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As artes plásticas devem muito 
à Alemanha. Basta citar nomes co
mo Dürer, Cranach, Holbein, Grü- 
newald, ou então os expressionis- 
tas, sem esquecer o Bauhaus. Mas 
quando se trata de falar de arte 
alemã contemporânea, de arte 
atual, a coisa se torna mais difícil.

No início do século XX, duran
te a Primeira Guerra Mundial e o 
subseqüente curto período da Re
pública de Weimar, houve uma es
pécie de florescência que influen
ciou profundamente toda a arte 
atual: o expressionismo e o 
Bauhaus Dessau. Depois veio a fa
se negra e artisticamente vazia, re
gistrada na época do domínio de 
Hitler e durante a Segunda Guer
ra Mundial. Resultado: um povo 
traumatizado, uma economia des
truída, um sentimento de culpa 
arrazador. Em seguida o reergui- 
mento, o bem-estar econômico 
com todos os seus exageros, a 
atual recessão e seus sinistros 
acompanhantes: inflação e desem
prego.

Mas a Alemanha atual, compa
rada a muitos outros países, sobre
tudo do terceiro mundo, sofreu 
relativamente pouco nesta última 
recessão e ainda pode ser conside
rada um país muito próspero, no 
qual todo o dinheiro aplicado em 
arte e cultura é considerado um 
bom investimento. Há outro fenô
meno importante na Alemanha: a 
existência de muitos centros cul
turais, de muitas capitais. Até 
1870 a Alemanha estava dividida 
em muitos reinos, principados, du
cados, etc, cada qual com sua ca
pital e com soberanos que rivaliza
vam entre si. Assim, hoje tem ci
dades relativamente pequenas, 
com magníficos palácios, teatros 
de ópera, museus e monumentos 
artísticos. Embora Bismarck tives
se unido o país, transformando 
em Imperador da Alemanha o Rei 
da Prússia, Berlim, a capital desse 
reinado, só adquiriu maior impor
tância durante a República de 
Weimar que acabou em 1933.
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K.R. SONDERBOR G, sem título 
Litografia, 1975 (76 x 48)

HORST ANTES, sem título 
Água forte, (14.3.80)



Esta exposição mostra que o 
nível profissional dos artistas plás
ticos alemães é muito alto, que 
eles dominam totalmente as suas 
técnicas, que eles sabem utilizá-las 
com inteligência, com competên
cia e com integridade. Mas não são 
inovadores, pioneiros, não pos
suem o gênio e o espírito de aven
tura de um Klee, Picasso, Moore, 
Bacon, Pollock, Gorki. Mas gênios 
como estes só nascem de vez em 
quando. Muito de vez em quando.

Nesta pequena apresentação 
não tentei fazer uma análise críti
ca desta mostra, mas apenas situá- 
la dentro de nosso contexto. Ela é 
ao mesmo tempo uma mostra e 
um belo gesto: artistas alemães 
que generosamente ajudam a pre
encher um vazio que se criou nas 
vidas de seus colegas brasileiros, 
por causa do trágico incêndio no 
Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, e da perda conseqüente 
de seu importante acervo. É uma 
exposição que apresenta apenas 
um terço das obras doadas, mas 
que, mesmo assim, revela total
mente a generosidade dos artistas 
alemães. E
comportada, sem provocações 
nem técnicas revolucionárias, mas 
consistentemente de bom nível — 
o que hoje em dia não é tão fácil 
encontrar.

A internacionalização da arte é 
comprovada cada quatro anos, 
quando ocorre o maior evento ar
tístico organizado na Alemanha e 
quiçá no mundo: a famosa “Docu
menta” de Kassel.

Esta exposição de obras gráfi
cas é, até certo ponto, um corte 
transversal daquilo que se faz na 
Alemanha. Muitos artistas são des
conhecidos na América Latina, 
outros já participaram de Bienais 
de São Paulo, ainda outros tive o 
ensejo de ver por ocasião de via
gens ao exterior. Schumacher, An
tes, Sonderborg, entre outros, ti
veram participações importantes 
em diversas Bienais de São Paulo. 
De Friedrich Meckseper vi uma 
exposição em Nova York que me 
deixou maravilhado.

