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ARTE UKIYOÉ: Gravuras âiitigas do Japão
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GRAVURAS ANTIGAS DO
JAPÃO AMANHÃ NO MARGS
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul — altos do Teatro São
Pedro — estará apresentando amanhã, às 19,30 horas, a mostra
de Ukiyoe — gravuras antigas do Japão. O Ukiyoe foi a arte
do povo japonês e por esta razão tinha de ser extremamente sen
sível à mudança constante do gósto do público e à moda. A pin
tura Ukiyoe tem um senso universal que a toma atraente e com
preensível ainda hoje. mesmo para os estrangeiros. A mostra de
gravuras antigas do Japão prolongar-se-á até o dia 6 de abril, dia
riamente cfas 14 às 22 horas, inclusive aos domingos. Acima, o tra
balho “A Ponte Saruliashi”, por Ando Hiroshige, um dos temas
prediletos do artista nipônico, que nasceu em 1797 e morreu em
1858, aos sessenta e dois anos de idade
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Gravuras

do Japão
O Consulado Geral do Japáo
em Pôrto Alegre está promo
vendo hoje às 19,30 horas, no
salão do Museu de Arte do Rio
Grande do Sul — altos do Tea
tro São Pedro — a exposição de
Ukiyoe — gravuras antigas do
Japão.
A mostra Irá se prolonga-r
até o próximo dia. 6 de abril,
diariamente, no horário das 14
às 22 horas, inclusive aos do
mingos.

•

Ukiyoe — gravuras antigas do
Japão inaugura hoje. A mos

tra é no Museu de Arte do Esta
do. Promoção: Consulado Geral do
Japão. A arte Ukiyoe engloba di
versas tendências e influências.
Os trabalhos estarão no Museu
das 14h às 18h.
2 .<&.

-a.u.
PAULO
RAIMUNDO
©ASPAROTTO

k

*

e Álvaro Horn, que trocaram alianças. * A arte de Im
primir, que no Japão data de 764 a. C., desenvolvendo
sempre, em técnica, é considerada precursora do
Ukiyoe.| A arte das gravuras antigas e seus mais importantés nomes participam da mostra patrocinada
pelo cônsul do Japão e a sra. Sato, no Museu do Arte
Moderna. A mostra que inaugura hoje, vai permane
cer até_os primeiros dias de abril.]* Ontem, o costu
reiro Rui regressava de Gramado, onde o Lago Negro,
num entardecer de muita beleza, foi o cenário final
para a reportagem sôbre a coleção de Outono-lnvemo
da “Manchete”, e já tinha solicitação para nova re
portagem. Esta será a vez da Editora Abril, que vai
• presentar a linha de Rui na Revista "Veja”.
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CORREIO DO POVO
«Há um grande mimero de escritores, sobretudo estreantes,
que querem publicar conto a qualquer preço, ou mesmo
de graça, o que é uma lástima» — Autran Dourado, à pág. 13

MULHERES
ESPACIAIS

V

Patrícia Bins

Somos as anticoncepcionais,
Mulheres de matéria plástica
E corações artificiais.
Somos as transistorizadas,
Mulheres anticonvencionais
Tomamos medidas drásticas,
Diante de decisões eclesiásticas
E encíclicas papais.
Bonecas deslumbradas, teleguiadas,
De cérebros eletrônicos,
Voando em super-sônicos.
Somos as post-freudianas analisadas
Adeptas fanáticas,
Das modas fantásticas.
Mulheres assustadas.
Somos as cosmonautas esterilizadas,
Cocacolizadas, super-banais.
Endeusadas das colunas sociais,
Mulheres espaciais.

