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* De arte: Dia 5 de dezem
bro, no Museu de Arte do 

RGS (altos do Teatro São Pe
dro) as famosas xilogravuras 
de Hansen-Bahia. A exposição 
conta com o patrocínio do 
Governador do Estado da 
Bahia, prof. dr. Luis Viana 
Filho e do Cônsul -da Repúbli
ca Federal da Alemanha, dr. 
Herbert Woeckel.

destaqles
* “Hansen-Bahia poderia acrescentar uma segunda par
tícula a seu nome primordial e chamar-se, com a devida 
justiça, Hansen-Bahia-Gravador. Mestre gravador êle o 
é... como também baiano... e como alemão pela sua an- 
cestralidade”. Mário Barata, ao apresentar o xilógrafo, 
que comemora 20 anos de Brasil e estará expondo no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A inauguração es
tá marcada para as 18h do dia cinco próximo.
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ARTE
O Museu de Arte convida para uma expo

sição de xilogravuras de Hansen-Bahia, com 
patrocínio do governador Luiz Viana Filho, da 
Bahia, e cônsul da República Federal da Ale
manha, dr. Herbert Woeckel. A inauguração é 
dia 5 de dezembro, às 1 horas. Divulgador das 
mágicas belezas de São Salvador, Hansen toi 
premiado por livros de arte na Alemanha, na 
Áustria, e é um dos grandes incentivadores do 
movimento que está sendo conhecido como 
«escola da gravura baiana». O convite é o me
lhor" trabalho gráfico do gênero que já rccebi, 
aqui em Pôrto Alegre.
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Hansen, o da Bahia
Com a cooperação do Insti

tuto Cultural Brasileiro Ale
mão. o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul inaugura, no 
próximo dia 3, a mostra de 
xilogravuras do alemão-bahia- 
no Hangen-Bahia, grarurista 
germânico que vindo para o 
Brasil aos 24 anos de idade, 
aqui se fixou definitivamente, 
ficando na Bahia, cujo nome 
adotou como sendo o seu. Con
vidado por Jorge Amado para 
ver a Bahia e sua cultura, en
cantou-se tanto com ela que 
passou a exprimir, em seus 
trabalhos tudo aquilo que vira 
e sentira.

Peter Kothé assim se expres
sa a seu respeito: “*Êste nome 
composto, que exprime a vin- 
culação de dois elementos e 
dois continentes, não é certa
mente gratuito. Expressa mais 
do que o amor declarado de

um homem por sua pátria a- 
dotiva. Testemunha a presen
ça das duas forças fundamen
tais que. conjugadas, determi
nam o caráter e o destino de 
qualquer homem — quanto 
mais a vida de nosso artista 
— a saber: sua origem e o 
meio ambiente”.

Seu trabalho- no Brasil se 
iniciou em 1949. quando emi
grou para nosso país. passan
do a expor aqui a partir de 
1950. no Museu de Arte de São 
Paulo. Desde então, até a pre
sente mostra, produziu mais de 
uma centena de trabalhos, que 
lhe valeram, jior parte de Jor
ge Amado, o comentário se
guinte: “Nessa casa encontra
reis a alegria de viver e o hu
manismo, a paz e o trabalho 
criador, a doçura de Use o a 
fòrça de Hansen, o amor da 
Bahia»
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Hansen, o da Bahia
Com a cooperação do Insti- um homem por sua pátria a- 

tuto Cultural Brasileiro Ale- dotiva. Testemunha a presen-
mao, o Museu de Arte do Rio ça das duas forças fundamen-
Grande do Sul inaugura, no tais que. conjugadas deíermi-
proximo dia 3, a mostra de nam o caráter e o destino de
xilogravuras do alemão-bahia- qualquer homem — quanto
no Hansen-Bahia. gravurista mais a vida de nosso artista
germânico que vindo para o — a saber: sua origem e o
Brasil aos 24 anos de idade, meio ambiente”,
aqui se fixou definitivamente, Seu trabalho no Brasil se 
ficando na Bahia, cujo nome iniciou em 1949, quando emi-
atíotou como sendo o seu. Con- grou para nosso país, passan-
viciado por Jorge Amado para do a expor aqui a partir de
ver a Bahia e sua cultura, en- 1950. no Museu de Arte de São 
cantou-se tanto com ela que Paulo. Desde então, até a pre-
passou & exprimir, em seus sente mostra, produziu mais de
trabalhos tudo aquilo que vira uma centena de trabalhos, que
e sentira. lhe valeram, por parte de Jor-

