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A feliz idéia de se organizar um 
workshop com artistas alemães e 
brasileiros partiu de Dieter Ruckha- 
berle, Diretor da Staatliche Kuns- 
thalle Berlin. Apósa "Werkstatt São 
Paulo 1988", a Deutsch-Brasilia- 
nische Kulturelle Vereinigung in 
Berlin e. V. - D B K Vassumiuo Pro
jeto, ampliando-o com uma bolsa 
de estudos para um dos participan
tes brasileiros. Além disso, foi esta
belecido que o Projeto se repetirá, 
de dois em dois anos, com novos 
artistas. Sempre em diferentes ci
dades brasileiras. O 2? Workshop 
Alemanha Brasil será realizado em 
1993, em Maceió/Estado de Ala-

Soares do Espaço Cultural, em 
João Pessoa. Ao Instituto Goethe 
queremos agradecer a louvável ini
ciativa de levar pelo Brasil uma se
leção dos trabalhos do Workshop, 
não economizando esforços na rea
lização desse intento.

0 Projeto busca uma intensifi
cação do intercâmbio cultural entre 
os dois países. A idéia é oferecer 
aos artistas alemães, em trabalho 
conjunto com os artistas brasilei
ros, acesso a alguns aspectos 
autênticos da cultura brasileira e, 
no seu regresso à Alemanha, a pos
sibilidade de aplicarem a experiên
cia no Brasil vivida.

Cada um dos artistas participan
tes doou ao Espaço Cultural uma 
das obras, elaborada nesse perío
do. Para um dos Estados mais po
bres do País, essa doação é de gran
de importância. Mas, certamente 
de mais importância ainda é o efeito 
que o Workshop virá exercer sobre 
o desenvolvimento dos artistas lo
cais e na vida cultural em geral no 
Nordeste do Brasil.

Conforme prevíamos, os artistas 
participantes fizeram excelente 
amizade, uns com os outros, ale
mães e brasileiros, e com isso darão 
continuidade imediata ao aqui 
intencionado intercâmbio.

goas.
As obras reproduzidas neste 

catálogo são produto do 1? Work
shop, organizado pela DBKV, na 
FundaçãoEspaçoCultural, em João 
Pessoa/Paraíba, entre 1.2.-3.3. 
1991, e formam uma síntese do 
elaborado nesse período. Aescolha 
dos artistas deu-se com a partici
pação do Museu de Arte de São 
Paulo, do Instituto Goethe, da Fun
dação Espaço Cultural e da DBKV.

Em geral, os organizadores de 
eventos culturais lutam com gran
des dificuldades financeiras e este 
projeto não fugiu à regra. A coope
ração de Dr. Tarcísio Burity, então 
Governador do Estado da Paraíba, 
do Dr. Jòrg-Werner Marquardt, 
Cônsul Geral da República Federal 
da Alemanha, no Norte/Nordeste 
do Brasil e do Instituto Goethe, foi 
de vital importância. Além disso, 
pudemos contar com o patrocínio 
da Deutsche Lufthansa, VARIG, 
Otto Ebeling (Berlin), Schering AGe 
Acrilex Tintas Especiais S/A (São 
Paulo), sem tal apoio o Projeto não 
poderia ter sido realizado. Agrade
cemos a valiosa colaboração de 
Professor Fábio Magalhães do Mu
seu de Arte de São Pau Io e de Enilda

-

Maria do Carmo Vogt 
Deutsch-Brasilianische Kulturelle 

Vereinigung in Berlin e. V.

Trak Wendisch. Hocktráger, Escultura em madeira e Ralf Kerbach, Tráger unter Schràge, Tinta sobre papel



pel de embrulho, troncos de árvores, cocos, diversos pe
daços de madeira e caixas de papelão. Ficou evidente: 
eles não chegaram ao Brasil com uma idéia preestabe- 
lecida, que pudesse ser apresentada ou realizada como 
uma programação em qualquer lugar do mundo. Nenhu
ma apropriação violenta de uma outra parte da terra 
transparece aqui, mas a surpresa dos próprios artistas e 
uma criatividade instintiva, que talvez venha de tempos 
imemoriais. Mais uma vez ficou comprovado que o ma
terial do artista não se resume à madeira, à tinta e à tela, 
mas é o mundo que fornece o material de trabalho. E em
bora ele precise de ferramentas na elaboração desse 
mundo, deverá ter principalmentea capacidade de o ob
servar de maneira pura e sem preconceitos.

