
"GzÃFlCA c&mcâ NA épocA í»e

- m *eôs Icoòee.
- ih/st}turo &ogth£

Local: ytaezs - ío i°4ví>.

jj? oe "flecss : /</ &

1PGiLlobo: [Oy a -Z! 6 n
.



J .: 3 1: *Í5lJí#*-914
M 03 i Rl 

..; AH-I•-■ aji:

: Ê pOC a èe S8.^****fi <

medida que o tem
po p3ssa, se acen
de em todo o mun
do o interesse pela 
arte feita em Wei- 
mar, sobretudo a 
que diz respeito às 
artes gráficas. Isto 
porque foi princi
palmente através 
do desenho, das 
gravuras e das 
aquarelas que os 
artistas alemães 
atualizaram, redi- 
mensionaram 
exasperaram anti
gas discussões: 
quais as ligações 
entre arte e políti
ca? Qual o papel 
do homem criador 
numa sociedade 
dilacerada? Como 
manter uma alta 
voltagem estética 
e, ao mesmo tem
po, participar e in
fluir na vida da so
ciedade?

e

O Gigolô e O Homem É Bom, de George Grosz: solidão e hostilidade registradas em cores vivas

Arte
HORROR E DECADÊNCIA — A maneira 

encontrada pelos artistas gráficos para 
responder a essas questões foi batizada 
com o nome de Nova Realidade — um 
rótulo que diz pouco, pois abarca desde 
as grotescas cenas de rua criadas por 
George Grosz (1893-1959) até as figuras 
rigorosamente geométricas feitas por Au- 
gustin Tschinkel (1905-1983), como na 

gravura Vida Coti
diana. Apesar das 
diferenças entre 
cada artista englo
bado na Nova Rea
lidade, as seme
lhanças temáticas 
entre eles são 
igualmente eviden
tes. Há, neles, a 
preocupação em 
mostrar de maneira 
crua e realista os 
horrores da guerra, 
a miséria nas ruas, 
o brilho fugaz e 
decadente dos ca
fés, a dissolução 
nos bordéis, o tra
balho mecânico 
nas fábricas e a

Retratos de Weimar
No Rio, uma exposição 

revive as imagens da violência da 

primeira república alemã
fica Crítica na Época de 
Weimar, que se inaugura 
nesta terça-feira no Museu 
Nacional de Belas Artes, 
no Rio de Janeiro.

Com 146 trabalhos de 
24 artistas, a mostra foi or
ganizada pelo Instituto de 
Relações Culturais com o 
Exterior da Alemanha Oci
dental e trazida ao Brasil 
pelo Instituto Goethe. Grá
fica Crítica na Época de 
Weimar foi mostrada pri
meiramente em Stuttgart, 
na Alemanha, já passou 
por Buenos Aires, Santia
go e Montevidéu, depois 
do Rio de Janeiro seguirá 
para Belo Horizonte, São 
Paulo e Curitiba e no pró
ximo ano voltará à Europa 
para ser exposta em quase 
uma dezena de países. À

fkl a paisagem histórica do século XX, 
poucas épocas e regimes políticos 

foram tão conturbados quanto o período 
englobado pela chamada República de 
Weimar. Durante catorze anos, do final 
de 1918 ao início de 1933, a Alemanha 
fez a sua primeira experiência republica
na em meio ao caos: greves, assassinatos 
políticos, tentativas de tomada do poder à 
direita e à esquerda, militarização dos 
partidos políticos e progressivo esvazia
mento das instituições estatais. Sinônimo 
de crise, a República de Weimar nasceu 
com a marca da derrota da Alemanha na 
I Guerra Mundial e chegou ao fim com a 
nomeação de Adolf Hitler para o cargo 
de chanceler e com a instalação do nazis
mo no governo. O calor daqueles anos de 
fogo foi impiedosamente registrado por 
um punhado de artistas alemães, que le
garam à posteridade imagens de uma vio
lência cortante. Um excelente apanhado 
dessas imagens pode agora ser contem
plado pelos brasileiros na exposição Grá-

