pelo Senado alemão, que 
organizou a mostra. São eles: Elvira 
Bach, Hermann Bacherman, Georg 
Buscolitz, Abkar Behlakm, Crista 
Biederbick, Gemot Bubenik, Hans 
Jurger Diehl, Amold Gorella,
Manfred Henkel, Maina Mírian 
Munsky, Joachim Scmattan, Peter 
Sorge e Stefanie Vogei.

madeira*6 CrÍS,a Biederbick Tewes' P°liester •
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Klaus Vogelgpsang lemálica social em "Lular, Vencer. Lutar" (1984)

Um mosaico livre 

da arte que hoje 

é feita em Berlim

*

3
<3

Ck
O surpreendente empreendimento de 
5UU mil marcos Iraz ao Brasil obras 
avaliadas em 35 milhões de cruzados

Luiz Carlos Barbosa

jovem Siefanic Vogei, dc 27 
anos, que mostra unia tela c um 
diptico(duas pinturas justapos
tas) de composições abstrai i/an- 

c nevo- lcs c P'ncclatlas nervosas. Peno
Uma armação tão prodigiosa ciai>‘’es ‘ sc justirica pelo ca- dclu' com ,5 a'u,.s' e?la E*vita- 

quanto as (des)aventuras de rãl« intrínseco da coletiva, que B_ai-h. que exibe três pinturas dc
"Odisseu/Ulisscs", o herói dc realmemc apresenta artistas ale- 8ra,|dc apelo visual pelas tores
Homero, atravessou o oceano mães ao apreciador brasileiro . fir‘'mnfrd^f-fI,g“ratpi?ífc*m
Atlâi 'ara contemplar o pú- a mostra ainda será vista no Rio uansmiur certa dose dc ironia,
blico In.' 'iciro com uma mloi- dc la'ieiro e em Kecife. A gran- ""ma somposiçao quase alegó-
mação visual lainmciii'- v.icula- dc '"«toiia dos artistas que assi- Jka.' Nllln sontraponto bem an
da no pais i- a coletiva I Ar- 111,111 as PÚúuras, desenhos c es- agonicocM.ui>as figuras- cseiil-
tistas Berlincnscs no Brasil", or- cullllras da exposição são dcsco- [u,'as em Poliéster e madeira de 
gani/ada pelo Staatliclie Kuns- ,lhccltlos 110 Pa's, embora atuan- 1 hns,a Bicderbick-lcwes, que se_ 
thalle llerlin (museu municipal) lcs 110 wrcuil° alemão. Apenas apics,f,am a pomo dc atacar o
apõsmna tortuosa operação cm duasknl três exceções do artistas .- espectador pela violência da
Berlim Ocidental que durou dois tuias ohras «coam nessas terras '
anos e aliciou a Companhia dc lroP,cais- - d • ,, ,prjj
Navegação Lloys Brasileiro. Ava- 1 o caso dc um dos precurso- cl,Pav'a0 político-social trabalha
liadas em 35 milhões dc ct u/a- res do neo-expressionismo como " 1 ,anlan° radlcat,° em Berlim
dos, as IS obras dc g,andes di- George Baseliu, que participa ^ ! Sfl,^la.m' aoaPr“r
mensões e produção recente que ®?ni tr& lclas - nitcgrou a 13? dllas '.clas lráglcas: razc,ldo re-
compõem a mostra foram, liie- riic"al ■mernacional de São Pau- ferêllc,a ao muro dc Berlim c a
ralmente. transportadas num 'o. de 1975, e influencia artistas ,e ht'"'
Container, mima promoção do Paulistanos. Nesla coletiva, em pltTa a ,emátlca da Perseguição
Consulado (ieial «Ia República Suc- Pa,a além dos rótulos, pre- Jadana, associando-a as dtspu-
ledcral da Alemanha com pano- «wuiina o espirito trágico e agres- ,a politlco-rcligiosas aluais,
cinio da Assembléia I cgislaiiva sivo' a demonstrar o vigor do ex- [jesse asPcet0 sc identifica com
de Berlim e vá,ias empresas p,i- ^sionismo. não está. por !«*»"•: nlax.wdl"
vadas alemãs. exemplo, o alemão Salomé ou o !anCia de. Matna-Miriam