Peter Kothé assim se expres- ge Amado, o comentário se-
sa a seu respeito: ‘“âste nome guinte: “Nessa casa encontra-
composto, que exprime a vin- reis a alegria de viver e o hu-
culaçao de dois elementos e manismo. a paz e o trabalho
aois continentes, não é certa- criador, a doçura de Ilse e a
mente gratuito. Expressa mais fòrça de Hansen, o amor da
do que o amor declarado de Bahia”.
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J Arquiteto Gilberto Moraes Marques, Di
retor do Museu de Arte do Rio' Grande do 
Sul, responsável por algumas das melhores 
exposições realizadas êste ano em Pôrto Ale
gre, está preparando a inauguração de uma 
individual de xilogravuras de Hansen-Bahia, 
com vernissage previsto para o próximo dia 
5 de dezembro. Encerra assim o MARGS mais 
um ano de luta, sem deixar de manter o al
to nível de suas mostras. Essa exposição do 
xilógrafo alemão tem o patrocínio do Gover
no do Estado da Bahia e do Consulado da 
República Federal da Alemanha em Salva
dor. Conta ainda com a colaboração cfó Ins
tituto Cultural Brasil-Alemanha do Rio de 
Janeiro, de Pôrto Alegre e Salvador,_do Goe- 
the Institut de São Paulo, da Sociedade Cul
tural Teuto-Brasileira de Belo Horizonte e 
do Goethe-Institut Muenchen da República 
Federal. Com tantos colaboradores, não é 
de causar espanto o belíssimo e luxuoso ca
tálogo, o mais admirável dos que temos vis
to de exposições individuais.

Hansen-Bahia é um alemão que descobriu 
o Brasil — mais propriamente a Bahia — aos 
24 anos. Encantado com as maravilhas da 
terra descoberta, passou a desenvolver gran
de atividade como gravador, contribuindo 
também para o ensino e difusão da xilogra
vura em nosso País.

Essa exposição que o MARGS apresenta
rá é uma retrospectiva que abarca 20 anos 
e constitui, segundo Peter Kothé afirma no 
catálogo, «uma impressionante confissão de 
fé ao Brasil, não podendo surgir dúvidas 
quanto a seu lugar na história da arte».

O vernissage da restrospectiva de Han
sen-Bahia está marcado para às 18 horas do 
dia 5 de dezembro. >

Interrompendo sua estada no Brasil, Han
sen-Bahia foi para a África. Mas a Etiópia 
não foi um «substituto» capaz de inspirá-1© 
como a Bahia inspirou. Afinal, êle conclui: 
«Se não tivesse sido contagiado antes pela 
Bahia...» E volta.

■HB1
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• Dia 5, às 18 horas, o Mu
seu de Artes do Rio Gran

de do Sul e o Instituto Cultural 
Brasileiro Alemão apresentam a 
mostra de gravuras Hansen- 
Balvia, que deverá encerrar as 
atividades do museu em 26 de 
dezembro. Hansen chegou ao 
Brasil com 24 anos de idade e 
começou suas atividades ilus
trando livros da Edições Melho
ramentos de São Paulo. Come
mora agora 20 anos de Brasil, 
e o faz expondo sua arte, com 
apoio da Fundação Goethe e do 
Instituto Cultural Brasileiro-Ale- 
manha.
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Nosso vntseu pouco conhecido encerra temporadc 
com Hansen-Bahia. O diretor faz um balanço e a 
firma que o problema continua sendo verba.

Hansen-Bahia- 

é xilogravura, 

no fim do ARTES Eano 

do Museu de Artes
Hansen — Bahia, uma exposição de 

gravuras que o Cultural-Alemão inaugura 
sexta-feira, vai encerrar as atividades, nes
te ano, deste que é mais um sonho que 
uma realidade: O Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul. Museu

baixadas possibilitou ao público pôrlo- 
alegrense ver ainda, em fevereiro, 
série de litografias da Polônia: em março, 
reproduções de UKYOÊ — gravura tra
dicional dos grandes mestres antigos do 
Japão, como Utamaro, Hokusai, Sharaku e 
outros; em abril, reproduções de ícones e 
afrescos da Iugoslávia, sempre citados 
tre os melhores exemplos da arte medie
val européia.

O sr. Boro Miljowski, cônsul daquele 
país, residente em São Paulo, promete pa
ra 1970 uma mostra de Arte Contempo
rânea Iugoslava, incluindo talvez a repre
sentação daquele país na Bienal.

