
SECRETARIA DE .EDUCAÇÃO E ClJL7ÜR7.
CONSELHO DE DE3ENVIMENTO CULTURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE

DO SULíjUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Froaoção :

Local s

N-fi de peças s 50

^ 2£ a Hj oy 2lPeríodo t

Observações :



xi r.qnnAvunAfl r>w alhueciít dümsu - Lagendna
A GRANDE PATXAO

HOMEM DAS DORES E SERVO DA GUERRA 
A ÜLTIMA CEIA
cristo.no monte das oliveiras 
a•prisAo de cristo 
a flagelaçâo de cristo
ECCE IIOMO
CRISTO CARREGA A CRUZ 
CRISTO na cruz 
a lamentaçAo
O SEFULTAMENTO
A DESCIDA DE CRISTO AO INFERNO 
A RESSURREIÇÃO

O APOCALIPSE
SAO JOAO DIANTE DA MAE DE DEUS 
O MARTÍRIO DE SAO JOAO EVANGELISTA 
A VISÃO DOS SETE' CANDELABROS 
SAO JOAO DIANTE DE DEUS E DOS ANClAOS 
OS QUATRO CAVALEIROS DO APOCALIPSE 
A ABERTURA DO SEXTO SIGILO
OS QUATRO ANJOS DOS QUATRO CANTOS DA TERRA 
E A ASSINALAÇAO DOS ELEITOS 
AS SETE TROMBETAS 
OS QUATRO ANJOS DO EUFRATES 
SAO JOAO DEVORANDO 0 LIVRO 
A MULHER APOCALÍPTICA 
SAo MIGUEL COMBATENDO O DRAGAo 
A BESTA COM OS CHIFRES DE CORDEIRO 
O HINO DE LOUVOR DOS ELEITOS 
A PROSTITUTA DA BABILÔNIA 
O ANJO COM A CHAVE DO ABISMO

MARIA E A SAGRADA FAMlLIA
A SAGRADA FAMÍLIA COM A LEBRE 
A SAGRADA FAMÍLIA NA SALA ABOBADADA 
A SAGRADA FAMÍLIA COM OS CINCO ANJOS 
A ADORAÇAO DOS REIS MAGOS 
A SAGRADA FAMÍLIA COM DOIS ANJOS 
A SAGRADA FAMÍLIA SOB A^ ARVORES 
MARIA COMO RAINHA DOS ANJOS 1

SANTOS E MÁRTIRES 
SAO KOLOMAN
sAo cristovAo 
sAo cristovAo
sAo jerônimo na gruta rochosa
SANTO ANTÔNIO E SAO PAULO 
santo estêvAo, sAo sixto e sAo L0URENÇ0 
SAo FRANCISCO RECEBE AS CHAGAS 
O MARTÍRIO DE SANTA CATARINA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
2 3
24
25
26
2 7
2 8

29
30
31
32
33
34 7eu 4~i ^ 3- *35

36
37
3 8
39
40
41
42
43

ESCUDOS r EX-LlBRIS, ORNAMENTOS 
4 4 EX-LÍBRIS PARA WILLIBALD PIRCKIIEIMER
45 ESCUDO DE ARMAS DO IMPÉRIO GERMÂNICO E DA CIDADE DE NUREMBERG
46 Nõ COM DISCO CENTRAL
47 NÓ COM OITO ENTRANÇAMENTOS
OBRAS PROFANAS
48 O BANHO
49 RINOCERONTE

MAPA-MÜNDI de stabius
50 MAPA-MÜNDI DE STABIUS, HEMISFÉRIO OCIDENTAL
51 MAPA-MÜNDI DE STABIUS, HEMISFÉRIO ORIENTAL
RETRATO

ULRICH VARNBUHLER, CONSELHEIRO IMPERIAL
O NOVO TESTAMENTO

O MARTÍRIO DE SÂO JOÂO BATISTA 
SALOMÉ LEVANDO A CABEÇA DE SÂO JOÂO BATISTA 
O MONTE CALVÁRIO 
A SANTÍSSIMA TRINDADE 
CRISTO NA CRUZ EMOLDURADO POR ANJOS 
CRISTO NA CRUZ COM TRÉS ANJOS 
CRISTO NA CRUZ (Autoria discutida)

52

5 3
54 A IIERODES55
56
57
58
59

\



*

A GRANDE PAIXAO

A vida, a morte e a ressureição de Jesus Cristo _

a história do Salvador é

resumindo:

a grande esperança 

cristã por volta de 1500. Em virtude de um

para a Europa

mundo cheio de

violência e miséria, a 

Cristo parece significar à única 

buscam uma orientação para a sua vida. 

relação à sua obra salvadora 

evocados por inúmeros pregadores da época 

para o mundo dos pecados.