Depois de uma hem sucedida c|ieco(radicado em Berlim) Muu^y, cuja linguagem pude-
cxposiçâo no Museu de Aiiedc Deorge Dokoupil, ambos desta- j,a. sei denominada de um
São Paulo - que se iniciou em 4 <lucs da última Bienal dc São niper-reahsino fantástico. I:x- 
de novembro ■; a coletiva drsem- p‘‘l"l°- realizada 1,0 iln» passado. Çess<vameme agressivas sao as
baicpii ontem em Poito Alegre "IJ Artistas Berlincnscs no ,ma8e.ns '!e Pe,cr -So,Hc' Rue
para ocupar todo o andar supe- Brasd" não se atem cm amarrar c°I"l}ina lgura,S *rolcscas e ca'

do Museu de Aite do Rio vcrlcntes através de uma visão de daveres, possivelmente apos uma
Cirande do Sul e, para surpresa vronjunlo. E antes um mosaico ovA0sa1<!-n,J.c. r‘
dos indréculos. Nenhum exage- co'"P°s|o com liberdade pelo di- . A.ld*,a .‘0I n’omar um ttua- 
ro na lembrança «Io clássico da Iff0T do Slaatliche Kunsthalle „ ,Bcr ,", h?'.f a parlir dc 
literatura grega Atinai, nem lo- Be,l,n' D,cler Ruckhaberle, com de qualidade . explica Ma-
do o dia .. cspci ladoi «la « idade I,e,lu,;m’ grupo de artistas í'a d0/ n.n"° “ma ÇPrai:
tem peno de si nina exposiçáo dc daquela cidade e obras que da ana df ll|áo I essoa que lia 22
arte «lesse por,c Para se lei uma ,an> desde o fim da década de 60 ««» vive era Berlim. Conta que
idéia, o projeto inicial da mos- a,é «le ana E poi isso que a ex- ca!,sou .delsw d'".a-dc casa e re
tia que veio itincrai pelo Brasil p^ao reune a um só tempo tra- solyeu dedicar-se ao intercâmbio
esiá orçado em '00 mil marcos balllí,s bein s"'a>i/ados pela le- plural entre Brasil e Alemanha
alemães - cena de 3 milhões e n,á,ica suclal«como a< peças de « >a de/ anos csiá levando bra-
500 mil cruzados. ( om os patro- Elaus Vogclgesang c Gernot Bu- x,le,,os Para «P01 |cn,l„'k'rllm- 
cinios. «is custos da Siaa.lidie fo- bend" ’’ mais “líricas" a',,n ar u
ram icduzidos para 1^0 nul mar- como as pinceladas do vcierano ,ds 'Jer*|nensi's no Brasil , da

peno (le um milhão de cru- Hermann Bachmann c Manfred acredl,a <\"e '"'"g"" em defini-
Henkcl. nvo o alemão Dictcr Ruckhabei -

. le para inverter o sentido do trá-
xNOKAMICA LIVRE rego. e mostrar coletivas debra- 

Ao lado dc artistas com mais silciros cm Berlim, 
dc 50 anos dc idade, aparece a Victor

%

séia - cheia de números
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«dos, avaliadas em 35 milhões 
dc cruzados.
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No conjunio. alguns dos artistas mais atuantes no circuito alem.io
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ESPECIAIS

QUINZE ARTISTAS BERLINEN- 
SES NO BRASIL — Exposição or
ganizada pela Saalliche Kunsthalle 
-i.’ Ui iiim São 38 liabalhos •— pm- 
tuia escultura e desenho — que 
denolam liberdade lemálica e ie- 
uiniili* técnico As obms provam 
une o expressiomsmo. em dileren- 

t! ’ neo-vanatiles 
exprussiomsmo novo-seivagem, 
hiper malismo - anua lloresce na 
.inii(|.i • apilal nleu .1 Nas galerias 
do 2" andar do M i-g Praça da Al 
lándega s/n° — lone Z' 8456). de 
tonas a domingos, das !? às 18h 
Am h io laneiro

tos

Diário do Sul
Porto Alegro, quinta-feira. 18 de dezembro de 1986

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pça dn AIIAndegn, s/n? - Fono: 21-0456 - 90000 - Porlo Alogre
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EXPOSIÇÃO

ARTISTAS ALEMAES - No Mares, 
das 12ÔS 18h. Mostra de 15 artistas 
plásticos berllncnses.