Gravuras antigas do Japão
Desde ontem, está aberta à visitação pública, no Museu
de Arte do Rio Grande do Sul, altos do Teatro São
Pedro, a exposição de antigas gravuras japonesas, pro
movida pelo Consulado Geral do Japão, da qual faz
parte a preciosa peça ao lado: «Beleza», de Kaigetsudo
Anchi, artista do século XVIII
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Gravuras do Japão
Por iniciativa cio Consulado
vuras nipònicas, num total de
do Japão, o Museu de Arte do
noventa ç cinco pinturas.
Rio Grande do Sul estará ex
As reproduções compreen
ponde, áté_ 9 de abril próximo, '
dem obras de renomados artis
uma coleção de originais gra
tas japonêses expressando a
pintura "Ukiyoe”, evidenciando
a delicadeza de traço, riqueza
de pormenores e bom gosto
no que tange ao emprêgo da
cor — características tradicio
nais da arte oriental.
A direção do MARGS comu
nica que 0 Museu estará aber
to à visitação pública diaria
mente, inclusive sábados e do
mingos, excetuando-se quinta
e sexta-feira próximas, dias de
recolhimento religioso. Nos dias
úteis 0 público poderá apre
ciar as gravuras no horário das
14 as 22 horas, inirterruptamente. Aos sábados e domin
gos das 14 às 18 e das 20 às
^2 horas. Acrescenta que, em
virtude da importância da pro
moção, funcionará nonnalmente às segundas-feiras, dia em
que habitualmente não dá ex
pediente naquela Casa
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UKIYOE
- í-„VÍ£?ação m?os Temas «3a pintura Ukiyoe est»
^
de Aríe
Rio Giínde do

wTSc

correspondeu a uma revolução nos gostos valôe costumes ^ sociedade. Foi esfa revolSo
2JL*,„Ç,i11urai U^,iyoe acompanhou. A mostra é
patrocinada nelo Consulado Geral do Japão.
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ARTES
O TRADICIONAL GRAVURISMO
DO JAPÃO

abertura da temporada de teatro em Pòrto Alegre éste ano
do iSicSo^mf188 S™Ultaneas além da circense. À temporada
Sn?
' q n0 MuSeu de Arte do RGS atravessou 0 verão
com duas mostras significativas - a da Jovem Arte Brasileira
atual e a do Grupo de Gravadores da Polônií- ofidalmente se
SmiiUfinS? ° °Uí°no também com duas mostras importantes e
mocão da " FólhnÃ
dadas pel° Japã° De Um lad0- é a ProwEf d uF í da Ta,de” com o quatuor dos principais ointores mpo-brasileiros de São Paulo e o patrocínio do instituto
azflg1, a mostra estando acolhida na Galeria Portinari De outra
TS a°,ConSUí0 peral do Japão entre nós promove ?MosS
”Uk:yoeUDuas

<

t r■
V*

t. no Z' 30 em made.lra é

«o Oriente e .singularmenl

SipiFS
de lique atravessa,
que encontragravuras, dfv^daZen^doZrum ^ri^p1?108 de noventa e ci»co

ronobu em monocromia em h™?1 Holn,.sa1’ De Hishikawa Mopolicromias ^OkuSra e HaSu6 ^até a profus6° das
Yasunori e Kiyonobu e os Torii? Lfw» ^cmcas evolutivas de
mostra exemplares dos termine r? Í70fa eíia das figuras humanas
e tantos outros
temp0s de Katusukarça, Buncho. Kiyonaga,
I

das miniaturas São Parap-enZo'0^ men0r6S' com 0 característico
quio e Kioto e tôdas riemnZ ftTad* comP^endida entre Tóde delineamento marZrtn ’’ ?ir“higa- Constituem traI balhos
obras maiores e de grande eflito * °°1°,,<io vivaz- com
tra,
que são soberbos e revelam o nul^ J

relév„ nessa mos.
-1^ e motivos fluviais

n'estamos
m^óTfãrt,TS.dMÍnto'
d0 chinff10 graVUnsfciC0
sedentos3 para 'a^ZãrdZZtritZ'3^'?1100 d°

Japáoque se radicaram no Brasil e conh-ih, ^
“odemos do Japão
nosso movimento, ao qual abrem !ími qUaPtatlvamente para
e compenetração, como acontece L
vereda de intercâmbio
que convivem conosco. com0 é o*
chine'ses
Patrick) e de músicos
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e
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ZERO HORA

PAULO RAIMUNDO GASPAROTTO

A ARTE JAPONESA
SEMPRE ADMIRADA
No comentário entusiástico da
consulesa Dina Di Mattei, não foram
só as gravuras de velhas paisagens japanêsas que prendiam as atenções na
mostra promovida pelo Consulado do
Japão no Museu de Arte Moderna.
Igualmente as diversas figuras do
kabuki, outras das belas gravuras an
tigas apresentadas, merecem ser admi
radas na bem organizada mostra de
arte que teve o cônsul geral do Japão,
sr. Sato, como anfitrião, na tarde de 28.

gai e a charmosa sra. João de Mattos
Proença, o secretário do Interior e Jus
tiça e a sra. Duze Oliveira e mais pre
senças do mundo oficial.