Vida Cotidiana, 
de Tschinkel: 
rigor geométrico
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■ Depois de uma retração 
nos primeiros meses do 
ano, o setor de artes plásti
cas volta a reagir com toda 
a força, ou pelo menos, 
com o mesmo ritmo do ano 
passado, quando havia em 
média a abertura de três 
mostras por semana. Nesta 
semana em Porto Alegre 
serão Inauguradas seis 
mostras. Ontem, foi a vez 
deNilton Mala na Singular.
■ A performance realiza
da pelo grupo Experimen
tal Tal na abertura da mos
tra de De Angells, no Espa
ço de Arte da Livraria Suli
na da Riachuelo, deu um 
clima perfeito com os tra

balhos do pintor. A narra
ção de Gato Larsen esteve 
ótima.
■ Iberê Camargo é aponta
do por Wilson Coutinho co
mo o artista que melhor 
pensa o nosso País. O arti
go de Wilson foi publicado 
pelo suplemento Idéias do 
“Jornal do Brasil”.
■ “Nome”, é o título da 
mostra que está no Institu
to de Artes, com trabalhos 
de Rochele Costi, Gaudèn- 
cio Fidelis, Heloísa Diana 
Borsato, Luís Cristello, Lo- 
rena Buys, Elaine Tedesco 
e Carlos Alberto Kraus.
■ Vem aí no Margs no pró
ximo 4 de junho a mostra 
Gráfica Crítica na Época 
de Weimar.
■ Os Clubes de Arte, que 
em São Paulo funcionam 
há alguns anos, lançam es
ta semana dois artistas: 
Becheroni e Ryo Wakaba- 
yashi. Para a aquisição das 
obras dos artistas o colecio
nador paga mensalidades.

Bela Dona, terracota de 
Milton Maia



: q&Iao ■ty-fe-OCl _

—3/* /-..0.5. ,/__£&
: ^ -£ H__

J ■ mal

I"; a t a

? a ■ . n *

Ç‘hocp'■ssunto:
vjü v-tx-nCp

□ O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, agora com a 
liderança de Vasco Prado, contando com Míriam 
Avruch e Carlos Scarinci, continua sua programação 

mostra Gráfica Crítica na Época de Weimar,com a
que abre ao público dia 4.
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VERNISSAGE
GRAFICA CRITICA NA ÉPOCA DE 
WEIAAAR — No Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul (Praça da Alfândega), 
âs 18h, abertura da mostra que reúne 
146 obras de 24 artistas plásticos. In
cluindo desenhos, aquarelas e gravu
ras. É uma síntese da Repttollca de 
Welmar, de novembro de 1918 a janel-

r.!d!
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MARCO CELSO VIOLA

Uma semana incomum
Esta semana repete a an

terior com a abertura de 
mostras de qualidade indis
cutível. Hoje, Cínthia Vas- 
concellos exibe na Arte e Fa
to (Santo Antônio, 226) o que 
irá apresentar na 19* Bienal, 
numa concessão especial aos 
porto-alegrenses. Amanhá, 
na Bolsa de Arte, uma das 
mais importantes exposi
ções do ano, o centenário de 
nascimento de Leopoldo Go- 
tuzzo. Também amanhá, 
quinta feira, na Desig Inco
mum, trés ceramistas gaú
chas tiram do atelier os seus 
mais recentes trabalhos.

Cerâmica,
de
Maria
dos
Santos

Ainda amanhá; Gráfica 
Crítica da Época de Weimar, 
mostra que vem percorren
do todo o sul do Equador e 
registrando enorme sucesso, 
todas as gravuras abrangem 
de 18 a 33, na Alemanha. O 
expressionismo alemáo per
meia toda a mostra com 
suas sombras. Uma oportu
nidade rara para ver o tra
balho de um dos mais impor
tantes caricaturistas ale- 
máes do período: George 
Groz. Finalmente, para en
cerrar a semana, na Tina

Operários 
Caminhando, 
de Hans 
Schmltz

-v

Presser, Carlos Wladi- 
mirsky expõe seus desenhos.
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Três mostras de arte 
são inauguradas hoje