ZERO HORA-

21.12.86 □REVI ST AZH

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pça dn Allflndega, s/n° - Fone: 21-0450 - 90000 - Porto Alegte
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Exposições
ARTISTAS DE BERLIM - Mostra 

15 artistas alemães contemporeune
raneos que exploram técnicas diversas 
Míuqs (7 de Setembro. 1010 Fone 
21 84561 Dos 12 às 18h Até 14 do ia
nnito

CORREIO DO POVO
14 - SEGUNDA-FEIRA, 22 de dezembro de 1986

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pçn dn Allflndoga, s/n1? - Fone: 21-6456 - 90000 - Porto Alegre
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Exposições
ARTISTAS DE BERLIM
reúne 15 artistas alemães contempo
râneos que exploram técnicas diversas. 
Marqs 17 de Setembro, 1010 - Fone: 
21 84561 Das 12 ás 18h. Até 14 de ja
neiro

Mostra

CORREIO DO POVO 

TERÇA-FEIRA, 23 de dezembro de 1986

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Fone: 21-8456Pça dn AlfAndego, s/n? 90000 - Porto Alegre
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y.-ry, V-CÍV.1 f CORREIO DO POVO

.ades ■ri
TERÇA-FEIRA, 

23 de dezembro de 1986 — 23

Toda a força
I V

da arte feita 

atualmente em Berlim
DÊ CIO PRESSEfí íorina violenta de fragmen- 

tor a imagem deste artista,
A temporada das artes existe o trabalho de Elvlra 

plásticas de l!)80 termina dc Bach. a mais Jovem do 
maneira eloqüente com a grupo <25 anos) que dentro 
exposiçáo "15 Artistas Ber- do mesmo movimento de- 
Unenses no Brasil”, inaugu- senvolve uma linguagem 
rada semana passada no irônica e debochada.
Mnrgs. Poucas vezes Porto .. .
Alegre teve oportunidade O mais velho e Herman 
de ver uma mostra iline- Bachmann, í*4 anos, autoi 
rante de tal nrooorcik s clp íl«uras ‘soladas em tex-,H|S
qualidade dos selecionados. ^
moe também npi;i diinGíi- íânic Voj^cl, Zi «tnos, quc 
SodasobTas Para mos- P^corre o campo da abs- 
S?r esta colccáo* o nmseu »acáo utilizando cores for-
solreu algumas reformas e í^to^sL0 cí!rlsUS Bieder-

grs B1^rS“ j

oof Técnicos aíemles que cada de 70. Gernot Bubenlk,Sãlí-AS í %
facilita a leitura. com Uma alegoria sobre o

nascimento do nazismo.
Klaus Vogelgesang, 41 

anos, mostra um desenho 
de traço forte, propondo 
uma critica mordaz da de
cadência da sociedade in
dustrial. Manfred Henkel,
50 anos. tem o privilégio de 
ter uma sala, totalmentc, 
dedicada a sua pintura on
de predominam as pincela^ 
das leves. Para náo dizer 
que alguma tendência foi _____
esquecida, o hlpcr-reall ;.:o >Cão Agachado' óleo s/tela, 1968, de Baselitz comparece de forma agres- *
slva através de três telas staatllche Kunsthalle de milionário empreendlmen- ra; N° de obra: Além
de grandes dimensões de Berlim, a mostra tem como to, que coloca uma chave dos citados, t iclpam:
Malna Mlrlan Mlnsky, 43 mentora a paraibana Maria de ouro na temporada artl*- Akbar Bohkalan, Hans-Jur-
anos. que captam flagran- do Carmo Vogt, há 21 anos Uca do ano que eslá termi- gen Diehl, Arwed Gorella.
tes fotográficos de uma sa- casada com um advogado nando. Joachlm Schmettan. Peter
Ia de hospital alemáo. Foi ela que procu- 15 ARTISTAS BERLINEN- Sorte. Local: Museu de Arte

Organizada por Dleter rou Ruckhaberle e o con- SES NO BRASIL: Técnicas: do RGS. de terça a domln-
Huckhaberle diretor do venceu a participar deste pintura, desenho e escultu- go, até o dia 14 de Janeiro.