— Estiveram expondo individualmente 
no Museu Valdeni Elias, com sua conheci
da pintura, em agosto, e Miriam Chiaverini, 
com seu interessante e discutido Dominó, 
em outubro.

— Essa programação, que se propunha 
abordar, desde as propostas de artistas no
vos, à divulgação de expressões de caráter 
didático, teve sua complementacão com 
duas mostras do acervo do MARGS c com o 
IV Salão Cidade de Pôrto Alegre, agora 
encerrado para dar lugar às gravuras de 
Hansen — concluiu o diretor do Museu.

O ARTISTA

flansen-Bahia nasceu e se criou em um 
país onde a arte da xilogravura tem 
tradição secular, rica e original. Em 1915 — 
data de seu nascimento em Hamburgo — 
esta arte — a mais antiga de tôdas a? téc
nicas gráficas na Alemanha — atingiu 
um dos pontos mais altos de sua história. 
Longe de seu país natal, no Brasil, alcança
rá na Bahia a plena maturidade de sua 
arte. Em Salvador, transformou-se num dos 
grandes mestres de sua obra. Em 59, quan
do regressou ao seu país, depois de 19 anos 
de ausência, sua obra foi reconhecida co
mo uma contribuição original para a evo
lução das artes gráficas modernas.

uma

que muita gente 
PedroSabe QUe fKa n°S altos do tcatro São

en
O MUSEU

. A.<?,.niesmo te,nP0 em que apresenta es-
rtiJSÍT Jxposiç,ão’ Gilberto Marques 
duetoi do Museu, faz um balanço do que

”aquela casa- Em Princípio, as 
dificuldades permaneceram: falta de 
ba, ate mesmo para conservação do acêr-
Iap. !■ía i 3 ,de loca1, 0 ^ue obriga a co
locação de obras valiosas num sótão, onde 
os insetos se encarregam de destruí-las

0 Museu se manteve ativo desde ia- 
neiro, quando trouxe a Pôrto Alegre a 2.a 
Exposição Jovem Arte Contemporânea 
norama do que de melhor e mais avança-
nTá«ftSfei en-í’e os •iovens da vanguarda 
plastica brasileira. A mostra, que reuniu
vanos artistas que compõem atualmente a
SITpÍ?8550 brasileira na X Bienal de 
Sao Paulo — como Cláudio Tozzi, Marizel- 
da.Bujami, Píer Luisi e outros — foi a 
primeira de uma série que Valter Zanini, 
diretor do MACUSP e da Associação dos 
Museus de Arte do Brasil 
informou.

— Outras, sob

ver-
vo,

%

pa-

u ma
nos enviou —

n , . ,. 0 mesmo patrocínio, fo-
tam a dos Artistas Japoneses da ISPAA 
(Sociedade Internacional de Artes Plás
ticas e Áudio-Visuais), aqui apresentada 
com o co-patrocínio do Consulado Geral 
do Japao, e a dos “40 Gravadores Nacio
nais e Estrangeiros”, reunindo peças do 
acervo do MACUSP, incluindo Picasso, Cha- 
gall, Goeldi e outras figuras exponcnciais 
da gravura deste século.

— A colaboração cos consulados e em-
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A BAHIA DE HANSEN

Hansen Bahia está expondo, desde ontem, no Museu de Arte 
ao Rio Grande do Sul, com mais de cem trabalhos numa mos
tra única, o que e fato pràticamente inédito entre nós. o pa- 

e do Instituto Cultural Brasileiro Alemão, podendo ser 
conhecida hoje a noite ou nos dias de semana no horário das 

13,30 horas às 18 horas. n Imi
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HANSEN-BAHIA NO SUL

e exuberância, como beir demonstra a reprodução acimaX ajg, i >/
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Kavl-Heirui Hansen, conheci
do no Brasil como Hansen-Ea- 
hia, nasceu e criou-se em Ham- 
burg, onde a arte da xilogra
vura tem uma tradição secu
lar, rica e original. Em 1915, 
data de sua descoberta 
mundo, esto. arte, a mais an
tiga de todas as artes gráficas 
da Alemanha, atingia, após um 
certo período de estagnação, 
um dos pontos mais altos de 
sua história. Há um decênio 
o grupo “Die Bruecke” havia 
sido fundado, núcleo que cria
va, gradativamente, o expres- 
sionismo. No plano de revi- 
goramento desta forma expres
siva, — os jovens valiam-se Ci
nicamente do prêto-e-branco 
da xilogravura plana para u- 
ma maior fôrça de suas obras.