0 setor de artes plásticas movimen
ta-se hoje com a abertura de três mos
tras da maior importância. No Margs, 
às 18h, vai ser inaugurada a exposição 
de 146 quadros dos mais conhecidos 
gráficos da época de Weimar, a pri
meira república alemã. A Bolsa de 

i Arte, às 20h30min, mostra pinturas e 
desenhos de Leopoldo Gotuzzo, pela 

' passagem do centenário de seu nas
cimento. A Deslgn Incomum expõe os 
trabalhos de três ceramistas selecio- 

. nados no salão do ano passado, com 
vemissage marcado para as 2lh.
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A programação do 

museu retoma seu ritmo
3

★
Carlos Scarinci e Miriam Avruch em intensa ativi

dade com a programação do Museu de Arte do Rio Grande do 
aui que retoma seu ritmo depois de uma pausa inesperada. 
V°8° mais estarão inaugurando a mostra Gráfica Crítica na 
Epoca de Weimar, que tem a chancela do Goethe Institut. 
Uma fase tumultuada e de frenética criatividade, como acon
tece nas grandes crises.
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Visões de um mundo caótico

Jeanne Mammen: "Casal 
do Kurfurstendamm", 
desenho de 1930

August Wilhelm Drebler: "O 
Mendigo", água-forte de 1926/27

Arntz: "Ocupação de uma Fábrica", xilo de 1931: "Pão", hto de 1924

Complexa e drámatica, a república alemã 
que precedeu a era nazista produziu uma arte 
crítica e variada que pode ser vista, a partir de 
hoje, em grande exposição montada no Margs, 
na Praça da Alfândega.

Lasar Segall: Entre Casas", litografia de 1921
• ••

e 1919 a 1933, a Alemanha política e o papel do homem que 
viveu sua primeira expe
riência

registrando-se um intenso cresci- de ação faziam parte da chama
mento de produção cultural. Mas, 
concomitantemente, a República como preocupação básica denun- 
de Weimar — a primeira repúbli- ciar os horrores da guerra, a mi- 
ca alemã — viveu também mo- séria, a forma de trabalho nas fá- 
mentos de grande tensão, com bricas e as lutas políticas, com to- 
greves, assassinatos, multidões da a sua ferocidade. Evidente- 
de desempregados e mutilados de mente, não foram poucas as re- 
guerra e o caos econômico do presálias que sofreram. George 
país. Tudo isso ao lado de tentati- Grosz, por exemplo, que está re- 
vas de tomada do poder, à es- presentado por 31 desenhos e 
querda e à direita, e da perda de aquarelas na exposição que se 
prestígio das instituições do Esta- inaugura hoje no Margs, foi pro- 
do. Líderes políticos, como Rosa cessado três vezes, sob a acusa- 
Luxemburgo, foram assassina- ção de ser autor de desenhos 
dos, e os artistas plásticos, que ofensivos ao Exército e as autori- 
mais produziam, encontraram no dades. Por várias vezes precisou 
seu trabalho uma forma de de- ser internado em clínicas psi- 
nunciar o que acontecia à sua vol- quiátricas, até que, em 1932, dei-

D cria numa sociedade dilacerada, 
democrática, Os artistas reunidos nessa linha

da "Nova Realidade’’. Tinham
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Visões de um mundo caótico
vC.v

Jeanne Mammen: "Casal
do Kurfurstenda 
desenho de 1930

mm",

August Wilhelm Drebler: "O 
Mendigo", água-forte de 1926/27Arntz: "Ocupação de uma Fábrica", xilo de 1931

Complexa e drámatica, a república alemã 
que precedeu a era nazista produziu uma arte 
critica e variada que pode ser vista, a partir de 
hoje, em grande exposição montada no Marra 
na Praça da Alfândega.