Considerada a meca das 
artes plásticas desla déca
da. Berlim confirma atra
vés deste conjunto a posi
ção que Já pertenceu, ante
riormente, a Paris e Nova 
York. Sáo 38 obras de 
grandes formalos pintu
ras, desenhos, esculturas — 
representando variadas 
correntes artísticas, que 
desenvolvidas com ampla 
liberdade, mostra a predo
minância das conotações 
políticas.

George Baselitz. 48 anos, 
ê o nome mais conhecido 
entre os participantes. Con
siderado um precursor do 
neo-expresslonlsmo, tem 
como característica virar 
suas figuras de cabeça para 
baixo. Em contraponto, a

v

■ A'
' I
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Sempre um bom programa
prooraiwaçAo do jwargs -
ãSfl 2/86 a 08/01/87 

„ . . 1 1S ARYJSTAS BERLINENSES NO

r r f
• 'Í&;1 ' ESCULTURAS E OBJETOS - Célia [; . I

- r,ii C*mbolistaeluçiaMoggi l
■ '.L Período do Exposição; 10/12/86 0
\ 04/01/87-.* ‘ ‘V* ■ .

' : í f fy\*, VauftJBOS - 100 ANOS -.Coletiva''"

; ilüãssr?í7 :■ I
LÜDWíG REDE . lí! r ■}}] yf
Período do Exposição; 08 o 25/01/87 , ' «
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.. Autor: FRANCISCO STOCKINGER

W HalldoMARGS - Io andar
Período do Exposição; aió 31/12/86
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Quarta feira, 24.12.86 — Quinta-feira, 25.12.86/SEGUNDO CADERNO — &
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comemorações de 750 
n, é uma oportunidade

da-



ZEROHORA-

"Quarta foi,a, 24.12.8G - WSÉSUNOO CADERNÕ~- 3

. —

Berlinenses 

no Margs
Continua no Margs a mostra dos ar

tistas berlinenses trazidos a Porto 
Alegre pelo senado Alemão. A mostra 
que inicia as comemorações do 750' 
anos de Berlim, é uma oportunidade 
considerável para quem quiser conhe
cer o melhor das artes plásticas da
quele país. A mostra poderá ser vista 
de terça a domingo, das I2h ás l8h.

rV

Peter Sorge, Começo, 
lápis de cor s/cartão

'

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n° - Fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre
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"Transpassado"', de {ciaus^VÓgeígesang, um dos artistas 
alemSes que encerram o ano no Margs

Retrospectivas
Novamente os museus de Sâo Paulo centralizaram 

as mais importantes retrospectivas do ano, entre 
cias a de Plcasso, em Junho, Volpi-90 Anos e Dali, em 
setembro. A retrospectiva de Plcasso, também exi
bida no Rio de Janeiro, no Paço Imperial, foi organi
zada como empreendimento empresarial e trouxe ao 
Brasil 360 obras, entre as quais os 156 ültimos traba
lhos do pi tor, como “Le Buste de Femme d’après 
Cranach Le Jeune”, avaliada em US$ 450 mil.

A mostra de Dali, que foi vista por dez mil pessoas, 
só em SSq Paulo, nâo agradou à crítica por serem 
obras que, além de nâo mostrarem continuidade,, 
pertencem ao ex-secretário de Dali, Peter Moore, 
epicentro de uma discussão, alguns anos atrás, sobre

&£«l>'4 * U«■ * .W .<3

a autenticidade de quadros do pintor espanhol 
No Rio Grande do Sul. as principais retrospectivas 

ficaram por conta do Margs, com mostra de Lasar 
Segall, em agosto, e a mostra de desenho da Sala 
Destaque de Desenho Modernista, realizada Junto 
com o SalSo Caminhos do Desenho Brasileiro, em no
vembro, reunindo Anita Maifatti, Ismael Nery, Di 
Cavalcanti, entre outros. A mostra de Segall (um dos 
poucos artistas brasileiros com verdadeira presença 
internacional) apresentou 50 obras e teve um dos 
mais altos índices de vlsltaçfio do Museu. O Margs 

ano com uma exposição de artistas con-

8□
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0C no «ocoz
o csac encerra o A .,

temporâncos alemSes, que traz a Porto Alegre o que 
de mais representativo se faz atualmente na Europ^.

ui
N CO

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
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VARIEDADES

Pintoras bem feitas, a tendência.
.