A "Grande Paixão" _

fé na salvação através de Jesus

esperança para muitos que

A conscientização 

e seu exemplar modo de vida

em

são

alternativacomo

um dos ciclos de xilogravuras 

nhecido de Albrecht DUrer, é uma espécie de "sermão através de 

imagens". É a obra principal do mestre, 

final do século XV, e que terminara depois de 

torno de sua segunda viagem à Itália, 

ze folhas e uma folha-título anexada

mais co

que ele iniciara

anos, após o re- 

on- 

movi-

mentada e tocante paixão de Cristo, documentatido simultanea

mente a ^crescente arte de DUrer 

e espaços.

no

por volta de 1510:

em 1511, contam a

na representação de figuras
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0 APOCALIPSE

Entre os trabalhos mais famosos de Albrecht DOrer estão suas

ilustrações para o "Apocalipse”, sua interpretação pessoal e 

genial da revelação do evangelista João. Em 1498

seqüência das quinze** xilogravuras, apenas dois anos após a 

volta de Dürer de sua primeira viagem à Itália, 

tifica sua fama, que extrapola fronteiras até os Países Bai-

é terminada

a

A série jus-

a Itália. É apenas para a segunda publicação de "0 Apo

calipse" (1511) que Dürer elabora a xilogravura-título 

representação da virgem que aparecera à João.

- Com seu "Apocalipse" Dürer consegue romper sua bem própria e 

incomparável linguagem gráfica das formas.

xos e

com a

Com sua arte de

sombreamento e condução da linha ele aproxima a arte da xilo

gravura às possibilidades de expressão da gravura 

fazendo da xilogravura um

cobre,em

meio efetivo de divulgação da men

sagem bíblica.



MARIA E A SAGRADA FAMÍLIA

Comparadas às suas ilustrações da paixão de Cristo e às suas

grandiosas folhas do Apocalipse, as inúmeras representações

de Maria e sua família exibem, prioritariamente, as dimensões

íntimas do sentimento religioso por volta de 1500. Como mãe

de Deus, ela oferece aos cTentes a mediação junto a 

lho, que não é somente o Salvador, mas também o juiz sobre os 

vivos e os mortos. De forma impressionante, as 

tas mostram os vários aspectos de Maria: ora ela é

seu fi-

folhas expos-

a mãe fe

liz e humana; ora é antes a rainha do céu, radiante e triun

fante, na família dos anjos.

DUrer mostra a "Sagrada Família" tanto na natureza como tam

bém em espaços complicados e minuciosamente construídos.

* *
0 artista utiliza de forma soberana suas experiências viven- 

ciadas durante o aprendizado e em suas viagens.

Por exemplo: sua "Sagrada Família com o coelho" mostra clara

mente a influência artística de seus modelos — a xilogravura

lembra trabalhos antigos de Martin Schongauer e do assim cha

mado "Mestre do Manual da Família".



SANTOS E MÁRTIRES

Os cristão por volta de 1500 não depositam 

ra as almas dos vivos e dos mortos
sua esperança pa- 

apenas em Cristo ou em
Maria, a Mãe de Deus, mas também em inúmeros santos e mártires 

honrados pela igreja. Sua vida e morte agradáveis a Deus asse

guram-lhe uma proximidade especial à Este; 

que os predestina como mediàdores entre o mundo pecador 

humanos e o universo celestial.

proximidade 

dos

uma

Desde o tempo do Imperador Carlos IV (1316-1378), Nürnberg é 

tida como um centro especial da adoração dos santos. 

"Frauenkirche", o Imperador Carlos IV inaugura dois 

res: um em honra

N a 

alta- 

Vinzenzaos Apóstolos e aos Santos Wenzel,
e Veit, aos dez mil mártires, 
à Margareta, à Catarina, à Helena e às onze mil virgens. 

Desde o período do Imperador Carlos IV até o início da 

forma de Martinho Lutero, os Santos têm um papel

à Maria Madalena, à Barbara,

Re- 

importante 

ocasião 

é ado-

como santos protetores pessoais e intercessores por 

do "Juízo Final". Uma tendência religiosa que também 

tada por Albrecht DOrer suas inúmeras xilogravuras 
santos e mártires feitas antes da Reforma. Impressionante 

principalmente sua representação do martírio de

com de
*
e

Santa Cata
rina. Quando raios e trovões destroem uma rod^ impregnada de 
facas destinada ao seu martírio, ela é finalmente decapitada

com a espada. A dramaticidade da cena lembra 
xilogravuras de DOrer para o Apocalipse.

Em contrapartida,

fortemente as

paz clássica irradia da tríade deum Santo
Estefano, Sixtus e Laurentius.

DOrer atinge o ápice artístico da tradicional xilogravura 

devoção do século XV 
É especialmente notável 

da da vestimenta.

de

suas representações de santos, 

sua elaboração diferenciada e

com

varia-



ESCUDOS, EX-LÍBRIS, ORNAMENTOS

Albrecht DUrer não foi apenas um njestre em representar seres,

paisagens e arquitetura, mas também um conhecedor soberano
*.

%

área da gravura ornamental. Seguindo Martin Schongauer, 

"Mestre do Manual da Família" e Israhel van Meckenem, 

desenvolveu a arte do escudo à perfeição.

Desta forma, seu Ex-Líbris para Willibald Pirckenheimer

na

o

ele

pro

cura mostrar a tentativa da época de unir a arte tradicio

nal para escudos com novos motivos humanísticos inspirados

em ornamentos renascentistas.

Em contraposição, o "Escudo do Império e da Cidade 

berg" parece especialmente enfático por dispensar

de NUrn-

qualquer

* /
ornamento adicional.

Os "nós" de DUrer inspirados na arte islâmica, podem ser 

siderados "obras de arte"

con-

no verdadeiro sentido da palavra.