• •• / litografia de 1921

D e 1919 a 1933, a Alemanha política e o papel do homem que 
viveu sua primeira expe- cria numa sociedade dilacerada, 
nencia democrática, Os artistas reunidos nessa linha 

registrando-se um intenso cresci- de ação faziam parte da chama
mento de produção cultural. Mas, da "Nova Realidade”. Tinham 
concomitantemente, a República como preocupação básica denun- 
de Weimar — a primeira repúbli- ciar os horrores da guerra, a mi- 

- viveu também mo- séria, a forma de trabalho nas fá- 
mentos de grande tensão, com bricas e as lutas políticas, com to- 
greves, assassinatos, multidões da a sua ferocidade. Evidente- 
de desempregados e mutilados de mente, não foram poucas as re- 
guerra e o caos econômico do presálias que sofreram George 
pais. Tudo isso ao lado de tentati- Grosz, por exemplo, que está re- 
vas de tomada do poder, à es- presentado por 31 desenhos e 
querda e à direita, e da perda de aquarelas na exposição que se 
prestigio das instituições do Esta- inaugura hoje no Margs, foi pro- 
do. Líderes políticos, como Rosa cessado três vezes, sob a acusa- 
Luxemburgo, foram assassina- ção de ser autor de desenhos 
dos, e os artistas plásticos, que ofensivos ao Exército e às autori- 
mais produziam, encontraram no dades. Por várias vezes precisou 
seu trabalho uma forma de de- ser internado em clínicas psi- 
nunciar o que acontecia à sua vol- quiátricas, até que, em 1932, dei
ta. Parte das obras desse período xou a Alemanha e foi viver 
poderá ser vista a partir de hoje Estados Unidos, 
pelos porto-alegrenses na exposi
ção "Gráfica Crítica na Época de

ca alemã

nos

Weimar”, que fica até o dia 28, na Nesse clima de fortes e cons- 
galeria do segundo andar do Mu- tantes confrontações, germinou 
seu de Arte do Rio Grande do Sul. um potencial de conflitos, que

culminaram sempre em violên- 
Promovida pelo Instituto Goe- cia' 0s artistas raivosos, mas im- 

the em conjunto com o Margs, a P°tent®s- registraram o perfil 
mostra reúne 146 quadros dos 24 dessa epoca de Weimar cada qual 
mais conhecidos gráficos da épo- denunciand°-a à sua maneira, 
ca de Weimar. Entre eles, Karl Partidarios. eles utilizaram lá- 
Amold, Max Beckmann, Otto pis' P®na e burU Para exprimir 
Dix, Káthe Kollwitz, Christian suas visoes- Desenhando, gra- 
Schad e Lasar Segall, que, em vando e sulcando, produziram 
1926, radicou-se no Brasil, depois cnt_icas agressivas. Seus ataques 
de fazer parte da vanguarda ex- P°lemicos e o engajamento irado 
pressionista em Dresden atual transf°rmaram-se, assim, numa 

"Gráfica manifestaçao reveladora do de- 
Crítica na Época de Weimar” já sespero Pessoal e serviram , ao 
foi exibida com sucesso no Rio de ™esmo temP°- como documento 
Janeiro, Belo Horizonte e Curíti- de uma sociedade fragmentada, 
ba e, depois dessa passagem por 
Porto Alegre, seguirá a Brasília e 
São Paulo. Também foi vista por 
outros países da América Latina, 
como Uruguai, Argentina e Chile, 
devendo, logo que encerrar a ex
cursão pelo Brasil, circular por 
dez países europeus.

Alemanha Oriental.

A fragmentação durante os: 
"Dourados Anos Vinte”, podia 
ser vista na contradição entre os 
mutilados de guerra ou os mendi
gos famintos e o luxo cosmopoli
ta, tudo convivendo nos passeios 
públicos. Os indigentes contras- 
tavam com os novos ricos e seus 

A Republica de Weimar teve banquetes opulentos. A fé liberal 
fim com a ascensão de Adolf Hi- progressista lutava contra a res- 
tler ao cargo de chanceler e com tauração pré-democrática e a 
a conseqüente implantação do abertura para o mundo era com- 
nazismo. Enquanto durou, foi na batida por um chauvinismo mili 
arte grafica, particularmente,

£-35SSS
gravuras e das aquarelas, os ar
tistas alemães levantavam ques
tões como as ligações entre arte e

oposições 
intransigentes. Por fim, uma bur
guesia travada produzia agressi
vidade e ódio.
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Weimar criticada pela arte3
\

SAO QUATORZE ANOS DA HISTORIA ALEMÃ NAS OBRAS EXPOSTAS NO MARGS
TTm excelente programa para este vezes em clínicas psiquiátricas. 
U domingo é visitar a exposição Recuperado, tornou-se um crítico 
“Gráfica Crítica na Epoca de Wei- severo da situação vigente em seu pa- 
mar”, que registra 14 anos da história ís. 
da Alemanha. Aliás, um período funda
mental e muito conturbado.