Arte japonesa antiga já foi motivo
de entusiasmo na primeira década do
século, quando os pintores, como Modigliani, Utrillo e Picasso iniciaram no
va fase na pintura. As gravuras sele
cionadas pelo Ministério de Relações
Exteriores do Japão formam um con
junto de qualidade que esclarece e dá
boa dimensão da arte oriental.
Foi ocasião das mais agradáveis,
com a presença do cônsul de Portu-

Presença marcante a da sra. Asta
Kley Hertz estudando as diversas gra
vuras que através dos muitos perío
dos apresentados mostram uma longa
fase da gravura no Japão. Gerhard
Hertz comentava dos preparativos pa
ra o casamento de Ingo Hertz e Branqulnha Mazza Leite, na primeira quin
zena de maio, em Pelotas.
A sra. Wilma Berta fêz uma rápi
da pausa no seu Intenso esquema de
trabalho para participar da inaugura
ção da mostra. ♦ Os trabalhos para a
Feira da Providência, êste ano. estão
em acentuado ritmo. Será na primeira
quinzena de maio e conta com muitas
barracas. Inclusive de arte, que, ao
que parece, será a cargo da decoradora Emília Schneider de MarvSo.

Consulesa Pastoriza de Mattos Proença e
sra. Du?e Oliveira, presenças na mostra
de gravuras antigas do Japão.

O PERÍODO DE "EDO"
A impressão em madeira é antiga no Oriente. Existe atualmente no
Templo HOORYUJI, em NARA, JAPÃO, uma impressão típica em madeira da
Escritura Budista datada de 764 A. C. que é considerada a mais antiga do mundo.
A arte de imprimir, bem desenvolvida desde aquele tempo, considerados
como os precursores do UKIYOE, eram usados como ilustrações em livros de
histórias populares, publicadas nos dias de TOKUGAWA, ou Período de EDO
(1603-1867). A arte de gravar assim integrada na vida prática do povo, en
controu no Período de EDO, a motivação e o ambiente propício para o seu
desenvolvimento para UKIYOE que alcançam hoje renome internacional.
Quais são então as características de uma época chamada Período de
EDO?
Em resumo, o Período de EDO pode ser caracterizado pela ascenção da
classe média e seu entrincheiramento, com todo o seu poder, contra o do
mínio dos SAMURAIS. A classe dos SAMURAIS controlava completamente o
país, sob o regime feudal mais perfeito jamais conseguido na história japone
sa. Apesar de os CHONIN ou classe média se ocuparem do comércio e in
dústria que floresciam, aumentando sua fôrça econômica, eram oprimidos
política e socialmente pela classe dos SAMURAIS, forçados a uma posição e
um tratamento sociais injustos.
O problema da injustiça social era um assunto que os CHONIN não
podiam resolver por si sós, ou então com o poderio do seu dinheiro, Consequentemente, êles procuraram e acharam a consolação e o refúgio em uma
vida de prazeres e de luxúria, fazendo florescer os bairros alegres ou YUURI
e o teatro de representação KABUKI.
Havia algumas regras nestes YUURI, mas em última análise, era o mundo onde o dinheiro se impunha a tudo. Era pois, natural que o YUURI se
tornasse o mais confortável "jardim dos prazeres" para os "novos ricos" de
uma classe recém surgida e que estava profundamente descontente com o
sistema social vigente. O que se passava neste YUURI era o tópico de maior
interesse para os cidadãos de EDO, e, eventualmente, a vida de luxúria e os
costumes das famosas cortezãs, publicados e difundidos através de gravuras,
ditavam a moda no vestir, no comer e na maneira de viver da gente comum.
O KABUKI que surgiu no século XVII como um divertimento para o
povo em geral ou plebéus, encontrou o seu pleno desenvolvimento também
neste ambiente de EDO. No período anterior, o seu atrativo maior era a
exploração do sensualismo. Por êsse motivo êle foi suspenso inúmeras vêzes
pelas autoridades. Como resultado, o KABUKI, para sobreviver, foi obrigado
a depender mais da arte de representar. Durante o período de EDO, o KA-