A nostalgia por uma vida 
simples e sincera, foi a nota 
predominante de tôda aquela 
nova geração germânica. Karl- 
Heinz não foi exceção, e sua 
adoção, em 1946, da arte da 
xilogravura, bem o demons
tra. Iniciando-se pelas técni
cas de seus mestres expressio- 
nist-as. influenciado sobretudo 
por Fvans Masereel. herda, 
dèste primeiro momento, a sua 
temática, que se manterá ao 
longo dos anos: o ser huma-

Em 1949 Hansen emigra pa- 
ra 0 Brasil- onde familiariza- 
se imediatamente com a Ba
hia. adotando-a

do

j» * - * v- ' "• ' ■ ■
Dum lado da rua mm
se espraiam as ^5*3 jt? ...
escadas do Senhor - ,:*■ $ « f
do Bom I- im. A . , * ■, ■■■ ?■
cruz lá do alto,

4

■

mais alta que o e-
levador Lacerda —
espera a flor que
parou na porta,
sentada. Um vaso
tem vida? Depende
da flor.

no.

Então
veio vindo, jeito mesmo em 

Para quem obser-de rír no couro do seu nome. 
va. hoje suas obras. a. explica - 
ção poderá ser conseguida le
vando-se em conta a extrema 
eroticidade existente neste ar
tista, ma® sempre contida, tal
vez pelo clima ou pela cultu
ra. mesmo a

chapéu, balangan
dans a tiracolo que
dão tiros de fogo i
como
Cavalo
nas
dançantes. que pertence. A- 

qui chegando, livre, vivendo os 
sóis baianos mil vêzes canta
dos, Hansen expande-se. rece
be tôda a graça e a maldição 
da terra de todos os santos, e 
transporta-as para a sua arte. 
As negras — em tôdas as po- 

H ' sições e situações possíveis e
imaginárias — são o aspecto 

BMayi&a mais forte de seus trabalhos 
M partícularmente na série 
ISmÉiÍÉ gravuras reunidas no livro 

“Flor de São Miguel”. Mas 
também a figura masculina do 
vaqueiro, do cangaceiro 011 do 
cavaleiro, dos animais, das pai
sagens urbanas de ruas estrei
tas, ladeiras íngremes e pos
tes de luz e telégrafo encara- 
pitados ao lado das casas.

Regressando a seu país eu 
1959, é-lhe reconhecida tôda 
sua colaboração à arte gráfi
ca mundial, e êle, trabalhan
do em seu país sôbre temas 
brasileiros, escreverá: "O fato 
de os melhores entre os meus 
trabalhos brasileiros fôssem 
realizados na Alemanha, nu
ma perspectiva distanciada, 
notável. O térmo saudade tal
vez resuma melhor o móbil se- 
grêdo da minha criação artís
tica: é êste impulso nostálgi
co que opera a transfiguração 
do vivido, dando às experiên- 

% ' *• , cias pessoais do artista lima
validade universal”. Tanto es
sa. sua afirmação é verdade 
que, mesmo em sua obra mais 
germânica “Die Níebelungen” 
de 1962. podem-se achar tra
ços baianos em cada momen
to da figura. Franqueado pe
la saudade, após ter trabalha
do durante algum tempo em 
Addis-Abeba, Hansen retornou 

sua obra

noite, que quan
do vem se instala
de mansinho, não
é a que esconde

demas aquela revela
dor a.
nas
que
roda com as portas
em vitrais arco-lris
a noite s’instala

os paralele-como
pípedos, sem forma
nem tamanho, to
tal. inteira, e ao :
mesmo tempo
fragmentada de
centenas de almas
busca ntes.

WfÊÊM * Bahia, onde hoje,
mais tíe vinte anos de 

aprofundamento e sentimento, 
Na Bahia são tantos os mistérios que a» sereias e as mulheres dos mais puros que já se viu 

não mais se separam. Os cavalos riem e chacoteiam, pernas pro ar, 
prá que te quero, znm-zuns perdidos nos fossos do misticismo.
Seios e nádegas no redemoinho...

como podemos notar pelos tra
balhos aqui .reproduzidos. 
A.H. A
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•Bania, numa série 
mostram a pujança 
nação de culturas, 
arte de Hansen.

plásticas

Pedro. Ex- 
, oriundo 

completamente na
de Quase cem trabalta 
de uma perfeita 
muito bem

t
miscige- 

expressa pela

ar,os plásticcS**”>> . :