■í



obras profanas

Paralelamente à Ilustrações religiosas e às gravuras ornamen- 

tais de Albrecht DUrer, 

avulsas com cenas de 

natureza.

A estas pertence a folha "Banho masculino", 

trabalho de DUrer 

Itália.

merecem reconhecimento suas folhas 

gênero ou representações de milagres da

talvez o primeiro 

após a sua volta de sua primeira viagem à

Cenas de gênero desta espécie pertencem 

dos dos primeiros colecionadores 

tardio e da

aos motivos preferi-

de todo o período gótico

renascença. Em sua representação dos homens 

no banho, DUrer pode reproduzir imediatamente 

trabalho sua

nus

em seu próprio

novas observações sobre a arte de reprodução 

corpo recém-vivenciadas na Itália. É 

pesquisa sobre DUrer, se a folha tão

do

uma questão polêmica na 

belamente composta

além disso,possue, sentido alegórico - 

dos diversificados temperamentos humanos.

Um auge do trabalho gráfico de DUrer é

um indicativocomo

•,

folha "Rinoce- 

fora pre- 

este milagre da natureza alcança

a sua

ronte". Desde Lisboa, onde uma espécie deste animal 

senteada ao rei de Portugal, 

fama em toda a Europa em 1515.

Também DUrer e seu colega de Arte, Hans Burgkmair, 

fascinados com o animal incomum 

de maneira tão espantosa

mostram-se

para os europeus, 

a armadura dos cavaleiros

que lembra

daquela
época.



MAPA-MÚNDI DE STABIUS

Em sua atividade para o Imperador Maximiliano I (1459-1519), 

Albrecht DOrer é apoiado por um famoso intelectual e 

tista do período por volta de 1500.

cien-

Johannes Stabius, 

trônomo do imperador, poeta da corte e historiador.

o as-

Desenvolve-se um trabalho conjunto extremamente frutí fero.

Um resultado importante deste: a xilogravura produzida 

1515 com o Mapa-Múndi de Stabius. Uma obra dedicada 

deal Mateus Lang von Wellenberg, 

estelares dos hemisférios norte e sul.

Diferente do globo criado por Martin Behaim em 1493, 

berg, o Mapa-Múndi de Stabius mostra

em

ao Car-

juntamente com as imagens

em Nürn-

uma imagem tridimensio

nal do globo terrestre. É simultaneamente um atestado da ar

te maestral de DOrer na representação perspectivada e ilu

sionista .
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RETRATO

Albrecht Dürer também é um renomado retratista de seu tempo. 

Em pinturas, desenhos e^ gravuras, ele imortaliza 

membros da família, amigos e contemporâneos famosos, 

suas maiores xilogravuras e igualmente seu maior

rostos de

Uma de

retrato,

mostra Ulrich Varnbühler (1470-aprox. 1544), jurista de ad

mirável carreira à serviço do Imperador Maximiliano I (1459- 

1519). Correspondia-se tanto com Erasmo de Rotterdam como

com Willibald Pirckheimer, amigo de Dürer.

Dürer desenha Varnbühler em 1522. Baseado neste desenho faz

a xilogravura - um dos mais impressionantres retratos grá

ficos da Renascença e, simultaneamente, grande serviço 
* <<

um

humanístico.

0 objetivo de Dürer: Varnbühler deverá ser conhecido 

posteridade e, através disso,

pela

celebrizar-se.
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0 NOVO TESTAMENTO

O ciclo de xilogravuras de Albrecht Dürer é fechado com

representações do martírio de João, o Batizador, e 

Paixão de Cristo, que,Ilustra mais uma

com a

Importânciavez a

centralizada de motivos religiosos na totalidade da arte do

mestre. As foihas "A decapitação de São João, o Batizador "

e "Salomé traz à Herodias a cabeça de João", feitas em 1510/ 

11, constatam também o quanto Dürer impulsionou a síntese en

tre a arte alemã e a italiana por volta de 1500: 

logravurista alemão construiu de forma tão

nenhum xi-

perfeita a ar

quitetura como moldura do acontecimento ilustrado.

Em contraposição, a representação da crucificação 

Dürer como artista que deu continuidade e concluiu a 

tradicional alemã-holandesa do século XV.

"Santa Trindade", de 1511, composta de forma impressio

nante, é quase uma antecipação da arte barroca.

mostra

Arte

Sua
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Albrecht Dürer • Pinacotecas • Mostra de 59 xilogravuras do 

artista do Renascimento alemão. A exposição, promovida pelo 

Instituto Goethe, mostra as séries principais de gravuras do artista 

A Grande Paixão, O Apocalipse, Maria e a Sagrada 

Família, O Novo Testamento, entre outros. De 25.05 a 15.06.
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Dürer no Margs
O Instituto Goethe apresenta nas pinacotecas do 

Margs, entre 25 de maio e 15 de junho, uma mostra 
com 59 xilogravuras do artista renascentista alemão 
Albrecht Dürer. Em duas palavras: im-perdível.
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ZERO HORA - TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 1995

Margs expõe mestre da Renascença
Cinqüenta e nove gravuras do artista alemão Albrecht Dürer

EDUARDO VERAS
serão apresentadas a partir de hoje em Porto Alegre

DIVULGAÇÃ0/2H

tolos que serviríam de base para 
as teorias do Protestantismo. 
Vêm de João, por exemplo, o 
Apocalipse e suas ameaças ater
radoras, gravadas na madeira 
pelo mestre.