FRIEDRICH MECKSEPER, sem título 
Água forte, 1978 (38 x 28) Depois da guerra, depois da fo

me e da miséria, depois da divisão 
do país em duas Alemanhas, quan
do começou a se desenvolver o 
que chamamos de arte contempo
rânea, isto aconteceu simultanea
mente em Berlim, Munique, Stutt- 
gart, Ulm, Colônia, etc.

No início ainda era uma arte 
que sentia o peso do expressionis- 
mo e de sua força, uma força sufi
cientemente grande para produzir 
correntes contemporâneas como o 
neo-expressionismo e a pintura 
energética.

Existe uma arte contemporâ
nea alemã porque existem artistas 
alemães que vivem e trabalham na 
Alemanha, e muitos deles são mui
to bons. Mas pode-se caracterizar 
uma arte tipicamente alemã? 
Acho que não. A arte contempo
rânea alemã é internacional, como 
não poderia deixar de ser neste 
mundo de comunicações quase 
imediatas. Existem certas tendên
cias artísticas e políticas que tal
vez se observem mais na Alema
nha, como por exemplo a preocu
pação com a ecologia.

JUERGEN CLA US, “Corpo na luz’’ 
Serigrafia (60 x 80)

Além de nos oferecer um pano
rama talvez não muito completo 
da arte atual na Alemanha, esta 
exposição nos mostra, mais uma 
vez, que a arte no mundo inteiro 
parece estar passando por um pe
ríodo de transição de mais de 
quinze anos. Em toda parte exis
tem muitos artistas bons, mas não 
tem surgido nenhum daqueles 
grandes que nos cortam a respira
ção, daqueles grandes da década 
dos sessenta. Os grandes conti
nuam grandes. Os que vieram de
pois podem ser competentes, há
beis, inventivos, brilhantes — mas 
realmente grandes não são. . .

exposição bemuma

MARC BERKOWITZ 
Rio de Janeiro, maio de 1984

HANNA FRENZEL, “Auto-empacota- 
mento ” Offset, 1979 (85 x 119)EMIL SCHUMACHER, sem título 

Àvua forte — relevo 1974 Í70 X 801
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HISTÓRICO canas, oferecendo às pessoas que 
não possam visitar o museu cario
ca — entre 14 de junho e 15 de ju
lho de 1984 — a oportunidade de 
conhecer a seleção dos 106 traba
lhos mais significativos da coleção 
de doações hoje integrada a seu 
acervo.

Dentre as várias pessoas que de
ram continuidade à generosa ini
ciativa de René B. Lúcio, empe
nhando-se em viabilizar, organizar 
e produzir esta mostra, destacam- 
se: o Sr. Pedro Pena da Cunha, 
Cônsul Geral do Brasil em Muni
que; o Dr. Fritjof Korn, do Insti
tuto Goethe de Munique; o Dr. 
Gustavo Affonso Capanema, dire
tor do Museu de Arte Moderna; o 
artista gravador e curador do 
MAM, Sr. Rossini Perez; o críti
co de arte, Sr. Marc Berkowitz; a 
Sra. Marie Louise von Thuronyi 
e o Sr. James Anderson, da 
LUFTHANSA e a Sra. Teresa 
Graupner, do ICBA-Instituto Goe
the do Rio de Janeiro.

Este projeto cultural é, portan
to, o resultado do verdadeiro sen
tido de cooperação manifestado 
por brasileiros e alemães em favor 
da Arte.

OBRAS: ADOLFLUTHER
“Objeto de espelho esférico-côncavo”
Gravura em cores e colagem, 1976 (60 x 60) 
ADOLF LUTHER 
“Projeto lunar”
Serigrafia e colagem, 1976 (47 x 47)
ANSGAR NIERHOFF
sem título
Técnica mixta, impresso à mão, 1979 (27 x 43) 
2 trabalhos em 1 folha 
BEN MUTHOFER 
sem título
Serigrafia, 1974 (73 x 60)
BEN WILLIKENS 
“Bet 8,9”
Serigrafia, 1973 (60 x 60)
BERND BERNER 
sem título
Serigrafia, 1971 (50 x 65)
BERNHARDJAEGER 
“Mamma mia”
Litografia (50 x 65)
CHRISTINE COLDITZ
sem título
Litografia, 1979 (75 x 105)
CHRISTOPHER CROFT 
“Artista com tartaruga”
Água forte, 1977 (55 x 68)
COSTA PINHEIRO
“O poeta Fernando Pessoa — ele próprio” 
Litografia, 1979 (74 x 92)
DIETER KRAEMER