O KABUKI

BUKI se aperfeiçoou como uma arte na forma em que o conhecemos hoje,

também

cresceu na época de GENROKU (1689-1704), pe

através de seus próprios esforços e com o apoio entusiasta da classe CHONIN,

ríodo de cultura plebéia

cujos componentes se tornaram seus fervorosos admiradores e incentivadores.

de grupos de artistas especializados para a confecção de cartazes (KAMBAN-E)

Os grandes atores, emergindo um após outro, e os grandes teatros que eram

e programas (BANZUKE-E).

então construídos, aumentaram mais o apoio ardente do povo e o KABUKI se
tornou um outro "jardim de prazeres", equiparando-se ao YUURI.

(CHONIN) e, decorrente disto, houve

A escola TORII, fundada por TORII

KIYONOBU

necessidade

(1664-1729)

era

um

dêstes grupos que surgiram em resposta a esta necessidade e seus filhos e
estudantes tiveram grande influência sôbre as pinturas do KABUKI.

Enquanto

outros artistas de UKIYOE se inclinavam em seguir a mudança de gostos e
de modas do público frívolo, ficando na atividade individual e fracassando em

O CRIADOR DE UKIYOE

criar qualquer família de artistas ou escolas, sòmente os TORII preservaram
HISHIKAWA MORONOBU que era um dos ilustradores de livros de his
tórias populares, é considerado o criador do UKIYOE.

Desenvolveu nova téc

com sucesso o nome da família e seu estilo característico, através de séculos,
até os dias de hoje.

nica que permitiu a produção em massa, afim de atender a grande procura.
O primeiro UKIYOE produzido por HISHIKAWA era
em branco e preto.
melhoramentos

foram

introduzidos, aparecendo o TAN-E, ou

branco e preto com pinceladas em vermelho
assim côr.

uma monocromia

Assim que o UKIYOE se tornou mais popular, alguns
(TAN).

impressão em

O UKIYOE adquiriu

Em meados da era de EDO, TAN foi substituído por BENI (escar

late) por MASANOBU OKUMURA (1684-1764).

Êle usou também côres como

O estilo típico de TORII em retratos de atores do KABUKI consistia na
maneira original de desenhar, criada por KIYONOBU, a qual tornou possível
aos

Nestas formas, sòmente os contornos eram impressos e

as côres aplicadas depois com

pincel.

Cêdo, porém, os artistas japoneses

evoluiram para a impressão de quadros em verde e vermelho na matriz. Foi
assim que nasceu o BENIZURI-E.

escola,

de expressarem

a

maneira

de

representar e as
Seus filhos

pressar-se do mestre, se tornaram tão formais e estereotipadas em estilo, de
caindo para simples imitação sem dinamismo ou vivacidade.
SUZUKI

HARUNOBU

(1725-1770) em

1765 estabelecia

uma

revolução

técnica na gravura em madeira e também uma forma totalmente diferente do
desenvolvimento do UKIYOE, com o NISHIKI-E policrómico.

O antigo for

malismo dos retratos de beleza cedeu lugar a maior realismo e liberdade de
interpretação, sendo adicionados perspectivas de fundo às figuras simples.

Vinte anos depois de sua aparição, SUZUKI

HARUNOBU

(1725-1770)

em 1765 desenvolveu a impressão em madeira policroma, à qual chamou de
NISHIKI-E (uma pintura tão linda quanto o NISHIKI, brocado).
agora é popularmente conhecido como UKIYOE.

dessa

e os seguidores da escola, entretanto, sendo demasiado fiéis à maneira de ex

o vermelho, o violeta e verde, tôdas elas aplicadas com pincel, no que ele
chamou de BENI-E.

artistas

poses dos atores no palco, na mais dinâmica e vivida concepção.

É isto que

Daí por diante UKIYOE to

mou as formas que o tornaram famoso em todo o mundo.

As

belezas de HARUNOBU alcançaram em seguida enorme popularidade e serviram
de

modêlo a

tôdas

as escolas

SHUNSHO, BUNCHO IPPITSUSAI,

contemporâneas

de

UKIYOE.

KATSUKAWA

além de artistas de desenho, distinguiram-se

pelo realismo em comparação com o formalismo da escola TORII.