“Dürer é um homem dividido 
entre dois séculos", analisa 
Valls. “Ele está entre a Idade 
Média e a Reforma, 
Alemanha e a Itália, entre o 
sagrado e o burguês.” Terceiro 
tilho dos 18 gerados 
célebre ourives de Nuremberg, 
Albrecht Dürer, aos 15 anos, já 
trabalhava como aprendiz de 
pintor, numa cooperativa.

~YA obra de um dos grandes 
mestres do Renascimen
to pode ser admirada a 

partir de hoje nas pinacotecas 
do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs), em 
Porto Alegre. São 59 xilogravu
ras em preto e branco, carimba
das com as iniciais A.D., do 
alemão Albrecht Dürer (1471- 
1528). A exposição tem patrocí
nio do Instituto Goethe e, desde 
junho do ano passado, já foi 
apresentada em oito cidades 
brasileiras.

v

1V Ü\\ 43
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por umr,

Os trabalhos estão separados
i cinco grandes blocos temá

ticos, que denunciam
mem W,

as preo
cupações místico-religiosas do 
artista: a Paixão de Cristo o 
Apocalipse, a Sagrada Famíiia, 
os Santos e os Mártires, 
Novo Testamento.

m m âgul Albrecht Dürer seguia 
lll| fórmulas matemáticas na 
WJm observação da natureza

í SS wmI he o

ys"Dürer surgiu entre Gutten- 
berg e Lutero", observa jWK: Aos 18, fez uma viagem deci

siva à Itália, onde descobriu os 
trabalhos dos pintores Leonar- 

Kjm Minei, Michelangelo e
Andréa Mantegna. “O mundo 
visual dos humanistas e artistas 
italianos proporcionou-lhe 
nova visão da humanidade e do 
mundo ’, anota Dirk Liebenow, 
no catálogo da exposição.

O gravador levou para a Ale
manha o gosto pelo Cientificis- 
mo, então em pleno vigor 
Itália renascentista. Dürer pas
sou a seguir rígidas fórmulas 
matemáticas no desenho da fi
gura humana e adotou 
olhar obcecado na observação 
da natureza. Ficaram célebres 
os estudos que ele fez de paisa
gens e animais.

De ouvir falar, sem nunca ter 
visto, desenhou um rinoceron
te, em 1515. Na época, tinha se 
espalhado pela Europa a notícia 

yp de que um exemplar do paqui- 
derme fora presenteado 

3 de Portugal. Dürer imaginou 
ir* unia espécie de armadura como 

pele do animal.

— A imagem do rinoceronte 
também está em exposição 
Margs, dentro dos blocos 
nores, dedicados ao profano. 
São brasões, escudos de armas, 
um mapa-múndi e um retrato. 
“São temas próprios de um ho
mem do Renascimento”, diz 
Valls. “Dürer foi o Leonardo da 
Alemanha.”

, o pro
fessor de Filosofia da Universi
dade Federal do Rio Grande do 
Sui Álvaro Valls, que faz uma 
palestra sobre o gravador ale
mão no próximo dia 7,
Margs.

De Guttenberg, que impri
miu a primeira Bíblia na “língua 
do povo” (em alemão, já que o 
latim era língua de padres), Dü
rer herdou o gosto pela repro
dução de imagens. Enquanto os 
grandes retábulos estavam fixos 
nas igrejas, as gravuras — a 
partir da matriz original em 
madeira — podiam ser copiadas 
e recopiadas, compradas e leva
das para casa. “É como se o fiel 
transportasse consigo sua reli- § 
giosidade”, diz Valls. í

'-J.m oV i %o”' m'4 mi
V

thno
*§7 uma% \'';i

t-í

Kr
k-l

%
7/

na

mi. Aouv
V& um£ 3S?IÇL.g- if

Itil KS..1 trz:rJs tisr\% r. W
nLMAs gravuras de Dürer 

vendidas na rua, por sua mãe e 
sua mulher. Daí, aliás, vem o 
costume do artista em assinar 

as iniciais

L: meram %s 7r mm $& %me5§E
M êr Aos trabalhos com 

A.D. Antes disso, outros arte
sãos, com habilidade para a có
pia, reproduziam as imagens 
gravadas pelo mestre e cobra-

R-•i %
ÀJ ao reifj.

m. :O G>
O

vam o mesmo preço. P D * r- ., ------------ — -
De Martin Lutero, o mentor l?me- Peste- Guerra e Morte 850 08 “Quatro Cavaleiros do Apocalipse”, na xilogravura de Albrecht Dürer 

da Reforma religiosa do século 
16, Dürer ouviria denúncias so
bre a corrupção no seio da Igre
ja Católica. O artista confessa- 
vü-se tomado de “grande angús
tia” e, sinceramente tocado, 
passou a ilustrar os textos de 
São João e São Paulo, os após-

no
me-

CI QUE: exposição de xilogravuras de Albrecht Dürer.
QLj ANDO; de hoje a 11 de junho, de terças a domingos, das 
lOh as I7h.
ONDE: nas pinacotecas do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Praça da Alfândega, s/n°).
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Principais xilogravuras de Albrecht Dürer 

mostram o início da cultura renascentista
As séries mais conhecidas de xilogravuras do artista alemão 

Albrecht Dürer, que viveu entre os séculos XV e XVI, estarão 
expostas no Margs até o próximo dia 11. A exposição, itinerante, 
já percorreu outras capitais brasileiras, e mostra um pouco da 
obra daquele que foi um dos principais nomes para a afirmação 
do Renascimento na Europa Central.

