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GRAFISMO, FOTOPLÂSTICA E COLAGENS

O Museu de Arte do RGS está com gostosa mostra de artes 
gráficas aplicadas á fotografia, com colagens diáfanas, puma 
polarização da experiência fototécnica à nova figuração. Tra
ta-se de uma promoção em cooperação do Goethe Institut de 
Munique, com os institutos culturais brasileiro-alemães em nos
so País.

É todo um conjunto de trabalhos de Kurt Wendlandt, plásti
co alemão da geração de 1937, que procede do encontro com 
Kathe Kolhvitz e se formou e radicou em Berlim ocidental, di
rigente do atelier do mestre Hans Meid e ilustrador, autor e fo
tógrafo, tendo'estudado a teoria das côres com Szym e o grsvu- 
rismo com o processo fotográfico. Em 1961, envereda pelas co
lagens transparentes, pelos quadros luminosos e se toma mes
tre era Berlim. Tem feito exposições individuais e atuado em 
mostras grupais e, além de obras publicadas, é premiado em Bo- 
onha, Beirute e Ancona.

Kurt Wendliandt aos 33 anos é sütista criador, Inspirado, 
Driginal e sutil. A presença de sua arte é marcada por sessenta 
? cinco trabalhos individuados e uma obra cíclica, com uma fé- 
*ie de dez que formam um conjunto unitário.

Na panorâmica de sua arte gráfica aplicada à fotoplástica e 
•olagens diáfanas, encontramos maneiras, fases e processos dis- 
intõs em sua técnica e estética admiravelmente harmonizadas e 
)or sua fantasia e expressão está no nível do moderno colorido 
Tlmico que constatamos em *‘À Queima Roupa” e “Enigma de 
Jma Vida” e em alguns filmes franceses.

No prospecto dessa qualitativa mostra da arte berlinense dos, 
lias atuais, Kurt Wendliandt conta a sua pesquisa e processos 
íe técnica e artesanato e os materiais que emprega, e o trata- 
aento dos meios gráficos e fototécnicos e fotogênicos.

Os novos materiais e processos propiciam o surto da reno-
A. O.ação estética e a nova configuração artística.
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no MARGS
Inaugura-se amanhã, no Mu

seu de Arte do Rio Grande do 
Sul, uma exposição sôbre ar
tes gráficas aplicadas à fotogra
fia, com a assinatura do artista 
germânico Kurt Wendlandt.

A mostra, que tem o patrocí
nio do Instituto Cultural Bra- 
sileiro-Alemão, parte da expe
riência fototécnica à nova figu
ração, através de colagens diá
fanas e curiosos constrastes de 
luz e sombra.

A exposição será inaugurada 
às 19h 30min, no salão do Mu
seu de Arte, altos do Teatro S. 
Pedro, com um coquetel a au
toridades, artistas e demais in
teressados.
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