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A arte do outro lado do muro
O Margs apresenta a partir de hoje desenhos e gravuras realizados por Gerhard Altenbourg na Alemanha comunista

REPRODUÇÃO/ZH

Omuro e a queda do muro 
em Berlim (êm muito a ver 
com a exposição que será 

inaugurada hoje às 19h na pinaco
teca do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs), em Porto 
Alegre. São 58 desenhos e gravu
ras assinados pelo artista plástico 
alemão Gerhard Altenbourg 
(1926-1989), um dos mais perse
guidos pelas imposições doutriná
rias que dominaram a Alemanha 
Oriental entre o fim da Segunda 
Guerra Mundial, em 1945, e a 
derrocada do regime comunista, 
em 1989.

A exposição, trazida ao Brasil 
pelo Instituto Goethe, foi monta
da na Alemanha logo depois da 
queda do muro. Esteve no Masp, 
em São Paulo, em maio deste ano, 
e deve ficar no Margs até 27 de 
setembro.

Os trabalhos selecionados para 
a exposição — entre um espólio de 
3 mil originais deixados pelo artis
ta — foram realizados entre o final 
dos anos 40 e o final dos 70. 
No catálogo, a pesquisadora An- 
negret Janda observa que, neste 
período, a Alemanha Oriental 
conviveu com uma arte oficial, de 
inspiração realista, e uma outra 
que “mais ou menos na clandesti
nidade, continuava florescendo”. 
Altenbourg estava entre os clan
destinos.

1964, por ter desrespeitado nor
mas legais para o envio de obras de 
arte ao exterior, o artista recebeu 
uma pena de seis meses de prisão, 
convertida em dois anos de de
tenção em regime de liberdade 
condicional. “Me sinto aqui muito 
isolado, às vezes bem próximo de 
acabar louco. Aqui a gente é, no 
seu íntimo, triturado e pisoteado”, 
escreveu o gravador e desenhista. 
“É terrível ficar à mercê desses 
idiotas.”

Durante alguns anos, Alten
bourg e seus visitantes passaram 
por interrogatórios. Cartas foram 
violadas e, por vezes, apreendidas. 
Telefones estiveram grampeados. 
O artista trabalhava com afinco, 
mas seguidamente se deixava do
minar pela depressão. “As paredes 
me forçam contra o chão”, escre
veu. “Lá no fundo enterrado estou 
eu e estertoro.”

O que havia de tão ameaçador 
nos desenhos — em que eram 
combinados materiais como aqua
rela, carvão, crayon, giz, guache, 
lápis, nanquim chinês e têmpera 
— era o traçado solto e a indepen
dência criativa. Não poderia haver 
nada mais avesso ao realismo ofi
cial que a sua Madona Escura, 
toda deformada, ou os seus bor
rões aguados em nanquim, ou as 
composições quase abstratas. Fi
lho de um pastor de Igreja Batista, 
Gerhard Altenbourg ousou ainda 
abordar temas eróticos. Uma série 
de litografias — entre elas, um 
falo-vigia “retesado diante do abis
mo das vaginas” — lhe valeu a 
expulsão da Escola Superior de 
Arte, de Berlim.

O pintor sobreviveu apenas pa
ra ver a queda do muro. Um mês 
depois de a barreira vir abaixo, no 
final de 1989, Altenbourg morreu 
em um desastre de automóvel.

\

“Me sinto muito isolado, 
bem próximo de acabar 

louco”, admitiu Altenbourg

“Apesar de seu isolamento na 
ex-República Democrática Alemã, 
nem por isso permaneceu na obs
curidade”, afirmam os organiza
dores da exposição, Hermann Pol- 
lig e Barbara Barsch, no texto de 
apresentação da mostra. Ainda ce
do em sua carreira, Altenbourg foi 
reconhecido na banda Ocidental 
de seu país e até além. Em 1959, 
ele expôs um de seus livros de 
desenho na Documenta de Kassel. 
Em 1961, o Museu de Arte Mo
derna de Nova York, o MoMA, 
adquiriu outra de suas obras.

Com a construção do muro, po
rém, em 1961, Altenbourg foi iso
lado. “Por longo tempo, procurou- 
se impedir que realizasse exposi
ções e que imprimisse seus traba
lhos”, conta Annegret Janda. Em

O QUE: exposição de desenhos 
e gravuras de Gerhard 
Altenbourg.
QUANDO: de hoje a 27 de 
setembro, de terças a domingos, 
das lOh às 17h. Abertura, hoje 
às 19h.
ONDE: na pinacoteca do 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Praça da Alfândega, 
s/n °).

Madona Escura” é uma litografia impressa em 1950 pelo artista plástico alemão Gerhard Altenbourg
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Coletânea de Gerhard Altenbourg no Margs
beu da Academia de Artes de acusado de corromper a forma e 
Berlin para trabalhar num atelier durante muito tempo as autorida- 
à disposição de artistas visitantes, des tentaram impedir que mos

trasse e imprimisse seus traba- 
A alegria durou pouco. Em lhos Em 1964) foi condenado a 

1961, com a construção do Muro 
de Berlim, Altenbourg foi obriga
do a se submeter às leis rigorosas

■\T a Pinacoteca do Museu de 
i 1 Artes do Rio Grande do Sul 
— Margs — abre hoje, às 19h, 
uma exposição de obras do artista 
alemão Gerhard Altenbourg. A co
letânea cobre um período de farta 
produção que começa na década 
de 40 e termina em 1989, quando 
Altenbourg, nascido em 1926, na 
ex-República Democrática Alemã 
(Alemanha Oriental), morreu.

