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Dentro do espectro da gráfica alemã contemporânea 
a arte figurativa reivindica uma atenção especial. 
Porisso o título desta exposição não se refere ex
pressamente à arte representativa mas sim à figura
tiva e como tal se define. Neste campo de atuação o 
objetivo primordial não é a simples representação de 
figuras humanas. É preponderante a apresentação de 
formas artificiais mediante alusão à formas sintéticas 
precedentes. O que vale, de preferência, é a con
figuração do plano pictórico e, em conseqüência 
disso, a integração dos elementos figurativos como o 
demonstra o «Cefalópode» de Horst Antes, o «Rosto» 
de Wolfgang Oppermann e o «Fragmento de corpo 
humano» de Dieter Krieg. A representação não é um 
motivo observado pelo artista a ser imitado. Ao 
contrário, é o uso de certas formas que compõe 
o tema figurativo.

30 folhas
possibilitam, numa seqüência de exposição regular, 
um quadro geral sobre a gráfica contemporânea da 
República Federal de Alemanha 
Elas estão reunidas sob o nome de «Tourneering»

Um projeto do
«Institut für Auslandsbeziehungen»
(Instituto Cultural de Relações Exteriores) 
Stuttgart
sob o patrocínio do Departamento de Cultura 
do Ministério de Relações Exteriores

Projetadas e selecionadas em 1973 pelo 
Prof. Thomas Grochowiak
Diretor da Stàdtische Kunsthalle, Recklinghausen 
Prof. Dr. Dieter Honisch 
Diretor da Nationalgalerie Berlin 
Prof. Dr. Jürgen Wissmann, Münster Fica claro que a figuração sintética não pode ser 

confundida com um Novo Realismo quando se 
entende o estilo desta arte, nascida no início dos 
anos 60, como reação histórica à arte informal. 
Naquela época o quadro oriundo de gestos livres e 
subjetivos já estava superado. O desejo, porém, de 
livrar a figuração sintética de seu auto-isolamento não 
podia ser compensado com a tentada alternativa de 
imitar o motivo a ser reproduzido. O informal que 
havia convertido o linguajar pictórico não podia 
simplesmente ser negado. Para uma arte nova em 
formação só havia um caminho a seguir: desenvolver 
os resultados alcançados mediante o emprego de 
novos meios. Surgiu, assim, uma visão emancipada 
que insistia na primazia das formas a fim de transmitir 
ao quadro — por meio da materialização transformada 
dos meios representativos — aquilo que percebemos 
como realidade óptica. Dessa forma também 
transcorreu o desenvolvimento da Pop Art da qual 
a figuração sintética é uma variante alemã: motivos 
reconhecíveis enriqueceram a Action Painting até 
que, no fim do caminho percorrido, em vez de 
permanecerem os traços de gestos soltos, o motivo 
passou a preencher a superfície do quadro. Ponto de 
partida e ponto de referência desse desenvolvimento 
não foi o fator representativo mas sim o quadro 
formal.

Organizado pelo
Institut für Auslandsbeziehungen
Stuttgart
Hermann Pollig
Hildegard B. Halft

Traduzido por 
Edgar Welzel 
Stuttgart

Fotos
Hanni Schmitz-Fabri, Kõln

Design
Hans Peter Floch 
Baltmannsweiler/Stuttgart

Impressão
Wilhelm Jungmann GmbH & Co. 
Gõppingen 1978

De maneira diferente apresenta-se, nesta exposição, 
a situação artística de HAP Grieshaber, o mais idoso 
dentre os representados. Suas primeiras obras não 
nasceram após o aparecimento do Informal, mas 
paralelamente a este. Grieshaber não sofreu as
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cidade de Karlsruhe. Mais uma vez notamos em suas 
obras, tendo em vista suas figuras encimadas por um 
chapéu azul ou azul-amarelo, o problema da forma 
sôbre o qual Juliane Roh escreve: «Erhardt não 
translada um corpo orgânico à abstração. Tampouco 
parte de uma figuração abstrata a fim de consolidá-la 
em um corpo. Um corpo com ventre e busto é, ao 
mesmo tempo, uma figura estereométrica formada de 
círculos e quadrados onde nenhuma dessas duas 
formas adquire dominância ... três esferas são, ao 
mesmo tempo, três frutas.» É exatamente isto que 
expressa o título dessa exposição: figuração 
sintética.