E o Margs como destaque absoiuto
CcliaKV monstração de coragem mann (desenho) 

frente ao mercado consu- Cymbalista e Lúcia Lima 
midor. (cerâmica). Do Exterior,

OS NOVOS: Inúmeros ar- Patrick Caulfield (serigra- 
tistas foram lançados no fia), Patrício Farias (insta- 

' decorrer da temporada e ou- lação) e Chao Chin (pintu- 
tros buscaram novas técni- ra). 
cas para continuar evoluin
do. Neste caso se incluem

OECIO PRESSER
abandono gradativo 
do neo-expressionismo 
e a busca de formas 

mais puras e construídas 
foram tendências qüe se- 
manifestaram timidamente 
nas artes plásticas locais, 
no decorrer de 1986. Foi o 
inicio de um movimento 
que deverá caracterizar a 
próxima temporada, assim 
como a pintura bem feita 
marrando um retorno aos 
moldes clássicos e aos pe
quenos formatos.

CONSAGRADOS: Dos ar
tistas gaúchos que realiza
ram individuais em 86, os 
mais destacados foram: 
Lbére Camargo (desenhos e 
pinturas). Alice Bruegge- 
mann (pinturas), Maria 
Tomaselli (pinturas), Luis 
Fernando Barth (serigrafi- 
asr Vera chaves Barccllos 
(técnica mista), Inâ Fanto- 
ni pinturas) e Fernando 
BartFípinturas). Os três úl
timos sâo os que maior im
pacto causaram, pela pro
funda reformulação em 
seus trabalhos, numa de

C
PRÊMIOS: Três artistas 

gaúchos conseguiram se- 
Heloisa S. da Silva (estru- destacar em dois salões na- 
turas pintadas), Jaiiton eionais e foram premiados: 
Moreira (objetos) e Heloísa pranz (pintura) e Jaiiton 
Crocco (objetos). Entre os Moreira (objetos), no Salão 
talentos jovens que surgí- Nacional, e Milton Kurtz 
ram estão: Cynthia Vascon- (desenho), no “Caminhos 
cellos (pinturas), Flavia do Desenho Brasileiro”. 
Duzzo (pintura), Luisa 
Meyer (pintura), André 
Abreu (escultura), Maria 
Lúcia Cattani (gravura em 
metal). Marljane Ricachí- 
nesky (pintura) e Marily 
Oppermann (cerâmica).

DESTAQUE: Sem dúvida, 
o Margs foi a instituição 
que mais se destacou no 
decorrer de 86, servindo de 
sede para dois importantes 
salões: o Nacional da Fu- 
narte e o “Caminhos do De- 

DE FORA: Dos artistas senho Brasileiro”. Ali tam- 
que vieram de outros Esta- bèm aconteceram a retros- 
dos, os principais foram: pectiva de Lazar Segall e 
Farnese de Andrade (obje- “15 Artistas Berlinenses no 
tos), Arthur Pizza (gravura Brasil”. Também foi ali 
em metal), Amélia Toledo que surgiram o projeto 
(pintura), Sérgio Finger- “Releitura” e o espaço 
mann (técnica mista) Car- “Colecionadores”. As insta- 
los Martins (gravura em lações do Museu foram 
metal), Marcelío Grass- ampliadasemelhoradas.

;

IMR&
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura
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Berlim Ocidental, consagrada co

mo a Meca das Artes Plásticas dos 
anos 80, cidade onde se encontram 
artistas inquietos e talentosos e que 
serve como base para o lançamen
to de moda e tendências. A produ
ção de alguns desses artistas já foi 
vista no Brasil na 18.° Bienal de São 
Paulo, cujos astros foram o alemão 
Saloiné e o Checo residente em Ber
lim, George Dokoupil. Agora, através 
da mostra 15 Artistas Berlinenses no 
Brasil, no MARGS, é possível ter uma 
visão de várias correntes artísticas 
que se cruzam á sombra do Muro 
da Vergonha.

As obras - pintura, escultura e de
senho - denotam liberdade temáti
ca e requinte técnico a sobretuda 
provam que o expressionismo em di
ferentes variantes - nco expressio- 
nisma novo-selvagem, hiper-realismo 
- ainda florescem na antiga capi
tal alemã.