Na década de 50, o artista ini
ciou sua aproximação com a Ale
manha Ocidental através da arte.
Em 1959, teve três grandes ale
grias: a exposição de um de seus
livros em Kassel, a aquisição de lo Museu de Arte Moderna de bourg se sentia "agrilhoado a este cuja biblioteca encontrou os fun- 
um de seus grandes desenhos pe- Nova Iorque e o convite que rece- trágico litoral", Altenbourg foi damentos de sua cosmovisão.

meio ano de prisão. Em 1967 po
de realizar sua primeira exposição 
na Alemanha Ocidental. Depois, a 

da ex-RDA, que permitiam via- permissão foi novamente suspen- 
gens à Alemanha Ocidental sem sa 
prévia análise. Artista plástico e 
poeta, ele então se queixou dessa 
forma: "Estes muros levam meus

Suas obras devem ser lidas, 
dizem os críticos, como se fossem 
um diário. E nele, a intimidade 
com o texto bíblico se trai a todosecretos pensamentos/ como cros

tas deles pendem meus desejos". instante. Isto se explica: Alten- 
Na Alemanha Oriental, Alten- bourg era filho de um pastor, em
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Obras de Altenbourg no Margi
W". *3SO Instituto Goethe e o Museu de dia 27 na Pinacoteca do Margs (Pra- 

Artes do Rio Grande do Sul abrem ça da Alfândega, s/n9), 
hoje, às 19h, exposição com obras 
do artista Gerhard Altenbourg. A co- RDA (República Democrática Alemã), 
letãnia foi preparada na 
Alemanha, logo após a 
queda do muro de Ber
lim. Ela faz parte de uma 
série de exposições de 
artistas alemães do sé
culo 20 e é constituída 
de originais que abran
gem o período entre o 
final dos anos 40 até a 
morte de Altenbourg. A 
abertura contará com 
palestra de Armindo 
Trevisan. A mostra po
derá ser visitada até o

■ -íSiJSitlJApesar de seu isolamento na ex-

nem por isso permane
ceu na obscuridade o 
trabalho artístico de Ge
rhard Altenbourg, que 
integra o grupo dos mais 
importantes artistas ale
mães. Sua volumosa 
obra é assinada pela in
telectualidade, pela ri
queza de sua fantasia e 
por vir enraizada no seu 
torrão natal, aTuringia. 
Altenbourg trabalhou

_______________ continuadamente até
lostra de artista alemão sua morte, em 1989.
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GERHARD ALTENBOURG
' Pinacoteca do Margs (Praça da Alfânde

ga, s/n°).
Coletânea preparada na Alemanha, após 
a queda do muro de Berlim. A mostra faz 
parte de uma série de exposições de artis
tas alemães do século 20 e é constituída, 
em grande parte, de originais que abran
gem o período entre o final dos anos 40 
até a morte de Altenbourg. De terça a 
domingo, das lOh às 17h, até 27 de 
setembro.
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M EXPOSIÇÃO
LUPICÍNIO RODRIGUES: EU SOU UM BOÊ
MIO — Fotografias e depoimentos sobre o com
positor, no Shopping Rua da Praia (Andradas, 
1001), até 24 de setembro, das 9h às 21 h. 
CARMÉLIA PIOTROWSKI — Óleo sobre tela, 

agência do Banrisul, na 24 de outubro, 847. 
Até 29 de setembro.
UM SÉCULO DE PODER - OS BASTIDORES 

DA CALDAS JÚNIOR — No Museu de Comuni
cação Social Hipólito José da Costa (Caldas Jú
nior, 295), exposição marca as comemorações 
dos 100 anos do Correio do Povo, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 18h.
CASA COR SUL 95 — No Solar dos Palmeiro 
(Praça Marechal Deodoro, 148), decoração de 
interiores, até oito de outubro, de terça a domin
go, das 11 h às 21 h.
GERHARD ALTENBOURG — Exposição de 

“õErãs"3õ~ãrflsfã plástico' alemão, na Pinacoteca 
do Museu de Artes do Rio Grande do Sul (Praça 
da Alfândega, s/n), até 27 de setembro.
O PEITO EM PAUTA - UMA VISÃO DO ÍNTIMO 
SELVAGEM— Conjuntos de sutiãs e chapéus, 
confeccionados com os mais diversos materiais, 
criados pelos alunos do primeiro semestre do 
Curso de Desenho Industrial, da Universidade 
de Santa Maria. Na Lyra do Shopping Iguatemi, 
das 10h às 22h, até 30 de setembro.
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GERHARD ALTENBOURG
Pinacoteca do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°).
Coletânea preparada na Alemanha, após 
a queda do muro de Berlim. A mostra faz 
parte de uma série de exposições de artis
tas alemães do século 20 e é constituída, 

grande parte, de originais que abran
gem o período entre o final dos anos 40 
até a morte de Altenbourg. De terça a 
domingo, das lOh às 17h, até 27 de 
setembro.
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GERHARD ALTENBOURG
PTnacòteca do Margs (Praça dà~Alfânde
ga, s/n°).
Coletânea preparada na Alemanha, após 
a queda do muro de Berlim. A mostra faz 
parte de uma série de exposições de artis
tas alemães do século 20 e é constituída, 

grande parte, de originais que abran
gem o período entre o final dos anos 40 
até a morte de Altenbourg. De terça a 
domingo, das lOh às 17h, até 27 de 
setembro.
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GERHARD ALTENBOURG
Pinacoteca do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°).
Coletânea preparada na Alemanha, após 
a queda do muro de Berlim. A mostra faz 
parte de uma série de exposições de artis
tas alemães do século 20 e é constituída, 
em grande parte, de originais que abran
gem o período entre o final dos anos 40 
até a morte de Altenbourg. Das lOh às 
17h. Último dia.