Monica Kanitz

epois de Brasília, Salva
dor, Fortaleza, Recife, Belo 
Horizonte, Curitiba e Flo

rianópolis, chegou a vez de Porto 
Alegre receber a exposição itine
rante de xilogravuras do grande 
pintor e gravador alemão, Al
brecht Dürer. A partir de hoje, o 
público vai poder conferir, no sa
lão principal do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Margs), 
cinqüenta e nove reproduções de 
xilogravuras deste que foi o gran
de revolucionário das técnicas da 
xilografia e da gravura a buril. 
Os trabalhos de Dürer estão divi
didos por temas, e dez grupos po
derão ser apreciados no Margs: 
"A Grande Paixão", "0 Apocalip
se", "Maria e a Sagrada Família", 
"Santos e Mártires", "Escudos, 
Ex-libris, Ornamentos", "Obras 
profanas", "Mapa-Mundi de Sta- 
bius" e "0 Novo Testamento".

Albrecht Dürer nasceu em 21 
de maio de 1947 em Nuremberg. 

* A época em que viveu, marcada 
por grandes transformações na 
Europa, com o início das grandes 
expedições marítimas e conse- 

, qüente colonialismo, gerou uma 
í nova visão intelectual, onde a 

ideologia cristã passou a ser se
riamente contestada. Todas estas 
mudanças, que originaram o iní
cio dos tempos modernos, se refle
tem na obra de Albrecht Dürer, o 
terceiro de uma família de dezoito 
filhos, cujo pai era ourives. 0 ofí
cio da ourivesaria Dürer apren

deu ainda criança e, depois disto, 
estudou pintura com Michael 
Wolgemut, o mais importante ar
tista de Nuremberg na época. 
Uma visita à Itália, anos depois, 
colocou-o em contato com 
do visual dos humanistas e artis
tas italianos, o que lhe deu 
nova perspectiva da humanidade 
e do mundo, fundamentada 
aspectos da civilização clássica da 
Grécia e de Roma.

D
o mun-

uma

em

Seus trabalhos como pintor, 
desenhista e artista gráfico fa
ziam sucesso na Nuremberg da 
passagem do século XV para o 
XVI, mas sua fama alcançou os 
outros países europeus depois da 
produção de xilografias ilustrando 
o Apocalipse de São João. Sua 
lingüagem gráfica era pessoal e 
inconfundível, e a técnica de tra
cejados e linhas deixava a xilo
grafia com a capacidade de ex
pressão das gravuras, o que era 
um excelente meio para divulgar 
as mensagens bíblicas. A partir 
daí, os temas bíblicos se tornaram 
constantes em sua produção, e os 
maiores destaques são para "0 
Cavaleiro, a Morte e o Diabo" e 
"São Jerônimo em sua Cela", pro
duzidas em 1513. Mas o sucesso
em toda a Europa veio quando 
reproduziu "0 Rinoceronte", o es
tranho animal que havia sido da
do de presente ao rei de Portugal, 
em 1515. Dürer faleceu em 06 de 
abril de 1520.

Dürer e sua época é tema de palestra
a série de xilogravuras do ale- 9h às 17h. Como atividade para- sua época". As tradicionais visitas

mão Albrecht Dürer ficarão leia à exposição será realizada, no guiadas realizadas pela institui-
expostas no Margs até o próximo próximo dia 07, às 16h, uma pa- ção podem ser agendadas previa-
dia 11, numa promoção do Insti- lestra com o professor e historia- mente pelo telefone 227-2311, ra-
tuto Goethe de Porto Alegre, no dor Álvaro Valls, do Instituto de mal 30, ou no próprio Margs, que
horário de visitação normal do Filosofia e Ciências Humanas da fica na Praça da Alfândega, s/n9
Museu: de terça a domingo, das Ufrgs, que vai comentar "Dürer e

m

-
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Álvaro Valls - professor do Insti
tuto de Filosofia e Ciências Huma
nas da UFRGS. faz palestra sobre 
a obra de Albrecht Dürer, hoje às 
19h no MARGS. A palestra ilustra 
mostra do gravador alemão que es
tá com 59 xilogravuras expostas no 
MARGS, à Praça da Alfândega/S.
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ALBRECHT DÜRER
Pinacotecas do Margs IPraça da Alfânde
ga. s/n"), às lOh.
Abertura da mostra.de xilogravuras do 
artista. A expQ^iyão itinerante reúne sé- 
r,ies de nifiior-expressão em.sua, obra.
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Gravuras de Dürer no Margs
Os trabalhos do artista alemão Albrecht 

Dürer ganham exposição no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Al
fândega s/n°), numa iniciativa do Margs 
e Instituto Goethe. A mostra itinerante
reúne as séries mais conhecidas de Dü
rer, como "A Grande Paixão". "0 Apoca
lipse", "Maria e a Sagrada Família", e "0 
Novo Testamento".