Começamos 
mie vem 
cidade. ^uio^s :rtvà-e
brasileiro Semico-
tural Brasileiro6a,^mãlf*estaT i? Illstitut0 Cul- 
mostra de cem trabShn 1 patrocmando 

Rio Grande do Suí Hm° MUSeU de Arte 
13h30min às i8li diárianS Semanal

em

Hansen Baliia

São apenas duas as mostras de 
artes plásticas que a cidade pode 
ver. Uma delas continua lá no Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul 
Trata-se de Hansen-Bahia, cujo su
cesso inusitado féz com que os pro
motores desta individual adiassem

artes
; ±/[ I lí-j nut

As artes-plásticas ainda dão seus últimos
. . Além de Hansen

Bania, que prossegue com suas dezenas de xi
logravuras no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, aberto diáriamente das 13.30 horas às 
18 horas, e que está sendo um dos aconteci
mentos mais importantes do ano, duas mos
tras coletivas tem chamado a atenção na ci
dade.

programas da temporada.
seu final apenas para a segunda 

/ ÇUipena de janeiro. Portanto é não 
se fazer de rogado e comparecer nos 
altos do Teatro São Pedro, onde fun
ciona o Museu de Artes, no horário
raslierClaI daS 13’30 iloras as 18 ll0‘
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O que existe em artes plásticas, 
em número, é pouquíssimo : apenas 
uma exposição, que encerrará dia 15, 
e que vem alcançando um. sucesso 
inesperado. Trata-se de Hansen Bahia 
e suas xilogravuras, que o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul ápre-
senta diariamente, das 13h 30min às 
18 horas. Artista germânico radi
cado entre nós há muitos anos, sáo 
quase cem os seus trabalhos aqui reu
nidos, abrangendo, pràticamente, tô-
da uma visão global de sua arte, em 
sua tomada de temas e assuntos e 
em sua evolução técnica. Alto nível 
nesta mostra que traz a Bahia até 
nós, aquela mesma Bahia de Jorge 
Amado e de suas criaturas, só que 
aqui, carregadas com grande erotici- 
dade e arte daquela que se encontra 
na tradicional xilogravura alemã, uma 
das' mais desenvolvidas de todo o
mundo. (A. H.).

m



......Jc mal:
Dal a: l.Q. / /... 7*_0 
Pagina:______________________
Assunto: JÜo>Aôeyv_-...__________



. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ü. /. . oi. /_ío_
Jcrnal:..

Data:. .

Pagina:

Assunto:.jUa.Vv.oeH.- ftWOq.

.
; plástiçqs

rkr
V'

rtes
t*ÇT"^õ\rõ AA

A semana última, no que diz res
peito ás Artes Plásticas, viu-se mar
cada pelo problema surgido com o 
anunciado leilão de obras barrocas 
pertencentes ao convénto das Irmãs 
Carmelitas. Acontece que entre as 
obras a serem leiloadas havia pelo 
menos três de grande valor cultural 
para o Estado gaúcho, o que levou, 
após intervenção do representante 
local do Patrimônio Artístico e. pos
teriormente, do cardeal Sclierer, à 
suspensão do leilão.

No mais, é o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul que, diariamen
te. das 13h30min às 18h apresentará, 
apenas até o dia 15 déste mês, quin
ta-feira, a mostra de xilogravuras de 
Hansen-Bahia, de quem vimos fa
lando por tanto tempo e que, nes
tas alturas, já dispensa todo e qual
quer comentário.

pareceEncerrada esta mostra,
realmente no totalque entraremos 

ostracismo das artes plásticas na ci
dade, pelo menos, até quando março 
vier... (A.H.i
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O GUERREIRO GERMÀNICO-BAIANO
O Museu de Ane do Rio Grande do Sul. com a 
colaboração do Instituto Cultural Brasileiro Ale
mão, deverá encerrar com chave de ouro a atual 
temporada das artes plásticas naquela casa. É 
que a partir de sexta-feira, dia 5, estará aberta 
à visitação pública a mostra individual de Han- 
sen-Bahia, um artista germánicoi radicado há 
longo tempo na Bahia, e cuja arte de xilogra

vura procura retratar tudo o que a "boa terra’’ 
e seus habitantes têm a nos mostrar. A reprodu
ção acima é um perfeito exemplo da arte de 
Hansen-Bahia. Trata-se de “O Guerreiro”, on
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