'. w

FORÇA EXPRESSIONISTA
e fragmentação da imagem. 
fíocker (1973), escultura de poliés- 
ter e madeira de Christa Biederbick- 
Tewes, são seres ameaçadores que 
enfrentam o espectador e diferem 
das figuras calmas, também em ta
manho natural, que seu possível ins
pirador o americano George Segai faz 
em gessa

Os atentados terroristas e a de
cadência da sociedade são os temas 
de Klaus Vogelgesang, 41, e Peter

A mostra organizada por Dieter 
Ruckhaberle, Diretor do Staatiche 
Kunsthalle de Berlim, trás como no
me mais conhecido George Baselitz, 
48, um dos precursosrcs do neo-ex- 
pressionisma Famoso por suas figu
ras propositalmente colocadas de ca
beça para baixa comparece com três 
pinturas de seu acervo pessoal. So
mente em As Bétulas (1972) está 
presente sua marca registrada. Mas 
Cão Agachado (1968) mostra toda 
a violência expressionista nas cores

Sonjq 49, que fazem o chamado rea
lismo crítico, um desenho de traços 
fortes e cores delicadas que carre
gam ainda mais a força dos símbolos.

Outro dos destaques da mostra é 
Maina-Miriam Munsky, 42, casada 
a 16 com Peter Sorge. Maina e Pe
ter chegam a fazer telas em conjunto 
- foram alvo de matéria de 7 pági
nas na revista ART, de setembro úl
tima Maina-Miriam também navega 
nas águas do realismo crítico e sua 
temática trata de cenas hospitalares.

A responsável pela idéia da expo
sição, Maria do Carmo Vogt, parai
bana que vive há 21 anos em Ber
lim, diz: "Decidi iniciar o intercâm
bio entre artistas brasileiros e ale
mães". A empreitada foi orçada em 
3,5 milhões de cruzados, sendo pa
trocinada pelo próprio Staatliche 
Kunsthalle e pela Companhia de Na
vegação Uoyd Brasileira (Carlos 
Alberto Oiengo).

Gn <d°talho
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CORREIO DO POVO 
24 - SEXTA FEIRA, 2 de janeiro de 1987

VARIEDADES

— !
: ■

Exposições
T?

♦15 ARTISTAS BERLINENSES -
Mostra itinerante reuno pinturas, dese
nhos e esculturas de artistas alemães j 
contemporâneos. Margs (7 do Setem
bro, 1010 - Fone: 21.0456 - Centro). 
Das 12 às 18h. Até 14 de janeiro.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pça. dn Allândoga, s/n? - Fone: 21-8456 90000 - Porto Alegre



ZEROHORA-

Oã.01.87, REVISTAZH .15

1 EXPOSIÇÃO

ARTISTAS 
BERLINENSES 
Margs (Praça da Alfânde
ga), das 12 às 17h. Mostra de 
15 artistas alemães contem
porâneos.

No

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pça. da Alfândega, s/n? - Fone: 21-0456 - 90000 - Porto Alogre
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CORREIO DO POVO 
22 - TERCA-FEIRA. 6de laneiro de 1987

VARIEDADES
Exposições

/

•: v

A berlinense Elvira Bach

15 ARTISTAS BERUNENSES
- Esta exposição itinerante 
reúne diversas tendências da 
arte contemporânea alemã em 
técnicas diversas. Margs (7 de 
Setembro, 1010, fone:
21.8456). Das 12às 18h. Até 14 
de janeiro.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pça. da Alt&ndega, s/r»<? - Fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre



CORREIO DO POVO
22 -i QUARTA-FEIRA, 7 de janeiro de 1987

VARIEDADES
\b ARTISTAS BERUNENSES - Es 
ta exposição itinerante reúne diversas 
tendências da ano contemporânea 
alemã em técnicas diversas Margs (7 
do Setembro. 1010 - Fone: 21.8456). 
Das 12 às 18h. Atè 14 de janeiro.