influências da coreografia manual dos anos 50 e 60. 
Suas litografias coloridas com suas lapidares 
silhuetas que se destacam de forma convincente do 
fundo do quadro são - pelo fato de basearem numa 
técnica mais antiga — o desenvolvimento de um 
expressionismo tardio. Com os seus «Centauros» ele 
entra no campo mítico; sua «Dança de Morte de 
Basiléia» transpõe o medieval ao presente. Nunca, 
porém, a manifestação de seus temas parece sobre
carregada de teorias. «Eu nada sei sôbre um determi
nado estilo, pois o estilo sou eu mesmo. O que real
mente me interessa é ser melhor na cor, melhor na 
forma e, enfim, ser mais perfeito do que os outros.»

Grieshaber foi incluído nesta exposição, apesar de 
seu estilo mais antigo, pelo fato de terem surgido, 
entre seus seguidores, no Sul da Alemanha, vários 
representantes talentosos aos quais serve como 
figura pai. Entre esses merece menção Horst Antes, 
o qual, inicialmente influenciado pelo Informal, varia, 
repetidamente, há mais de 10 anos, suas figuras 
gnômicas providas de mãos e pés super-dimensionais. 
A razão de incluí-las em seus quadros com base em 
leis de lógica formal, ele explica com um de seus 
citados: «Em quadros recentes fiz a conexão entre 
a figura e tudo que a rodeia, pondo, desta forma, 
as coisas em devida ordem.» Fica, deste modo, 
acentuada a forma e não a figura humana. «Não se 
deveria ver nestas só seres demoníacos ou monstros 
infernais e sei lá eu o que mais. O que dá qualidade 
ao quadro é o estabelecimento de ordem e isso 
o torna positivo.»

Na obra de Antes a relação entre figura e espaço 
pictórico é sempre ricamente ornamental e de 
delicadas nuances de cor. Horst Baschang, ao 
contrário, delimita suas figuras simplesmente por 
linhas insinuando apenas uma modulação de cor.
A concepção do quadro parte dessa estrutura linear 
arquitetônica e, só em seguida, surge a figura do 
torso fixada em aparente movimento. «Os fragmentos 
do corpo estão situados no ponto exato onde 
parecem ser necessitados, onde o conjunto do 
quadro os exige», enfatiza Baschang. Sua inter
pretação subseqüente vai mais adiante: «A figura 
artificial encerra traços característicos humanos 
onde o corpo é varado pela técnica.»

Nos trabalhos de Antes, Baschang e Dieter Krieg, 
figuras e paisagens são representadas em seus deta
lhes. A cor é extremamente reduzida em intensidade 
a fim de excluir qualquer expressão exagerada. 
Segue-se a estes o pintor Hans Martin Erhardt da

Notamos em Antes a sua procedência pictórica e 
em Baschang a intenção construtivista que parecem 
transformar a figura aparentemente sem qualquer 
emoção. Mas, há também modalidades de pintura 
figurativa nas quais o tema com suas diferentes 
associações é acentuadamente colocado no centro 
do efeito pictorial. Nos «Perfis» de Wolfgang Opper- 
mann encontramos, p. ex., formas geométricas e 
elementos humanos esquematizados nos quais as 
cores intensas nos parecem dar a sugestão de ter 
introduzido um fator figurativo adicional. Axel Knopp 
se estimula com impressões, conseguidas através do 
uso de peças metálicas lisas previamente pintadas, 
e que contrastam com os ornamentos orgânicos. Em 
trabalhos recentes até letras alfabéticas puderam ser 
acrescentadas. Gerd van Dülmen põe figuras 
estranhas debaixo de um escafandro amparado por 
próteses e aparelhos diversos, a fim de tornar visível 
a relação entre o elemento humano e a técnica. Ao 
mesmo tempo ele demonstra, com isso, como um 
objeto funcional pode obter um significado anti- 
funcional. Sempre, no entanto, o significado da obra 
fica concebido somente com a soma de todos os 
elementos pictoriais. Ele é o resultado de uma nova 
conexão de motivos, imanentemente pictoriais, 
baseados em desenhos de grande precisão nos quais 
predominam os tons pretos e brancos. Cores inter
mediárias são omitidas quase que por completo.