DOREL DOBOCAN 
“O pente da cantora careca”
Pastel, 1982 (64 x 84)
EDGAR KNOOP 
“Holocausto” (31 x 40)
EMIL SCHUMACHER 
sem título
Água forte — relevo, 1974 (70 x 80)
ERNST WILD
“Posição”
Água forte (70 x 52)
EVA MARIA BITTNER 
“Inverno”
Água forte (53 x 68)
FABIUS VONGUGEL
“O cavalo a vapor”
Litografia (64 x 47)
FRANZBERNHARD 
sem título
Desenho, 11.77/12.77 (45 x 62) 
FRIEDRICH MECKSEPER 
sem título
Água forte, 1978 (38 x 28) 
FRIEDRICH MECKSEPER 
sem título
Água forte, 1978 (38 x 28)
FRITZ RUOFF 
“Jornal ‘Nürtinger Blatt’ ”
Água forte, 1976 (56 x 72)
F. THIEM, sem título 
Pintura sobre serigrafia, 1980 (70 x 9 
GERD WINNER 
“Nenhum voto”
Serigrafia (70 x 98)
GERHARD RICHTER 
sem título
Fotolitografia, 1970 (65 x 50) 
GEORG MEISTERMANN 
sem título 
Litografia (86 x 90)

da revista DIE ZEIT, 100 quadros 
dessa coleção foram selecionados 
e expostos no EuropáischesPatent- 
amt em Munique, por iniciativa 
conjunta do Consulado Geral da 
República Federativa do Brasil 
nessa cidade e pela matriz do Ins
tituto Goethe. Na inauguração, 
em 15.9.81, com a presença do 
presidente do Instituto Goethe, 
Sr. Klaus von Bismarck, e do Se
cretário de Cultura de Munique, 
Dr. Jürgen Kolbe, foi oficializada 
a cerimônia de entrega da coleção 
ao Museu de Arte Moderna do 
Rio, através do embaixador brasi
leiro, Sr. Jorge Carvalho e Silva.

Essa solenidade concluia ape
nas uma primeira etapa do movi
mento de ajuda ao MAM. Para que 
a coleção das obras chegasse a seu 
destino, empenharam-se, num es
forço conjunto, a empresa aérea 
LUFTHANSA, em colaboração 
com a VASP, e o ICBA-INSTITU- 
TO GOETHE do Rio que, aten
dendo solicitação do diretor exe
cutivo do MAM, Dr. Gustavo Af
fonso Capanema, firmaram um 
convênio através do qual foram 
possíveis, além do transporte e se
guro das obras, a organização e 
promoção desta mostra e de sua 
turnê pelo continente.

A exposição “GRÁFICOS 
CONTEMPORÂNEOS ALEMÃES 
— doações ao MAM do Rio de 
Janeiro” será levada às principais 
capitais brasileiras e latino-ameri-

Em julho de 1978, o incêndio 
ocorrido no Museu de Arte Mo
derna do Rio de Janeiro destruiu 
quase totalmente um dos mais im
portantes acervos de arte contem
porânea da América Latina.

Residindo em Munique, o artis
ta plástico brasileiro René B. Lú
cio, num gesto de autêntica solida
riedade, deu início na Alemanha a 
um movimento de ajuda ao MAM, 
obtendo um resultado bastante 
significativo: 30 galerias e 150 ar
tistas plásticos alemães doaram ao 
museu cerca de 450 obras.