«

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pçn dn Alfândega, s/n? - Fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alogre
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15 ARTISTAS BERLINENSES - Es 
ta exposiç3o itinerante reúne diversas 
pendências da arte contemporânea 
alemã «m técnicas diversas. Margs (7 
rJe Setembro, 1010 - Fone: 21 8456). 
Das12às18h. Até 14 de janeiro.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pça. da Allflndoga, s/n9 - Fone: 21-8456 90000 - Porlo Alegre



DIÁRIO DO SUI, 9/01/87 
C UITURA PÁG. 6

QUINZE ARTISTAS BrRLINEN- 
SES NO BRASIL A mostra 
apresenta a produção de ’5 àrtis- 
las de renome e representantes da 
atualidade alemã, objetivando ole 
recer um panorama Sintético e bas
tante significativo do momento. As 
obras provam que o expressionis- 
mo. em diferentes variantes — neo- 
expressionismo, novo-selvagem, 
hiper realismo — ainda floresce na 
antiga capital alemã. São <10 traba
lhos (esculluras, pinturas, dese
nhos. técnicas mistas) dos aitistas 
Elvira Bach, Mermann Bacjimann, 
Karheinz Biederbick, Hans-Jtiigen 
Diehl Manfred Henkel, entre ou
tros. Nas galerias do 2' andar do 
Margs (Praça da Alfândega, S/n'.° — 
tel. 2t 8456), de terças a domingos, 
das 12 às I8h Até 14 de janeiro.

;

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n° - Fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre
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CORREIO DO POVO ,

22 - SKXTA-FKIRA, 9 de janeiro de 19K7

! V VARIEDADES

15 ARTISTAS BERUNENSES - Es-
la exposição itinerante reune diversas 
tendências da arte contemporânea 
alemã em técnicas diversas. Margs I7 
de Setembro. 1010 Fone: 21.84561. 
Das 1-2 as 18h Até 14deianeiro.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pça da Allôndoga, s/n° - Fone: 21-B456 90000 - Porto Alegre
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DIÁRIO DO SUI, 9/01/87 
CUIIÜRA PÁG. 6

QUINZE ARTISTAS BERLINEN- 
SES NO BRASIL — A mostra 
apresenta a produção de 15 artis
tas de renome e representantes da 
atualidade alemã, objetivando ofe 
recer um panorama sintético e bas 
tante significativo do momento As 
obras provam que o expressionis- 
mo, em dilerentes variantes — nen- 
expressionismo, novo-selvagem. 
hiper-realismo — ainda floresce na 
antiga capital ajemã São 40 traba
lhos (esculturas, pinturas, dese
nhos. técnicas mistas) dos artislas 
Elvira Bach, Hermann Bachmann, 
Karheinz Biederbick, Hans-Jürgen 
Diehl, Manfred Henkel, enlre ou
tros, Nas gaicrias do 2:' andar do 
Margs (Praça da Alfândega. S/n° — 
tel. 21.8456), de terças a domingos, 
das 12 ás 18h Até 14 de janeiro.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - Fone: 21-8456 90000 - Porto Alegre
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Sempre um bom programa
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exposiçãoI
! 7

OS BERLINENSES - No 
Margs (Praça da Alfânde
ga), das 12h às 18h. Mostra 
de artistas plásticos ale
mães.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pça. dn Alfândega, s/nP - Fone: 21-8456 90000 - Porto Alegre
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A SEMANA Ano I — N.° 07 
Semana de 12 à 18/01 
(2? feira à domingo)

Em Fbrto Alegre? DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

^jCQNTÉ01ÍPN.tÕSCÜLfURÃl^
EXPOSIÇÕES

QUINZE ARTISTAS 8ERLINENSES -
No MARGS. de terça a domingo. Ex 
posição organizada por Slatliche 
Kunsthalle Eerlin e Consulado da 
R.F.A.

mineis
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretário de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n° - Fone: 21-8456 90000 - Porto Alegre
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4H.
Artes Plásticas

Eunice Gruman

Angústia organizada
Para todos aqueles que 

se interessam pelos rumos 
que as artes plásticas to
mam hoje, é imperdível a 
exposição “15 Artistas 
Berlinenses no Brasil”, que 
infelizmente encerra hoje 
sua passagem por Porto 
Alegre, mas pode ser 
apreciada até às 18 horas 
no Museu de Arte do RS. A 
mostra é um testemunho 
eloqüente do que vem sen
do feito nesta área na 
Europa dos nossos dias e 
ganha especial interesse 
por contar elementos de 
outras vertentes do pen
samento e da arte alemães. 
De Porto Alegre, a mostra 
segue para o Rio de Ja
neiro e dali para Recife, 
encerrando a tournée 
brasileira.