Sua visão

realista influenciou consideravelmente o estilo dos retratos de atores nas ge
rações seguintes e abriu caminho para os retratos de SHARAKU e TOYOKUNI.
Depois da morte de HARUNOBU em 1770, UKIYOE em geral permane

OS ARTISTAS DE UKIYOE EM PERSPECTIVA HISTÓRICA

ceu sem um lider central até TORII

KIYONAGA ( 1752-1815) trazer a uni

ficação a êste cáos, criando uma nova forma de retratos e belezas.
Começando em monocromo de HISHIKAWA MORONOBU e o multicôr
de OKUMURA HARUNOBU, o UKIYOE desenvolveu com grande aceitação po
pular.

Entretanto, com a morte de MORONOBU, sua escola declinou em ati

vidades e, um grupo compreendendo KAIGETSUDO YASUNORI e seus estudan
tes e artistas jovens, tentaram vários melhoramentos em técnicas de impressão
e desenvolveram o MOMIJI-E (pinturas em madeira de bordo), o URUSHI-E

Sendo o

quarto na direção da família TORII, ele não só desenhou cartazes para KABUKI, mas também se lançou no setor de retratos e belezas com figuras altas,
de músculos firmes, mulheres saudáveis, e, seu modo original de expressar o
atrativo físico, granjeou-lhe grande fama.

Até KITAGAWA UTAMARO certa

vez imitou as belezas de KIYONAGA.
UTAMARO (1753-1806), entretanto, não se contentando com estas imi

(pintura em laca), BENIZURI-E (impressões a côres) e outras inovações que

tações empenhou-se em criar um

lhe deu fama considerável.

mente dominou o mundo do UKIYOE em

novo tipo de retratos de belezas e final
1790.

Seus "close-ups" em mica

(malacacheta) eram retratos de meio-corpo de mulheres encantadoras com
a mica usada como fundo. Os seus lindos rostos expressavam sua concepção
da beleza feminina. Esta técnica de "close-up" de UTAMARO foi também
utilizada por SHARAKU (datas desconhecidas) em seus retratos de atores
característicos nos quais êle representava com precisão as mudanças sutis e
as idiossincrasias das expressões faciais dos mesmos. Sua maneira de tratar
os modelos foi considerada demasiado estranho pelo público e em dez meses
teve de suspender os desenhos de artistas. Misteriosamente, nada se sabe de
suas atividades subsequentes.
Os anos de KANSEI (1789-1800) com UTAMARO, SHARAKU, KUBO
TOSHIMITSU e outros, representam a época áurea do UKIYOE, quando esteve
no auge de sua
mestres e artistas
que, deixando de
pelos quadros de

realização artística, seguindo-se, posteriormente, os grandes
do fim do período de EDO como o HOKUSAI e HIROSHIGUE
lado os motivos tradicionais do UKIYOE, se notabilizaram
belas paisagens e costumes do povo.

OS ASSUNTOS DA PINTURA UKIYOE
Pelo que deixamos esclarecido, não se deduz que a pintura UKIYOE
tratasse apenas da vida nos YUURI ou exclusivamente dos usos e costumes do
mundo do KABUKI. É verdade que neste primeiro período a pintura UKIYOE
tratava à sua maneira estes assuntos como motivos de seus quadros. No en
tanto, o UKIYOE era a arte do povo e por isto, necessariamente tinha de ser
extremamente sensível à mudança constante do gôsto do público e à moda.
Assim na segunda parte do período de EDO, quando a influência Occidental
na ciência natural foi sentida no Japão, apareceram as "flores e pássaros"
nas pinturas de UKIYOE, que tratavam realisticamente a natureza.
Desta maneira, os motivos ou assuntos desta pintura, não eram fixos.
Longe de ter um tema fixo, a pintura UKIYOE estava constantemente esfor
çando para ficar identificada e associada à humanidade e aos sentimentos co
tidianos dos cidadãos da classe comum, mesmo tendo de pagar o prêço de
mudar os seus temas constantemente.
É precisamente êste o motivo pelo qual a pintura UKIYOE, apesar de
ser um gênero de pintura que floresceu somente dentro do espaço limitado
do período de EDO, tem um senso universal que a torna atraente e compreen
sível ainda hoje, mesmo para os estrangeiros.

