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hotogratia da Bauhaus • Pinacotecas. Exibição das fotografias realizadas 
entre os anos 20 e 30 por integrantes da escola alemã Bauhaus. Promoção do 
Instituto Goethe. De 9 a 27/11
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Acima: Irene Bayer, Portràt Andor Weininger, 1928.
Acima, à direita: Xanti Schawinsky, Transparenz, Fotogramm, 1936.
Ao lado: T. LuxFeininger, Schlemmer-Theater "Schawarz-Weib"(Ausschnitt), um 1927.

Ao construir possibilidades visuais do cotidiano, os fotógrafos 

da Bauhaus abusaram dos ângulos novos, das colagens e dos efeitos 

da sombra e luz. Essas imagens produzidas entre os anos 20 e 30 

ocupam as Pinacotecas do MARGS, a partir do dia 9 de novembro,

numa promoção do Instituto Goethe. A exposição Fotografia da Bauhaus recupera a variedade de estilos na montagem do retrato, 

da natureza morta, dos flagrantes diários, do anúncio publicitário ou mesmo das linhas retas dos edifícios de Walter Gropius. A Escola 

Bauhaus buscou, entre 1919 e 1933, uma aliança entre as artes e os ofícios, reunindo a pintura, a escultura, a arquitetura e o desenho 

mesma ação conjunta. Entre 1927 e 1928, a fotografia esteve 

circulavam nas revistas da escola e em exposições que apontavam para a foto

industrial numa auge do trabalho dos Bauhãusler. As imagens 

expressão artística independente, alimentando as 

polemicas entre a pintura e o instantâneo fotográfico. O austríaco Herbert Bayer, que participa desta exposição, resumiu o objetivo do 

grupo persistente na descoberta de criação de pormenores ao sabor da intensidade da luz: “Para nós, a fotografia era a tradução da

no

como

realidade para uma imagem legível”.
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SEGUNDO CADERNO, TERÇA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 1994_______ -5FOTOGRAFIA '• «

Filmes e fotos documentam a vanguarda
Ciclo de curtas-metragens experimentais no Instituto Goethe complementa a mostra do Margs

Acompanhando a exposi
ção A Fotografia da 
Bauhaus, que será inau

gurada amanhã no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, o 
Instituto Goethe programou, a 
partir de hoje em seu auditório, 
um pequeno ciclo de três dias, 
com filmes de curta-metragem, 
dedicado ao Filme Alemão de 
Vanguarda dos Anos 20. São 
38 produções assinadas por ar
tistas que eventualmente parti
ciparam tanto da obra cinema
tográfica ligada ao movimento 
quanto de suas outras expres
sões na arquitetura, decoração 
de interiores e grafismo. Na 
convergência dessas tendên
cias, está o nome de Lászlo Mo
holy-Nágy, cineasta e gráfico. 
Hans Richter, Oskar Fischin- 
ger, Lotte Reiniger e, sobretu
do, Walther Ruttmann 
tram-se entre os expoentes do 
cinema de vanguarda que terão 
seus filmes exibidos no ciclo, 
com entrada franca.

Em ocasiões anteriores, o 
Instituto Goethe já apresentou 
filmes de vanguarda dos 
20. A visão desses filmes hoje 
apresenta-se mais como uma 
curiosidade. Seu experimenta
lismo tem a capacidade de dei
xar o público inquieto. Afinal, a 
cor e o som acostumaram o 
espectador a uma pasteurização 
da imagem que a rudeza do 
preto e branco sem som torna 
áspera e incômoda. O “filme 
absoluto” proclamado por 
Hans Richter, Walther Rutt
mann e Viking Eggeling, junto 
com Hirshfeld-Mack, Fernand 
Eeger e Francis Picabia (partici
pando com Entreato, de René 
Clair), em uma sessão de cine
ma realizada em Berlim, 
1925,
qualquer facilidade 
apreciadores do tradicional. 
Coloca o filme como uma arte 
que prescinde de uma intri
ga e mesmo de atores.
MOVIMENTO CONSTANTE - Linhas 
ou figuras geométricas (Egge
ling), manchas claras ou escuras 
(Fischinger) ou engrenagens 
(Moholy-Nágy), tudo em movi
mento constante, propõem abs
trações luminosas que podem, 
por vezes, estarem acompanha-