Em 1981, sob a orientação do 
crítico de arte Helmuth Schneider,

“Rua”
Água forte, 1972 (52 x 76) 
DIETMAR ULLRICH 
“Saltador”
Serigrafia, 1971 (60 x 82) 
DIETMAR ULLRICH 
“Nadador do nado de costas” 
Serigrafia, 1971 (77 x 64)

DR. ULRICH MERKEL 
Diretor Executivo do ICBA-INS- 
TITUTO GOETHE do Rio de 
Janeiro
Rio de Janeiro, 14 de junho de 
1984



GEORG MEISTERMANN 
sem título 
Litografia (40 x 30)
GUSTLSTARK 
“Watt”
Gravura em relevo, 1981 (80 x 60) 
HANNA FRENZEL 
“Auto-empacotamento”
Off-set, 1979 (85 x 119)
HANS BASCHANG 
sem título
Litografia-Off-set, 1971 (60 x 85) 
HANS FRIEDRICH 
“Montanha”
Fotolitografia, 1977 (60 x 60)
HANS FRIEDRICH 
“Paisagem 71”
Serigrafia (63 x 82)
HANS JÜRGEN DIEHL 
“Demonstração”
Água forte, 1971 (65 x 85)
HANS PETER REUTER
“Piscina municipal sem objeto n? 130”
Serigrafia, 1977 (52 x 72)
HANS1 SCHNELL 
sem título
Desenho & Off-set, 1976/8 (35 x 43) 
HANSI SCHNELL 
sem título
Desenho 8r Off-set, 1976/8 (35 x 43) 
HANSI SCHNELL 
sem título
Desenho & Off-set, 1976/8 (35 x 43) 
HANNSJÕRG VOTH 
“Viagem ao mar”
(1 trabalho em 2 folhas)
Serigrafia, 1979 (99 x 69)
HARALD DUWE 
sem título
Litografia sobre zinco, 1975 (50 x 65)

HEINO NAUJOKS 
“Penetração”
Serigrafia, 1968 (86 x 64) 
HEINZ MACK 
sem título
Litografia, 1981 (74 x 107) 
HEINZ TROEKES 
sem título 
Serigrafia (45 x 60)
HELGA JAHNKE 
“Ferrovia”
Água forte (54 x 75) 
HELMTRUD NYSTROEM 
“Montanha de mármore” 
Água forte, 1980 (60 x 60)
HELMUT PFEUFFER 
sem título
Água forte, 1978 (53 x 75) 
HELMUT VAKILY 
“Tenda voadora”
1981 (35 x 45)
HERBERTPETERS 
sem título
Desenho, 1980 (65 x 90) 
HERMANN ALBERT 
sem título
Água forte, 1974 (38 x 53) 
HERMANN WALDENBURG 
“Aspargo”
Água forte, 1978 (20 x 27) 
HORST ANTES 
sem título
Água forte (14.03.80)
H. P. ZIMMER 
“Atentado”
Serigrafia, 1971 (41 x 53)
H. P. ZIMMER 
“Infância”
Off-set, 1975 (60 x 70)

JAN PETER TRIPP 
“A cicatriz”
Água forte, 1979 (27 x 35)
JAN VOSS 
“Figurantes”
Litografia, 1972 (70 x 52)
JENS LAUSEN
“Mapa n? 33 O ponto de vista
esquerdo e direito”
Serigrafia, 1971 (50 x 70)
JENS LAUSEN
“Paisagem de concreto armado” 
Serigrafia, 1972 (50 x 70)
JOACHIM PALM 
“Cenas de jogos”
Água forte, 1970 (90 x 70) 
JOHANNES SCHREITER 
“Quadro de espaço fragmentado”
Água forte/Água tinta, 1973 (50 x 70) 
JOSUA REICHERT 
sem título
Xilogravura, 1978 (50 x 60) 
JUERGEN CLAUS 
“Corpo na luz”
Serigrafia (60 x 80)
JUERGEN KLAUKE 
sem título
Água forte, 1974 (60 x 80)
JUERGEN KLAUKE 
sem título
Água forte, 1976 (60 x 80)
JUERGEN KLEINHAMMES 
“Barreira”
Serigrafia, 1972 (82 x 55)
JUERGEN KLEINHAMMES 
“Planície nórdica”
Serigrafia, 1976 (60 x 86)
JUERGEN MOEBIUS 
“Ação na paisagem / 5 fases ” 
Fotografia sobre tela, 1975 (100 x 100 
6 trabalhos