A mostra concentra um total de 59 
xilogravuras, incluindo imagens de 
tos, mártires, escudos, ornamentos, obras 
profanas, retratos e o mapa-múndi de 
Stabius. A obra do artista demonstra a 
significativa transição européia do Góti
co à Renascença, que se faz presente na 
maneira minuciosa de retratar

san-

o corpo
Retratos deum período de transição ^
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Mestre renascentista 

uniu esforço e sorte
Álvaro Valls comenta a obra de Dürer, em exposição no Margs

ALVARO VALLS * explicável pelo estudo atento das leis 
da anatomia e do movimento, bem 
como a utilização dos instrumentos 
para apreender a perspectiva corre-O pintor e gravador alemão Al- 

brecht Dürer, quando esteve 
na Itália, no tempo de Leo

nardo. Bellini, Botticeli, Michelange- 
lo e Rafael, sentiu-se tratado 
um grande artista e intelectual, 
mo um homem livre. Para chegar a 
esta consciência de si e de seu próprio 
valor, que se exprime em tantos auto- 
retratos, ele precisou de muito esfor
ço e muita sorte. Esta não faltou, pois 
ele nasceu numa virada histórica: en
tre a Idade Média que findava 
Renascença que chegava, entre o 
mundo feudal e o pré-capitalismo do 
periodo das grandes invenções e des
cobertas dos idos de 1500. — 
cidade imperial de 
Nurenberg, 
região mais ao Sul 
da Alemanha, como 
que aproximando-o 
do Norte da Itália.

Filho de um arte
são dos mais quali
ficados, mestre na 
ourivesaria, Dürer 
viajou ao sul da Ale
manha, a Alsácia e a 
Veneza. Lá ele des
cobriu,
mente graças a Gio- 
vanni Bellini (filho e 
irmão de pintores 
lamosos, cunhado 
de Mantegna e mes
tre de Giorgione e 
de Ticiano), a grande arte. a arte 
como parte daquilo que Hegel chama 
o “espírito absoluto”, uma atividade 
universal que fala as mesmas coisas 
que a religião e a filosofia, apenas 
numa linguagem mais diretamente 
voltada aos sentidos exteriores.

Estudioso atento e esforçado, Dü
rer aprende a dominar as técnicas da 
gravação em madeira e em metal, 
desenha a carvão e bico de pena e 
pinta com aquarela e óleo. Observa a 
Natureza como alguém que estuda o 
grande livro do Universo, escrito, co
mo dirá Galileu, em linguagem mate
mática. Apropria-se das novas ciên
cias: das proporções e da perspecti-

Assim, se algumas gravuras do jo
vem Dürer ainda traziam, à maneira 
medieval, um amontoado de elemen
tos justapostos, a grande maioria de 
suas obras apresenta uma estrutura
ção inteligente e uma dinâmica só

ta.
As xilogravuras do Apocalipse, da 

Vida de Maria e da Grande Paixão, 
foram criadas quase todas no final do 
século, após as viagens de formação.

Qual a mentalidade geral daquela 
época, às vésperas da Reforma? “O 
Império racha-se, camponeses 
belam, infindáveis

como 
e co

se re- 
peregrinações 

atravessam o país. Epidemias de peste 
despovoam as cidades. Ao longe, no 
Oriente, cresce a ameaça dos Turcos, 
Constantinopla está na mão dos in
fiéis. A jovem arte alemã da impres
são de livros com seus folhetos e pan

fletos esclarece e su- 
bleva os homens. In
telectuais humanis-

e a

e na

numa

tas minam as anti
gas ordens, e os 
exaltados fanáticos 
atiçam a fé salvado
ra no Juízo Final e 
no Fim do Mundo, 
que é esperado mais 
uma vez para a me
tade do milênio, que 
se aproxima. É as
sim que surge a série 
de xilogravuras do 
Apocalipse, percor
ridas pelos tremores 
da época. Ela se tor
nará a obra que vai 
fazer seu nome fa

moso na Europa. As 15 folhas apa
recem no ano de 1498 em duas edi
ções, com um texto bíblico alemão e 
um latino no reverso de cada folha, 
na editora do próprio Dürer.” 
(Steck).

Há muitos, hoje em dia, entre nós, 
que, mesmo sem conhecer a obra de 
Dürer, admiram aquelas Mãos 
Oração, esboçadas por ele, ou aquela 
aquarela perfeita, exata, fiel. com as 
Ervas, ou aquela Lebre, na perfeição 
da coloração de seu pelo, ou seu foci
nho, suas unhas, seu bigode, suas 
grandes orelhas que parecem agitar-

Matividade: na tela "A Festa do Rosário”, de 1506, Dürer apresenta Maria e Jesus num cenário tipicamente alemão

principal-

A mae do artista, retratada por ele

ifc

mr:
k'

em ■

se.
Naquela Lebre, parece que Dürer 

conseguiu à perfeição os dois objeti
vos: mostrar a beleza e a natureza, 
mostrar o exterior exato e o interior 
captado por um observador de curio
sidade científica.

va.