Três da Bauhaus
Schawinsky, Bayer e Gropius em foto de Irene Bayer, feita em 1927

encon-

anos

Abstração
Fotograma 
de um filme 
de Lászlo 
Moholy-Nágy 
ampliado em 
uma das fotos 
da mostra 
do MargsHans Richter tem oito curtas-metragens experimentais no ciclo do Goetheem

certamente descarta das por música (Rudolph Pfen- em 1947, um clássico do ci- 
ninger, em Serenata e Barcaro- nema independente norte-ame- 
la). Para Lotte Reiniger, o papel ricano, Dreams That Money 
recortado é o astro do filme. As Can Buy.
A venturas do Príncipe Achmed 
(1923-1926) é um feito inigualá- Bauhaus, no Margs, faz 
vel, da mesma forma que Ber- leção tão abrangente quanto 
Iim, Sinfonia de uma Metrópole possível do movimento. Exibe 
(1927), o título mais conhecido sua complexidade e a aplicação 
da filmografia de Walther Rutt- de seus conceitos 
mann. Participante do grupo nados usos e finalidades. Das 
Der Sturm, Hans Richter divi- obras arquitetônicas de Walter 
diu sua vida entre o cinema
pintura, chegando a realizar, haus em 1919, aos anúncios co

merciais para produtos tão di
versos quanto utensílios de uso 
pessoal e livros, a mostra per
corre os caminhos de uma esco
la que acrescentou ao design a 
intensidade artística que carac
terizou o modernismo. Mo
holy-Nágy foi o chefe da tipo
grafia da Bauhaus. Fechada em 
1933 pelos nazistas, a escola 
tem seu nome ligado à produ
ção de Mies Van Der Rohe, 
arquiteto, e Vassili Kandinski, 
pintor. (Tuio Becker)

para os

O QUE: ‘O Filme Alemão 
de Vanguarda dos Anos 20’ 
— Exibição de 38 
curtas-metragens de diversos 
diretores.
QUANDO: às 20h, de hoje a 
quinta-feira.
ONDE: no auditório do 
Instituto Goethe (24 de 
Outubro, 112).
QUANTO: grátis.

A mostra fotográfica sobre a
uma se-

aos mais va-

Gropius, que fundou a Bau-e a
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O FILME ALEMÃO DE VAN- 
GAUARDA DOS ANOS 20
Auditório do Instituto Goethe (24 de Ou
tubro, 212), às 20h
Abertura da mostra de 38 filmes curta- 
metragens em 16 milímetros, pararela à 
exposição A Fotografia da Bauhaus. Até 
10 de novembro.
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PANORAMA, 09 DE NOVEMBRO DE 1994

Fotografia da Bauhaus 

está exposta no Margs
A exposição “Fotografis da 

Bauhaus” abre loja nas Pina
cotecas do MARGS, mostrando 
trabalhos realizados pela esco
la alemà, entre 1919 e 1933. 
São 124 fotos produzidas numa 
pesquisa especialidade ângu
los novos, de colagens e de efei
tos de sombra e luz. A expo
sição recupera a variedade de 
estilo dos Bauhaus nos retra
tos nas imagens de natureza 
morta, nos flagrantes diários, 
no anúncio publicitário ou nas 
linhas retas dos edifícios de 
Walter Gropius. A escola bus
cou uma aliança entre as artes 
e os ofícios, reunindo a pintu
ra, a escultura, a arquitetura 
e o desenho industrial numa 
mesma ação conjunta. Até 27 
de novembro, numa promoção 
do Goethe.

A escola pesquisou efeitos de 
sombra e luz
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Margs apresenta mostra Jtíaunaus
0 Instituto Goethe abre hoje nas pinacotecas do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 

a exposição "Fotografia da Bauhaus". São 124 fotos produzidas entre os anos 1920 e 
1930, numa pesquisa fotográfica muito especial dos ângulos novos, das colagens e dos 
efeitos de sombra e luz.

