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Herbert Caro fala 

sobre a arte de Weimar
O professor alemão Herbert Caro, Iradutor premiado

fA MoTaaMvn" <D°u,or Faus,°) e de Hermann Brock 
(A Morte de Virgílio), estará proferindo às 17h de hoie 
no auditório do Museu de Arte uma palestra abería 
ao publico sobre a mostra “Gráfica Crítica na República
aquda época.C a5PeC'°S hÍSWrÍCOS rdacio"ados com

Herbeçt Caro nasceu em Berlim em 1906 e viveu 
na Alemanha até 1935, atuando como advogado. Trans- 
enu-se então para a França onde estudou Letras Clás

sicas na Universidade de Dijon. Radicando-se em Porto
egre, trabalhou no comércio e na indústria e concomi

tantemente realizava traduções de inglês e de alemão 
para a Livraria e Editora Globo. Participou da compi- 
laçao de dicionan°s de Português/Alemão e de Portu- 
gues/Latim. Além de Mann e Brock, traduziu também 
autores como Hermann Hesse, Pearl Buck, John Stein- 
beck e Elias Canetti.

Tanto no Brasil quanto no Exterior o professor já 
tez centenas de conferências sobre literatura e arte. É 
como crítico de arte e cidadão que conheceu profunda-
^ínJn/hlA,eTta até-35 que Caro falará h°ie sobrea Republica de Weimar, período marcante 
das artes plásticas e da política. no campo
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Arte em diversos planos
de Arte do Rio Grande do Sul, será im
portante para completar a mostra 
“Gráfica Crítica na Época de Wei- 
mar” pois o palestrante viveu na Ale
manha até 1936 e observou como habi
tante do país e crítico de arte o impor
tante momento apresentado na mos
tra. O encontro vai contar ainda com 
uma projeção elaborada pelo profes-

® A escultura Ângela Pettini de Oli
veira teve cumprimentos de muita 
gente na inauguração da mostra da 
nova coleção de trabalhos. A Singular 
estava repleta e domingo, na Revista 
ZH, os comentários de Ângela a res
peito desta coleção que fica em expo
sição por mais algum tempo.
• O speech do professor Herbert Ca
ro, durante a tarde de hoje, no Museu sor Caro.
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