As folhas da «Figuração Sintética» não querem 
expressar nenhum sentido existencial nem melan- 
colismo surrealista proveniente de um mundo mítico. 
Tampouco medo, sonho e ansiedade estão represen
tados aqui. Também as gravuras de Lambert Maria 
Wintersberger, que mostram uma fragmentação de 
formas orgânicas, ainda que carregadas de as
sociações eróticas, são sempre baseadas em 
composições propositadas. Seus temas são injúrias 
ou se ocupam com utensílios de certa periculosidade

54



como facas e alicates. No entanto, a maneira refinada 
da coloração e a distribuição de luz e sombra 
parecem abrandar o motivo ofensivo. Mesmo quando 
o conteúdo não permite uma visão de conjunto, 
Wintersberger distancia-se do «maravilhoso» e da 
magia do surrealismo. «Refiro-me à realidade que nos 
cerca, à conduta dos políticos, às repressões da 
sociedade, tudo isso representa ofensa ao indivíduo... 
não posso fazer outra coisa a não ser representar 
aquilo que vivo ...».

A «Figuração Sintética» experimenta novas possi
bilidades da formulação artística. Para tal a figura é o 
seu instrumento. Poderia, talvez, dizer-se que os 
artistas agiam sob a premissa de uma coação de 
formas. Pelo menos poderia deduzir-se isso do 
comentário de Baschang. Ela tem um certo racio- 
nalismo e uma relação com a nossa época embora 
uma tendência crítica não pode ser encontrada 
em seu citado.

Talvez, seja, em resumo, mais acertado simplesmente 
dizer-se que estes artistas usavam os meios da linha 
e da cor, espaço e área sintetizados com cotações da 
figura. Eles interpretam novas qualidades formais de 
natureza rígida e macia, orgânica e anorgânica.

Onde a arte figurativa tenta expressar seu conteúdo, 
ela se restringe a oferecer ao observador o seu 
próprio descobrimento. O próprio Wintersberger, 
cuja obra certamente tende a um conteúdo crítico- 
social em relação à realidade, diz enfaticamente:
«De qualquer maneira vocês superestimam a arte 
quando dão a ela efeito de transformação. Quando 
pinto um polegar fendido de concreto armado, posso 
dizer que isso é uma coisa irracional da qual, no 
entanto, nasce uma nova realidade.» Talvez o obser
vador se reconhece de novo dentro dessa realidade.
E é esta a identificação que realmente interessa.

Jürgen Wissmann -
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Horst Antes

nasceu em 1936 em Heppenheim, Bergstrasse 
vive em Wolfartsweier 
1957-1959 estudo na

Staatlichen Akademie der bildenden Künste 
Karlsruhe
com HAP Grieshaber 

desde1965 professor na
Staatlichen Akademie der bildenden Künste 
Karlsruhe

Prêmios e distinções:
1959 Prêmio de Arte da cidade de Hannover 

Pankofer-Preis por ocasião do 
Deutschen Kunstpreis der Jugend

1960 Bolsa de estudos do 
Kulturkreis do Bundesverband der 
Deutschen Industrie

1961 Prêmio de arte «junger westen» 
da cidade de Recklinghausen 
Prix des artistes
II. Biennale des jeunes artistes,
Paris