Além de mostrar os horrores da 
guerra, apresenta a miséria nas ruas.

Processado três vezes por fazer de- 
Guerra e a instalação do nazismo no senhos ofensivos ao Exército e às au- 
governo, o país viveu sua primeira toridades, Grosz abandonou a Ale- 
experiência republicana. Mas a época manha em 1932, passando a viver nos 
era de caos, pois o luxo dos novos ri- Estados Unidos, 
cos se opunha à miséria dos que so
breviveram à guerra.

Refletindo um quadro de contradi
ções, os artistas fizeram obras pertur
badoras. Na época de Weimar, atra
vés do desenho, das gravuras e das 
aquarelas, os artistas atualizaram, re- 
dimensionaram e exasperaram anti
gas discussões, como, por exemplo, as 
ligações entre arte e política.

De 1918 a 1933, entre o final da Ia

Também Lasar Segall deixou a 
Alemanha de Weimar, vindo instalar- 
se no Brasil. Mas, antes, integrou a 
vanguarda expressionista, considera
da a apoteose da cultura alemã neste 
século.

As 146 obras em exposição, realiza
das por 24 artistas, entre eles Albert 
Birkle, Kate Kollwitz, Rudolf Schlin- 
chter e outros, documentam com preci
são a vida política, social, econômica 

Era uma postura, também, de cor- e cultural de um período de transição, 
rente de experiências particulares. Estão instaladas nas galerias do 2o 

E o caso dos desenhos de George andar do Margs (Pça. da Alfândega, 
Grosz, que após ser voluntário na Ia s/n°), que fica aberto hoje, das 10 às 
Guerra, precisou internar-se diversas 17h.
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até o dia 17 de junho.
DOIS SÉCULOS DE MÚSICA
NOS EUA — Exposição de Livros 
de Música Artística e Popular, com 
mais de oitenta títulos, também es
tarão na mostra partituras e dois 
trabalhos de tapeçaria. Na Bibliote
ca do Instituto Cultural Brasileiro 
Norte Americano (Riachuelo, 1257 
/1.° andar — fone: 25 22 55) Até o 
dia 26 dt, junho.
17 XILOS/48 HORAS — Exposição 
do gravador e desenhista Wilson 
Cavalcanti, o Cava, são 17 xilogra-, 
vuras da série "Dona Gaudina e 
seus Bichos", que estão numa "ex
posição relâmpago" de 48 horas 
somente. No Atelier Livre da Prefei
tura no Centro Municipal Lupicínio 
Rodrigues (Erico Veríssimo, 307). 
Último dia.
ECOLOGIA E PATO DONALD —
Duas mini-exposições no Museu da 
Comunicação. A primeira, no térreo, 
é sobre Ecologia, comemorando a 
data de 5 de junho, "Dia Mundial do 
Meio-Ambiente", são cartazes, fo
lhetos e jornais, que contam a his
tória dos movimentos e das lutas 
pela preservação e melhora das 
condições ambientais. Até o dia 30 
de junho. A segunda mostra os 53 
do Pato Donald, o famoso persona
gem de Walt Disney, fica no segun
do andar e permanecerá até o dia 
21 deste mês. O Museu de Comu
nicação Social Hipólito José da 
Costa está localizado na Rua dos 
Andradas, 959 — fone: 21 29 26. 
SÉRIE TÉCNICAS I — Exposição 
de litografia, onde poderá se ter um 
contato mais direto com a técnica 
desta expressão artística. Trabalhos 
de Jair Dias, Clara Pechansky e Oc- 
tavio Pereira, entre os nove que es
tão expondo. Na Galeria de Arte da 
Caixa Econômica Estadual do Rio 
Grande do Sul (24 de Outubro, 844 
— fones: 22-6588 e 22-6053). Aber
ta de segunda a sexta, das 10h às 
16h30min, até o dia 19 de junho. 
Dias de demonstração de impres
são: 2, 4, 9, 16 e 18 de junho. 
GRÁFICA CRÍTICA NA ÉPOCA 
DE WEIMAR — Mostra que reúne 
146 obras de 24 artistas plásticos, 
incluindo desenhos, aquarelas e 
gravuras. Abrangendo um período 
que vai de 1918 a 1933. No Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, Ga
leria do 2.° andar. O Margs fica 
aberto de terça a domingo, das 10h 
às 17h. A mostra fica até o dia 28 
de junho.
CERÂMICAS — Reunindo os tra
balhos de três ceramistas Maria 
dos Santos, Neusa Poli Sperb e Tâ
nia Resmini. São as peças selecio
nadas para o VII.0 Salão de Cerâmi
ca, realizado em 86 no MARGS. Na 
Galeria Desing Incomum (Av. Cris
tóvão Colombo, 2149 — loja 11 — 
Galeria Esplanada Center — tele
fone: 22 57 75). Aberta de segunda 
a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 
19h. Aos sábados das 9h às 13h. 
Até o dia 21 de junho.
MERCADO DE GRAVURAS 
Reunindo trabalhos de mais de 50 
artistas nacionais, entre eles Mana- 
bu Mabe, Nelson Porto, Iberê Ca
margo e Clara Pechansky. Na Alen- 
castro Guimarães — Galeria de Ar
te (Rua Mariante, 426 tel. (0512) 31 
51 00). Aberta de segunda a sexta- 
feira, das lOh às 19h. e aos sába
dos das 10h às 17h. Até o dia 30 de 
junho.