O tom geral que permeia, 
de maneira explícita ou 
subjacente, quase todos os 
trabalhos ê o da angústia.
Esta angústia pode tra
duzir-se no desespero em 
relação a um passado que 
já não pode ser modificado, 
no medo do futuro, na falta 
de confiança nas insti
tuições, na ausência de um 
ponto de referência sobre o 
qual possa ser construída 
alguma coisa. As formas 
de abordagem desta angús
tia é que variam de artista 
para artista, do niilismo 
de Manfred Henkel e suas 
telas brancas que escon
dem cores misteriosas à 
violência pura e simples de numental; Arwed Gorella 
Georg Baselitz, passando apresenta um tríptico 
pelo humor das esculturas surrealista-figurativo onde 
de poliester em tamanho há espaço para Marx e 
natual de Christa Bieder- Freud, igualmente de

grande formato. Aliás as 
dimensões escolhidas pelos 
artistas alemães é outro 
item digno de nota: os per- 

nificativa também do ponto sonagens e as situações 
de vista estilístico. En-

Escultura de Biederbick: 
elementos do Futurismo

artista, por outro lado gera 
obras mais claras e de 
leitura mais objetiva. 
Biederbick parece saído 
direta mente do movimento 
futurista, com suas formas 
que se repetem no espaço 
sugerindo movimento; 
Maina-Miriam Munsky 
constrói chocantes e hi- 
per-realistas cenas hos
pitalares em escala mo-

bick-Tewes.

‘‘15 Berlinenses” é sig-

literálmente tomam conta 
quanto o público brasileiro do espaço, nos englobam ou 
está acostumado a ver se atiram sobre nós. Mais 
diversos estilos, por vezes uma característica de 
incongruentes, brigando quem tem muito a dizer, e 
pelo espaço em uma mes- que no temor de não gritar 
ma tela, o europeu exige suficientemente alto, 
maior coerência. Se plementa a voz com gestos 

I aparentemente isto pode enfáticos. Não deixe de 
limitar a criatividade do e de ouvir.

com-

vei
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arte Reynaldo Roels Jr.

1987
Pintura de Elvira Bach. Pintura de Georg Baselitz.

Alemães no Paço
O neo-expressionismo alemão, 

uma das mais recentes tendências 
da pintura contemporânea a se 
firmar no cenário internacional 
com alguma presença efetiva, ao 
lado da transvanguarda italiana e 
da bíid painting na Inglaterra e 
Estados Unidos (todas elas já 
mostrando sinais de esgota
mento), pode ser visto no Paço 
Imperial da Praça XV, Rio, na 
mostra 15 Artistas Berlinenses no 
Brasil, que já foi vista em São 
Paulo e Porto Alegre, devendo 
ainda ser mostrada em Recife an
tes de voltar à Europa. As obras 
pertencem todas ao acervo da 
Staatliche Kunsthalle Berlin e 
foram trazidas com o patrocínio 
da Assembléia Legislativa de 
Berlim.

Dos 15 expositores, o mais co
nhecido deles é Georg Baselitz, 
49 anos, e também o que mais 
cedo dentre eles ingressou no ter
reno da pintura (há um trabalho 
de 1967, período em que muito 
poucos artistas sérios tinham 
coragem de pintar, diante da 
onda de arte conceituai que se 
expandia). Há também artistas 
que se afastam um pouco da ques
tão neo-expressionista, como 
Maina-Miriam Munsky, 44 anos,

cuja pintura realista, quase foto
gráfica, destoa tanto em forma 
quanto em espírito do resto. 
Também as esculturas de Christa 
Biederbick-Tewes, na linhagem 
dos hiper-realistas George Segai 
e Duane Hanson, pouco têm em 
comum 
expressionismo, a despeito da 
carga crítica que acompanha os 
trabalhos.

Mais características são as telas 
de Manfred Henkel, Hans- 
Jürgen Diehl, Akbar Behkalam e 
Elvira Bach. Há artistas cuja pre
sença poderia ser perfeitamente 
dispensada, como Hermenn Ba- 
chmann ou Peter Sorge, cujos 
trabalhos diluem, antes de acres
centar ao conjunto, mas que são 
suficientemente representativos 
de uma corrente da pintura alemã 
para estarem junto aos demais, 
assim como Munsky. São adeptos 
de uma figuração mais literária 
do que propriamente pictórica e, 
embora a questão literária seja 
um componente importante 
tanto para o expressionismo ale
mão clássico quanto para o neo- 
expressionismo, eles acabam 
caindo em uma ilustração exces
siva e pouco convincente.

ANOS
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