
artistas alemães e brasilei
ros reunidos em João Pessoa -- ■ 
participaram deste workshop 
que teve como resultado esta 
mostra vibrante e diversifi- 
cada incluindo telas a óleo, 
esculturas e ambientações.
"Um workshop, uma oficina em 
grupo, pode dar impulsos de^ 
cisivos para um fluxo de in
formações que, destinado ao 
consumo, exerce sua influên
cia no mundo inteiro. Como 
europeus trazemos a responsa 
bilidade de lidar com as dejs » 
cobertas desse continente, [JJ "T" y. 
de forma diferente dos euro- IJgjJ ^ 

peus de 500 anos atrás.Preci Çj r
samos fazer descobertas ver- "TI j[
dadeiras... Para isto, as *jp W ^ 

periferias são muito mais a- éSm
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propriadas do que as metró
poles culturais."de Nikolaus 
A.Nessler
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WORKSHOP BRASIL ALEMANHA

de 9 de abril a 10 de maio

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
GOETHE-INSTITUT/ICBA e MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL/MARGS
no

Esta mostra reúne obras de ar
tistas plásticos brasileiros e 
alemães, que durante 28 dias 
trabalharam no Espaço Cultural 
João Pessoa, de 19 de feverei
ro a 3 de março de 1991, numa 
atividade promovida pela Asso
ciação Cultural Alemanha-Brasil 
contando também com o apoio do 
Governo do Estado da Paraíba, 
do Goethe-Institut e do Museu 
de Arte de São Paulo.

O evento teve a coordenação ar
tística de Dieter Ruckhaberle, 
diretor do Staatliche Kunsthal- 
le Berlin, reunindo oito artis
tas alemães e treze brasileiros.

Akbar Behkalam 
Alex Flemming 

Afidreas Kuechler 
Alice Vinagre 

Cosme Martins 
Dieter Ruckhaberle 

Chico Ferreira

Flávio Tavares 
Gerdi Sternberg 

M. Helena Magalhães 
Luiz Hermano 

Marlene Almeida 
Miguel dos Santos 

Malu Schoop

Ao final do trabalho, cada artis 
ta doou uma obra para o acervo da 
Fundação Espaço Cultural, consti
tuindo assim o embrião para a cri 

do Museu de Arte Moderna daaçao 
Paraíba.
O workshop possibilitou a convi
vência entre os artistas e a tro
ca de experiências quanto ã orga
nização do processo de trabalho 
(desenho, pintura, escultura e 
instalação ambiental), proporcio
nando a Oportunidade de confron
tar convivências e concepções es
téticas diversas, num efetivo e- 
xercício de intercâmbio cultural.

Paulo Whitaker 
Roberto Lúcio 

Rodolfo Athayde 
Ralf Kerbach 

Stefanie Vogei 
Sérgio Lucena 

Trak Wendisch

O projeto repetir-se—ã a cada 2 
anos, com a participação de no - 
vos artistas. O próximo, em 1993 
será realizado em Maceió.