1962 Prêmio Villa Romana,
Florença

1963 Bolsa de estudos da Villa Massimo,
Roma

1966 Bolsa de estudos da Aldegrever-Gesellschaft, 
Münster
Prêmio UNESCO da XXXIII. Bienal de Veneza 

1968 Prêmio Marzotto-Europa 1968, Valdagno

1
Figur mit Glasscheibe, 1969 
Figura com chapa de vidro 
Litografia colorida, 59 x 74,5

2
Figure beautiful, 1970/71 
Litografia colorida, 100 x 70,5

3
An Pablo Picasso zum 25.10.1971,1971 
À Pablo Picasso para o dia 25.10.1971 
Litografia colorida, 75 x 56,5
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Hans Baschang

nasceu em 1937 em Karlsruhe 
vive em Karlsruhe 
1957-1961 estudo na

Akademie Karlsruhe com o professor Kitzel

Prêmios e distinções:
1962 bolsa de estudos para uma temporada 

de seis meses em Paris
1965 Fõrderungspreis da cidade de Karlsruhe
1966 Prêmio Villa Romana, Florença
1968 Prêmio de arte da Bõttcherstrasse Bremen 
1970 Prêmio Villa Massimo, Roma

4
Aus der Serie: Kõpfe, 1972 
Da série: cabeças 
Serigrafia, 85,5 x 62

4

5
Aus der Serie: Kõpfe, 1972 
Da série: cabeças 
Serigrafia, 85,5 x 62

6
Aus der Serie: Kõpfe, 1972 
Da série: cabeças 
Serigrafia, 85,5 x 62
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Gerd van Dülmen

nasceu em 1939 em Cloppenburg 
vive em Berlim e em Karlsruhe
1959— 1960 estudo na

Hochschule für bildende Künste Berlim 
com o professor Hoffmann

1960- 1962 viagem pela
América do Sul e América Central 

1963—1967 estudo na
Hochschule für bildende Künste Berlim 
com o professor Trier 

desde 1971 mestre na
Staatlichen Akademie für bildende Künste 
em Karlsruhe

Prêmios e distinções:
Prêmio de Arte Berlim «Junge Generation» 7

7
Astronauten, 1969 
Astronautas 
Água-forte, 76,5 x 60,5

8
Insekten, 1969 
Insetos
Água-forte, 76,5 x 60,5

9
OhneTitel, 1969 
Sem título
Água-forte, 76,5 x 60,5

8
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Hans Martin Erhardt

nasceu em 1935 em Emmendingen/Breisgau 
vive em Karlsruhe 
1954-1960 estudo na

Staatlichen Akademie der bildenden Künste 
de Karlsruhe
comWilhelmSchnarrenbergere HAPGrieshaber

desde1970 professor de pintura na
Staatlichen Akademie der bildenden Künste 
em Stuttgart

Prêmios e distinções:
1956 bolsa de estudos da

Studienstiftung des deutschen Volkes 
1958 bolsa de estudos na

Cité Internationale des Arts, Paris

I
10

10
Kopf, Version rot, 1968 
Cabeça, versão vermelha 
Litografia colorida, 56,5 x 56

11
Figur mit blaugelbem Hut, 1969 
Figura com chapéu azul-amarelo 
Litografia colorida, 65 x 50

12
Figur mit gelbem Hut, 1969 
Figura com chapéu amarelo 
Litografia colorida, 65 x 50

11
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HAP Grieshaber

nasceu em 1909 em Rot/Rot 
vive em Reutlingen-Achalm
1926-1927 aprendizado de tipógrafo em Reutlingen 
1926—1928 calígrafo em Stuttgart 
1928-1931 estudos nas Academias de Stuttgart, 

Londres e Paris
1933—1940 trabalhador auxiliar e entregador 

de jornais em Reutlingen 
1951-1953 Diretor da Bernsteinschule em Sulz 
1955 até sua demissão em 1960 professor na

Staatlichen Akademie der bildenden Künste 
de Karlsruhe

Prêmios e distinções:
1951 Prêmio de arte «junger westen» da cidade 

de Recklinghausen 
1957 Oberschwábischer Kunstpreis
1960 Prix de 1’union des entreprises

III. Exposition internationale de Ia gravure 
Ljubljana

1961 Prêmio de arte da cidade de Darmstadt
1962 Cornelius-Preis da cidade de Düsseldorf
1968 Diploma de Honra na I. Exposition internationale 

de Ia gravure sur bois 
em Basnská Bystrica/Tchecoeslováquia 
Kulturpreis do Deutschen Gewerkschaftsbund