Joao e Pedro: em primeiro plano, o autor do Apocalipse* Professor de Filosofia da UFRGS Marcos e Paulo: painel a óleo em louvor aos apóstolos
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Dürer combinou tradição 

e observação da natureza
Cronologia

1471 - Albrecht Dürer nasce em Nurenberg, Alemanha, terceiro filho 
numa família de 18 irmãos.
1490 - Faz sua primeira viagem à Itália, onde conhece a pintura de 
Leonardo da Vinci, Michelangelo e Andréa Mantegna.
1494 - Casa-se com Agnes Frey, filha de um comerciante. Ela tem 
apenas 15 anos e o casamento é arranjado pelas famílias, sem que os 
noivos se conheçam.
1498 - Dürer publica suas ilustrações para o Apocalipse de São Jõao. 
1502 - Morre seu pai.
1512 - Trabalha para o Imperador Maximiliano I, ilustrando manuscritos, 
desenhando brasões e estandartes.
1514-Morre sua mãe.

1525 - Edita seus primeiros estudos teóricos sobre arte.
1526 - Pinta Os Quatro Apóstolos.
1528 - Morre em Nuremberg.

Ha uma característica curiosa na transmitir a verdade das relações reais
Na umzVNasta Cht ^ d° ™"do físico' A
de nor exemn^ m-S m* muit0 talent0 e muita competência,
ararecem nTm 6 í‘ h° na° muit0 estudo e “P^dade de
alemã nada m C?na é mundo’ suPôe um bom traço no dese
um operário medieval ?1"3' “é é uh°' Um domínio das tintas- dos som' 
nla cas nha d í™U\ -naS“ breadoS nas Sravuras' ™s também
numa casinha de Fachwerk”, na da anatomia e da psicologia
So cristã e í)Ürer S-ntatÍZa 3 °S n°breS QUe Dürer retrata «*> 

tureza da arnnim, ervada° T homens de mundo’ Pecadores criti-
circundante Fm m f 'd mU ° h°menS novos' ou mesm0 funda'
presentacões da m^ d SUaS re' d°reS de imPérios- E, de todos os
presentaçoes da mae de Jesus, vemos homens dos novos tempos o mais

ma mulher real, nao idealizada, de característico entre os humanistas se
dpo^telfrim "naaS’ ***“ Um rá Erasmo’ mais famoso do Pue Me-
Rafaef > Madona de lanchton. Lutero mesmo, Dürer
ElGrero men°S Um3 f'gUra de conse8ulu retratar, mas seu trabalho 

AinHa i»n • a arbsta reflete as preocupações datreA de seu temnn n' °Utr°S *eforma’sendo talvez 05 Painéis dos
«a td r P • ° er encarre- QMro Apóstolos., de 1526 uma es- 
ga-se da figura no primeiro plano e da pécie de testamento seu Na base 
paisagem no fundo. Nao contrata um dos painéis, uma longa inscrição diri-sffisssr “m° * ““»“V'tas, adverte sobre os 

falsos profetas. Dürer

ver o

não

Vinci, 
talvez o fundo fosse

para quem
e Jesus num cenário tipicamente alemão se posiciona com Lumenos importante. 

Para Dürer, a pró
pria paisagem vai-se 
tornando 
pouco um fim em si, 
com valor autôno-

tero contra os exalta
dos. Ele se orienta pe
la Bíblia, com João e 
Pedro. Marcos e Pau
lo. “E uma caracterís
tica bem alemã que lá 
onde se atingiu o ex
tremo, onde o que há 
de mais alto deve ser 
proclamado, a pala
vra tenha de intervir, 
representando e in
tensificando. porque 
a forma artística co
mo vaso da expressão 
não é mais suficiente, 

o •, Para Dürer, as passa-
com a orecisãn dn n,eXat,dà°’ gens da Bíblia de Lu*ro, constituem 
com a precisão do ourives bem treina- a própria mensagem do quadro”
do, mas com poucas dinâmicas entre (Steck). q
eles. Gradativamente, estes detalhes 
se estruturam cientificamente, mate
maticamente, numa estática 
dinâmica notáveis.

pouco a

mo.
Inicialmente, os 

objetos e os elemen
tos pintados ou gra
vados são como que 
justapostos, Quem Mandou não Dar Agua De Cheiro 

No Dia Dos Namorados?
sem

acentuação de im
portância, segundo
o costume medieval. _____________i-i
Há uma infinidade ^a' üe Albrecht foi um célebre ourives 
de detalhes, todos 
desenhados

O artista admoesta que todos os go
vernantes deste mundo, nestes tem
pos perigosos, devem cuidar para não 
trocarem a palavra divina pela sedu- 

Qual a finalidade desta arte? Mora- Çao dos homens. Dürer encara, muito 
hzar, dar prazer, homenagear autori- conscientemente, a sua criação como 
dades, expressar luxo e poder, unir a tarefa, como missão. Sente 
comunidade? Hoje sabemos que to- cessidade de passar adiante aquilo 
das estas finalidades já foram perse- 9ue aprendeu e conquistou na arte, 
guidas pelos artistas, seja na arte bern como de anunciar através da 
catequética medieval e da contra-re- arte a sua convicção em assuntos 
forma jesuítica, seja na arte-propa- de fé- Todas as xilogravuras de Al- 
ganda dos movimentos políticos, seja brecht Dürer surgidas nesta época 
no hedonismo dos ingleses do século sao expressões desta atitude religio-
passado ou dos homens posteriores ao sa-(Álvaro Valls)
século 19, até os homens da cultura 
do consumo.