e sobre papel, onde predominam 
grandes formatos. No Salão Gran
de da Galeria Tina Presser (rua Pau- 
lino Teixeira, 35 — fone: (0512) 32 
37 26). Aberta das 10h às 12h e das 
14h às 20h, de segunda a sexta- 
feira, aos sábados das 10h às 12h 
e das 14h às 19h. Até o final do 
mês.
PAULA MASTROBERTI — Com a
mostra "Um Dia na Vida de Beto e 
de Bia..." no Espaço Investigação 
do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, localizado no 1.° andar. O 
MARGS fica aberto de terça a do
mingo, dás 10h às 17h. A mostra 
permanece até o dia 5 de julho. 
LUIZ CARLOS DA CUNHA — Ex 
põe um total de 36 trabalnos, 10 
pinturas a guache, 6 a óleo e 20 de
senhos a bico-de-pena. No Espaço 
Cultural do Banco Francês Brasilei
ro (Rua Siqueira Campos, 824/5° 
andar). Aberta de segunda a sexta- 
feira, das 10h às 17h30min, até o 
dia 30 de junho.

ARTES
PLÁSTICAS

i

i

INDIVIDUAIS

DORALI SCHUK — Mostra de 26 
desenhos em pastel, da série "Gen
te", com figuras de jovens e idosos. 
No Centro Municipal de Cultura, Ar
te e Lazer "Lupicínio Rodrigues" 
(Érico Veríssimo, 307). Exposição fi
ca até o dia 16 de junho, 

i MARINA HERZ — Expõe 20 gra
vuras trabalhadas em água-forte, 
água-tinta e foto-etching, o tema é 
a paisagem urbana da cidade de 

i tSão Paulo, terra natal da artista. Ex
posição aberta de segunda a sexta- 
feira, das lOh às 12h e das 13h às 
!6h, na Galeria de Arte do Badesul 

i (7 de Setembro, 666 — térreo). Até 
'ió dia 12-de junhò:

CYNTHIA VASCONCELOS — São 
oito pinturas que a artista expõe e 

Uque irão à Bienal Internacional de 
São Paulo Na Arte & Fato (Santo 
Antônio, 226 — fone: 26 88 70). 
Aberta de segunda a sexta, das lOh 
às 12h e das 14h às 19h, aos sába- 

i dos das 10h às I7h Último dia.
GOTUZZO — Exposição de pintu- 

i ras e desenhos comemorativa ao 
] centenário do artista pelotense Leo- 
i poldo Gotuzzo. Na Bolsa de Arte de 

rPorto Alegre (Quintino Bocaiúva, 
i 1115 — fone: (0512) 32 67 99). Aber- 
| ta de segunda a sexta, das 10h às 
i I2h e das 14h às 20h, aos sábados 
úidas ÍOh às 13h. Exposição de Go- 
i tuzzo ficará até o dia 20 de junho. 