JUERGEN REIPKA 
sem título 
Serigrafia (65 x 80)
KARL FRED DAHMEN 
“Dias do calendário A-B-C”
Água forte em relevo, 1976 (90 x 70)
KARL HEINZ DENNIG
“Carta”
Litografia, 1976 (50 x 65)

KARL MORDSTEIN 
“Paisagem 1.5.79”
Água forte, 1979 (60 x 70)
KLAUS VOGELSANG
sem título
Água forte, 1977 (21 x 28)
KURT P. LOHWASSER 
“Caminhos para o construtivo” 
Xilogravura, 1971 (43 x 60)
K.R. SONDERBORG
sem título
Litografia, 1975 (76 x 48)
LAMBERT MARIA WINTERSBERGER, 
sem título
Água forte (50 x 60)
LIENHARD VON MONKIEWITSCH 
“Palácio”
Desenho, 1979 (70 x 100) 
MAINA-MIRIAN MUNSKY
“O nada”
Água forte, 1974 (48 x 60)
M^CHAELBUTHE 
sem título
Pintura sobre água forte, 1974-79 
(65 x 50)
NILS UDO
“Inverno — neve antiga”
Fotolitografia, 1976 (70 x 100)
OTTO DRESSLER
“Cargas”
Serigrafia, 1971 (80 x 60)

-
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OTTO PIENE 
“Abutre de fogo”
Serigrafia, 1973 (70 x 100) 
PETER ACKERMANN 
“O tempo deixa aparecer espaços” 
Água forte, 1979 (60 x 70) 
PETER ACKERMANN 
“Em Veneza”
Água forte, 1977 (60 x 71) 
PETER COLIEN 
“Karyatude”
Água forte, 1971 (38 x 53) 
PETER NAGEL 
“Criança com andorinha” 
Mezzotinto, 1978 (50 x 53) 
PETER TUMA 
“Peça de Pedra”
Água forte, 1978 (50 x 65)
PETER TUMA
sem título
Serigrafia, 1973 (50 x 70) 
RAINER PFNUER 
sem título 
Serigrafia (95 x 70)
RAINER WITTENBORN 
“A bacia amazônica. O Peixe” 
Serigrafia, 1975 (67 x 80) 
ROLAND TOPOR, 
sem título
Gravura em linóleo (35 x 47)
ROLFLAUTE
“Escada”
Serigrafia, 1970 (85 x 60)
ROLF LAUTE 
“Ve se aparece. . .”
Serigrafia, 1972 (82 x 60)
ROLF LIESE, 
sem título
Serigrafia, 1974 (80 x 60)
ROLF LIESE 
sem título
Serigrafia, 1973 (60 x 80)

RUPPRECHT GEIGER 
sem título 
Serigrafia (60 x 60)
R. RAUSCHENBERG 
sem título
Off-set, 1978 (40 x 33)
SIMON DITTRICH 
“Plátano”
Serigrafia, 1972 (58 x 75)
SIMON DITTRICH
“O fazedor de papel”
Água forte, 1981 (64 x 50)
THOMAS BAYRLE
“Chopin Prelúdio As gotas de chuva”
Litografia, 1979 (63 x 75)
UGO DOSSI 
“200 m”
Serigrafia, 1976 (70 x 100)
WALTER STOEHRER 
sem título
Água forte, 1976 (54 x 70)
WALTER TAFELMEIER 
“Na caixa para sobreviver” 
Litografia-off-set, 1975 (53 x 79) 
WERNER GRAEFF 
“Lidrue”
Serigrafia, 1974 (50 x 70)
WERNER KNAUPP 
“Cicatrização”
Litografia, 1973(63x47)
WERNER KNAUPP 
“Tempestade de areia”
Litografia, 1976 (50 x 65) 
WOLFGANG OPPERMANN 
sem título
Serigrafia, 1978 (60 x 80) 
WOLFGANG PETRICK
“Paisagem”
Água forte, 1974 (53 x 75)
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