e numa
1 5% DE DESCONTO 

Nas linhas Obelisk, Absinto 
Hydros e Day By d ay.

uma ne-

.. ,, „ □ O professor Valls faz uma palestra
Mas ha uma finalidade para que os sobre Dürer no próximo dia 7, no 

homens renascentistas é própria à ar- auditório do Margs (Praça da Aljan- 
te: proporcionar conhecimento, dega, s/n°)

 SEGUE
lio: painel a óleo em louvor aos apóstolos
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Imagens sagradas e profanas no Margs
Cinqüenta e nove xilogravuras em preto e branco de Albrecht Dürer podem ser admiradas em Porto Alegre
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Fantasia: Dürer nunca viu um rinoceronte, mas depois de entrevistar nobres, marinheiros e viajantes, esqueceu as cores e desenhou o animal em 1515

i.
EDUARDO VERAS

njos esmagam dragões. Rinoceron
tes envergam couraças. E Cristo 
carrega sua cruz pela salvação da 

humanidade. Imagens sagradas e umas 
poucas profanas dominam as pinacotecas 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
em Porto Alegre. São 59 gravuras em 
preto e branco, realizadas há quase 500 
anos pelo maior artista alemão da Renas
cença, Albrecht Dürer. A exposição, pro
movida pelo Instituto Goethe, já foi apre
sentada em oito cidades brasileiras, desde 
junho do ano passado, e fica até o próximo 
dia 11 no Margs.

As imagens — riscadas com buril numa 
matriz de madeira e impressas sobre papel 
— trazem na área inferior as iniciais do 
gravador. Um “D” cabe dentro de um “A”. 
Mais que duas letras, são as marcas da 
individualidade do artista, para fins de co
mércio, e de acordo com as transformações 
do seu tempo: o advento do humanismo, a 
formação da burguesia, a especialização 
reconhecida.

Diz a lenda que Albrecht Dürer foi um 
especialista obcecado. Teria morrido, 
1528, por conta desta obsessão e de uma 
baleia encalhada. O gravador atravessou 
metade da Alemanha, numa viagem longa 
e acidentada, para desenhar o animal, nu
ma praia do Norte. Lá chegando, encon

trou apenas uma febre, semelhante à malá
ria. A baleia tinha voltado para o mar, mas 
a doença debilitou o artista e o acompa
nhou até o fim da vida.

“A autêntica arte está contida na natu
reza e aquele que consegue apreendê-la a 
alcança”, deixou anotado o mestre alemão. 
Numa época em que pintores e gravadores 
estavam mais interessados em servir à 
Igreja e aos mecenas, ele trabalhou incan
savelmente no estudo analítico de flores, 
bichos e corpos humanos.

Dürer foi um dos inventores daqueles es
quemas matemáticos de desenho e propor
ção, em que seis ou sete narizes correspon
diam a uma cabeça. Seis ou sete cabeças 
faziam um corpo. Mesmo quando esteve a 
serviço da Igreja e dos mecenas, perseguiu 
o detalhismo, com centenas de linhas pro
duzindo luz e sombras. “O mínimo deta
lhe”, ele escreveu, “deve ser realizado o 
mais habilmente possível”.
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□ □□ Exposição de xilogravuras de Al
brecht Dürer, até 11 de junho, de terças a 
domingos, das lOh às 17h, com entrada 
franca, nas pinacotecas do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da Alfânde
ga, s/n °).
□ □ □ O catálogo de 24 páginas, em preto 
e branco, com texto em inglês, à venda na 
Arteloja, no Margs, custa RS 3,00

riri*
é liséfgi

em

I
Auto-retrato: Dürer em 1500, imitando Jesus Cristo
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A vida selvagem 

da menininha do "E.T."
Chet Baker ajuda 

a viver e a sonhar
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ÁLBRECHT DÜRER
Pinacotecas do Margs IPraça da Alfânde
ga. s/n").
Mostra dc xilogravuras do artista. A ex
posição itinerante reúne séries de maior 
expressão em sua obra. como A Grande 
Paixão c O Novo Testamento. De terça a 
domingo, das 1 Oh às I7h. até 11 de ju
nho.

Jornal:
Dais:__ 33L /.... 0 .4» / *7 g"
Pá6^a 3
Assunto

Pérolas dos porcos 2 Pérolas dos porcos 3
. _ . Ele, com o dedo gorduroso

posição de xilogravuras do ale- postado em cima do vidro do 
mão Albrecht Dürer no quadro:
Margs.

Um casal jovem posta-se es
tratégica e ostensivamente em 
frente a uma gravura da ascen- lombriga. 
são da Virgem, impedindo que Comentários desse teor „„ 
qualquer outro visitante tenha tileza deveriam ser preventiva- 
acesso à obra. mente silenciados, para que o

Dá-se o diálogo reproduzido vulgo não os entenda mal 
ao lado. (JT)

Domingo, último dia da ex-

— Bah, que anjinho gordo!
Ela:
— É mesmo, parece que tem

e su-

(JT)