CARLOS WLADIMIRSKY — São 
15 trabalhos de técnica mista e 

.guaches deste artista porto- 
alegrense, num "mistura de orien
te com ocidentesegundo ele pró
prio. Na Sala Preta da Galeria Tina 
Presser (Rua Paulino Teixeira, 35 — 

i, fone: (0512) 32 37 26). Aberta de se- 
| gurida à sexta-feira, das 10h às 12h 

,i e das 14h às 20h, aos sábados das 
10h às 12h e das 14h às I9h. Até 
o dia 30 de junho.
NILTON MAIA — Exposição de es
culturas deste artista plástico, na- 
íural de São José do Norte, que é 
dedicada especialmente a Vasco
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COLETIVASi

i
i COLETIVA NO ZEUG — Com vá

rios artistas e várias técnicas, 
Eduardo Martin (colagem), Ivone 
dos Santos (gravura) e Paulo Chi- 
mendes (desenho) até Leopoldo 
Plentz (fotografia). No bar Zelig (Sar
mento Leite, 1086). Até o dia 27 de 
junho.
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ESPECIAIS

CARLOS ROMEIRO — Exposição 
de Tapetes Arraiolos deste artista 
angolano que em suas obras traz 
toda a tradição da tapeçaria portu
guesa. Na Sala de Exposições da 
Casa de Cultura Mário Quintana 
(Andradas, 736). Aberta de segun
da a sexta-feira, das I1h às 18h. Até 
o dia 17 de junho. Apoio da Caixa 
Econômica Federal.
O INCOSCIENTE FALA — Mostra 
que reúne trabalhos de pacientes 
do Hospitai Psiquiátrico São Pedro 
e da Clínica Pinei, num trabalho ela
borado pela Dra. Ana Hauser, que 
apresenta um total de 22 desenhos. 
A exposição é conjunta, promovida 
pelo Instituto Cultural Brasileiro 
Norte-Americano e o Theatro São 
Pedro. No ICBNA (Riachuelo, 1257 
— fone: 25 22 55), a mostra fica 
aberta de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9h às 12h e das 20h. No 
Theatro São Pedro (Praça da Matriz, 
s/n.° — fone: 27 51 00), no horário 
das 12h às I9h, em dias de espetá
culo, até às 22h, de terça a domin
go. A mostra permanece até o dia 
16 de junho.
PASQUIM, 18 ANOS — Mostra co 
memorativa do 18? Ano do famoso 
nanico carioca de renome nacional, 
são cartuns, textos censurados, fo
tos e exemplares que contam a evo
lução deste jornal que é um marco 
de resistência pelo humor aos tem
pos mais duros dos governos mili
tares recentes. Também é festeja
do o Primeiro Ano do Pasquim Sul. 
Na Sala de Eventos da Livraria Su
lina. (Riachuelo, 1218/4? andar — 
fone: 25 4755). Aberta de segunda 
a sexta-feira, das 14h às 19h e fica
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j Prado, numa homenagem de discí- 
>ulo para mestre. São 28 peças em 

‘ :erracota, figuras femininas, numa 
série chamada "Terracote Mulher”. 

. Na Singular-Arte & Desing (Quinti
no Bocaiúva, 940 — fone: 32 30 
56). Aberta de segunda a sexta-feira 
das 9h às 12h e das 14h às 19 ho
ras. Aos sábados das 9h às 13 ho- 
,as. Até o dia 18 de junho. 
GESSY GEYER DE MENEZES — 
Á artista plástica expõe seus traba
lhos da série "Evoluções", técnica 
mista sobre tela. No Espaço de Ar- 