A exposição recupera a variedade de estilos dos Bauhãsler nos retratos, nas imagens 
de natureza morta, nos flagrantes diários, no anúncio publicitário ou nas linhas retas 
dos edifícios de Walter Gropius.

A escola alemã da Bauhaus buscou, entre 1919 e 1933, uma aliança entre as artes e 
os ofícios, reunindo a pintura, a escultura, a arquitetura e o desenho industrial numa 
mesma ação conjunta.

A exposição "Fotografia da Bauhaus" fica em cartaz no Margs até o próximo até 27 de 
novembro, numa promoção do Instituto Goethe. Fotos no Margs
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A FOTOGRAFIA DA BAU
HAUS
No Margs
Uma seleção de 124 fotos mostrando a 
fotografia numa imensa variedade de esti
los, apresentada como auxiliar do visual 
cotidiano.
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A FOTOGRAFIA DA BAU 
HAUS
No Aíargs ,
Uma seleção de 124 fotos mostrando a 
fotografia numa imensa variedade de esti
los, apresentada como auxiliar do visual 
cotidiano.
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Outros

A FOTOGRAFIA 
DA BAUHAUS
No Margs
Uma seleção de 124 fotos mostrando a 
fotografia numa imensa variedade de esti
los, apresentada como auxiliar do visual 
cotidiano. Até 27 de novembro.
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A FOTOGRAFIA DA BAU
HAUS
Pinacotecas do Margs 
Uma seleção de 124 fotos mostrando a 
fotografia numa imensa variedade de esti
los. apresentada como auxiliar do visual 
cotidiano.
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OUTROS
3* SEMANA DE CONSCIÊNCIA NEGRA —
Capoeira, roda de poesia negra, Grupo de Ação 
Cultural Kuenda, Grupo de Cultura Negra Ki- 
zomba. No Brique da Redenção, 10h. 
PLANETÁRIO — Programas infantis: "A Má
quina Volta a Fazer Estrelas" e "Eclipse Para 
Mandrafos", às 18h. Sessão adulta: "Eclipse 
Total do Sol", 20h. Av. Ipiranga, 2000.
O EXÓTICO FASCÍNIO DE BANGKOK — Do
cumentário de Flávio Del Mese. No Studio (J 
Patrocínio. 698), 16h e 20h. R$ 6,00.
OBRAS RECENTES — Exposição apresenta 
trabalhos de Paula Mastroberti. Na Galeria Ibe- 
rê Camargo da Usina do Gasômetro. Último dia. 
EXPOSIÇÃO — Coordenação de Descentra
lização da PMPA promove mostra de traba
lhos feitos em oficinas realizadas nos bairros 
da periferia. Na Usina do Gasômetro. 
OLHARES SOBRE PORTO ALEGRE ANTI
GA — Exposição no Museu Júlio de Castilhos 
(Duque de Caxias, 1231).
FOTOGRAFIA DE BAUHAUS — Pinacotecas 
do Margs (Praça da Alfândega s/n°).
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A FOTOGRAFIA 
DA BAUHAUS
No Margs
Uma seleção de 124 fotos mostrando a 
fotografia numa imensa variedade de esti
los, apresentada como auxiliar do visual 
cotidiano.
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Outrosü

A FOTOGRAFIA DA BAU- 
HAUS
No Margs
Uma seleção de 124 fotos mostrando a 
fotografia numa imensa variedade de esti
los, apresentada como auxiliar do visual 
cotidiano.
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A FOTOGRAFIA 
DA BAUHAUS
Pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°)
Uma seleção de 124 fotos mostrando a 
fotografia numa imensa variedade de esti
los, apresentada como auxiliar do visual 
cotidiano. Até 27 de novembro.
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A FOTOGRAFIA 
DA BAUHAUS
Margs (Praça da Alfândega, s/n°).
Fotos auxiliares do visual cotidiano. Até 
27 de novembro.