1970 Medalha na II. Bienal Internacional dei Grabado 
de Buenos Aires

1971 Dürer-Preis da cidade de Nürnberg

13

13
Nachsommer, 1956 
Verão
Gravura colorida em madeira, 58 x 62

14
Kentauren, 1962 
Centauros
Gravura colorida em madeira, 56 x 80

15
DerTod und der Blinde
aus: Totentanz von Basel, 1966
A Morte e o cego
da: Dança da Morte de Basiléia
Gravura colorida em madeira, 45 x 35
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Axel Knopp

nasceu em 1942 em Bremen 
vive em Bremen 
1961—1965 estudo na

Staatlichen Kunstschule Bremen 
com K. F. Dahmen e Winfried Gaul 

1965—1967 estudo no Hornsey College of Art, 
Londres

Prêmios e distinções:
1965 Prêmio de arte «junger westen» 

da cidade de Recklinghausen 
1965 Prêmio de arte gráfica na

Biennale des jeunes artistes de Paris

16
Esso Gasolin, 1965 
Esso/Gasolina
4 impressões de material colorido, cada 40 x 40

17
Ohne Titel, 1968 
Sem título
impressão em material colorido, 55 x 65

18
Ohne Titel, 1968/70 
Sem título
impressão em material colorido, 68 x 50

17
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Dieter Krieg

nasceu em 1937 em Lindau 
vive em Baden-Baden 
1958—1962 estudo na

Kunstakademie Karlsruhe com 
HAP Grieshaber e Herbert Kitzel

Prêmios e distinções:
1966 Deutscher Kunstpreis der Jugend para pintura
1968 Prêmio «Danuvius 68» na Bienal de Bratislava
1969 Prêmio de arte da Bõttcherstrasse em Bremen

19
Treppe, 1970 
Escada
Serigrafia, 85 x 61

20 19Kàstchen, 1970 
Caixinha 
Serigrafia, 82 x 62

21
Spiegel70,1970 
Espelho 70 
Serigrafia, 60x60

20
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Georg Meissner

nasceu em 1936 em Schwerte/Ruhr 
vive em Dortmund 
1953—1957 estudo na

Werkkunstschule de Dortmund
com o professor Guggenberger e Gustav Deppe

Prêmios e distinções:
1963 Prêmio Wilhelm Morgner da cidade de Soest 
1968 Fõrderpreis do Estado de Nordrhein-Westfalen

22
Figuren, 1968 
Figuras
Litografia, 88x63

23
Figuren, Fragmente, 1970 
Fragmentos de figuras 
Litografia, 63x77

24
Figuren-Gruppe, 1971 
Grupo de figuras 
Litografia, 63x77
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Wolfgang Oppermann

nasceu em 1937 em Hamburgo 
vive em Hamburgo 
1959—1962 estudo na

Hochschuie für bildende Künste 
de Hamburgo
com os professores Peterhans e Gresko 

1962—1989 mestre para técnica gráfica na 
Hochschuie für bildende Künste 
em Hamburgo

Prêmios e distinções:
1966 Bolsa de estudos na Villa Massimo, Roma

25
Profil 1,1970 
Perfil I
Serigrafia colorida, 56,5 x 77

26
Profil II, 1970 
Perfil II
Serigrafia colorida, 77 x 57

27
In der Hand II, 1970 
Na mão II
Serigrafia colorida, 56 x 76,5
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Lambert Maria Wintersberger

nasceu em 1941 em Munique 
vive em Colonia 
1961 —1964 vive em Florença

e visita ocasionalmente a Academia 
1964—1968 trabalha independentemente em Berlim
1969 transfere-se para Stuttgart
1970 transfere-se para Colonia

Prêmios e distinções:
1969 Prêmio da pintura na

VI. Biennale des jeunes artistes de Paris

28-30
Worte des Lebens — 
Zeichen des Todes, 1972 
Palavras da Vida —
Sinais da Morte 
3 água-fortes, cada 60 x 60

29
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