Oj le Sandiz, no Shopping Center Igua- 
temi (Av. João Wallig, 1800 — tel. 
34 55 77) Aberto de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 22h, aos sá
bados das 10h às 20h. A exposição 
ficará até o dia 30 de junho. 
MICHAEL CHAPAMANN — Artis
ta inglês, radicado primeiro em Ber
lim e depois em Porto Alegre. Expõe 
cerca de 16 peças produzidas em 
1986 e 87, são pinturas sobre tela
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ARTE
Últimos dias da 

"Gráfica de Weimar"

S
È
8J

Encerra amanhã, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, a expo
sição “Gráfica Crítica na Época de 
Weimar”

Beckmann, Otto Dix, Kathe Koll- 
witz, Christian Schad, e Lasar Se- 
gall e que foram exibidos também 
em audiovisual por Herbert Caro 
para uma atenta platéia. De acor
do com ele, Berlim era naquela 
época o centro cultural do mundo. 
Weimar é hoje um local pequeno 
dentro da Alemanha Oriental com 
aproximadamente 65 mil habitan
tes, encontrando-se ainda parcial
mente destruída pela guerra.

“Os Dourados Anos Vinte”, que 
duraram 14 anos, se transforma
ram num mito, se caracterizando 
pela rápida transformação dos 
conceitos e pelas relações tensas 
dos setores da política, economia, 
cultura, enfim, de toda a socieda
de. Tanto os mutilados de guerra e 
mendigos famintos como o luxo 
cosmopolita assinalavam a vida 
nos passeios públicos. Os indigen
tes contrastavam com os novos ri
cos. Foi este clima de forte e cons
tante confrontação que germinou 
em um grande potencial artístico. 
Na opinião de Herbert Caro, as 
épocas de abundância nunca - 
vocaram um desenvolvimento 
arte como as de crise. E foi na arte 
gráfica que a confrontação crítica 
sobressaiu de forma mais nítida.

O professor Herbert Caro nasceu 
em Berlim em 1906. Em decorrên-

com 146 quadros dos 
mais conhecidos gráficos da épo
ca. Tendo itinerado já por outros 
países da América Latina 
Uruguai, Argentina e Chile, depois 
do Brasil, a mostra irá para uma 
dezena de países europeus. Como 
atividade culminante da exposi
ção, o tradutor e crítico de arte 
Herbert Caro, 80 anos, realizou 
última quinta-feira uma interes
sante conferência no MARGS, sin
tetizando a República de Weimar 
(1919 a 1933) como um grupo de re
volta dos artistas que em seus tra
balhos não deixavam de destacar, 
de uma maneira ou de outra, a mi
séria da guerra. Quem não viu, po
de visitar a exposição hoje e ama
nhã entre as lOh e 17h.

Retrato do pade cimento de uma 
mãe que perdeu o filho na guerra, 
crianças que choram por comida, 
cadáveres em trincheiras, inváli
dos vendendo cigarros para ricos 
obesos num banquete, o ritual das 
execuções e muitas outras gravu
ras evidenciando o domínio de uma 
classe sobre outra. Estes foram os 
temas mais abordados nos traba
lhos da época de Weimar onde 
destacaram-se Karl Amold, Max

Herbert Caro viveu na Alemanha du
rante a República de Weimar e falou so
bre o tema

cia do clima de guerra ele imigrou 
para o Brasil em 1935 depois de 
tentar a França. Optou pelo 
país por aqui poder trabalhar le
galmente e em especial Porto Ale
gre por aqui residir um grande 
amigo. Inicialmente trabalhou 
comércio e indústria e depois como 
tradutor de inglês e alemão na Li
vraria e Editora Globo. Traduziu 
mais de 30 obras. Recebeu o Prê
mio Nacional de Tradução do Insti
tuto Nacional do Livro pela tradu
ção de “Doutor Fausto” de Tho- 
mas Mann e o Prêmio da Associa
ção Paulista de Crítica de Arte pe
la tradução de “A Morte de Virgí
lio” de Hermann Brock. No Brasil 
e no exterior já fez centenas de 
conferências sobre Literatura e 
Arte. “Gráfica Crítica na Época de 
Weimar”, que é uma promoção do 
Instituto Goethe, segue daqui para 
Brasília e São Paulo. Já fez suces
so no Rio, Belo Horizonte e 
Curitiba.
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