Será que os dois artistas, juntamente com o seu cole
ga Andreas Küchler, conseguiram resultados tão exce
lentes devido aos seus passados, que pouco têm em co
mum com os dos demais habitantes superalimentados 
do hemisfério norte-ocidental? Ou talvez, porque as suas 
viagens foram realizados menos concretamente e mais 
mentalmente e desta imaginação resultaram conheci
mentos reais?

Nada na arte pode ser comprovado, algumas coisas, 
porém, são convincentes ou acreditáveis.

Como os quadros de Paulo Whitaker, cuja força de ex
pressão vem indubitavelmente da simplicidade, sendo, 
ao mesmo tempo muito sutil. O que Whitaker apresenta 
com as cores, é de g rande maestria, e serve de exemplo a 
todos aqueles, que acham inevitável que um pintor dos 
trópicostenha que estar sempre concorrendo com a na
tureza tropical. Muito espaço, e no meio dele, coisas e 
símbolos simples e reduzidos, porém nunca determina
dos.

O MUNDO É REDONDO

Observações numa oficina, após trabalho realizado.

De Niko/aus A. Ness/er.
:

Para um artista europeu, não é fácil refletir sobre a 
arte de um outro continente, particularmente quando se 
trata da América do Sul, e não da América do Norte.

Lembrando-me do momento em que desembarquei 
no Brasil, quando comecei a procurar insistentemente 
uma arte típica e inconfundivelmente brasileira, confes
so que agora essa atitude me parece estranha, em parte, 
pela minha percepção predeterminada para com as coi
sas desse país, e, por outro lado, pela inesperada per
cepção dos meus colegas brasileiros.

Cansado da aceitação do estilo europeu e norte-ame
ricano de ver, mais especificamente, de pintar as coisas, 
cheguei rapidamente à conclusão de que os habitantes 
de favelas são os verdadeiros artistas desse país. Isso, 
porém, soou mal aos ouvidos das pessoas. Meu argu
mento foi, e continua sendo, que poucos são os artistas 
cujo trabalho, cuja criação de objetos artísticos está tão 
estreitamente ligada à vida. É o caso de pessoas que 
constroem suas próprias moradias e que, devido à inse
gurança material, desenvolvem uma criatividade fantás
tica, nunca perdendo de vista o seu objetivo concreto e 
as necessidades vitais, chegando a vencer sua situação 
de pobreza com soluções que, por si só, são como dese
nhos e símbolos.

Pensamentos dessa natureza podem ser interpreta
dos superficialmente como manifestações de cinismo. 
Oportunamente retomarei o tema pelo lado oposto, es
clarecendo meus propósitos, de forma alguma cínicos.

Vamos ao objeto das ponderações: o que significa 
realizar um "work-shop" com artistas alemães e brasilei
ros? O que significa realizar essa oficina numa cidade co
mo João Pessoa, longe de qualquer metrópole cultural, 
embora contendo um gigantesco centro de cultura? O 
que se pretende alcançar, com tantas despesas para 
convidar artistas de fora? Que finalidade tem tudo is-

Mais enigmáticos ainda são os bichos de Chico Fer
reira, que, em suas telas, desenvolve suas criaturas a 
partir de interpretações simbólicas, chegando a formas 
antropomórficas, abrindo espaço para um misticismo 
que já conhecemos através da literatura brasileira. Sér
gio Lucena e Miguel dos Santos também mergulharam 
inteiramente nesse terreno, onde se expressam com de
senvoltura e profundidade. Na Europa, esses temas se
riam recebidos com reserva e desconfiança. Como tudo 
indica, no entanto, eles estão familiarizados com o as
sunto, e o abordam com naturalidade e soberania.

Os "pattern" e trabalhos estruturais com as suas for
mas singulares me surpreenderam, especialmente as 
obras plásticas de Luis Ftermano. Na verdade, suas es
truturas espaciais, numa combinação ousada da técnica 
artesanal e do material utilizado,tornam-setãoconfusas

so?
Para responder as perguntas, podemos começar fa

lando dos trabalhos de Trak Wendisch e Ralf Kerbach. 
Ambos se utilizaram de material que encontraram, certa- 
mentesem muitos esforços, no local, osquaisforam: pa-



e carregadas de energias, que as dúvidas iniciais dissol
vem-se rapidamente.

No país das vastas áreas e do espaço aparentemente 
ilimitado, um artista encontrou formas que engolem e 
sugam para dentro de si esse espaço.

O oposto formal está em três pequenos desenhos de 
Gerdi Sternberg que causam perplexidade, justamente 
porque o seu efeito é similar ao dos objetos grandes des
critos anteriormente. Para mim, esses desenhos fazem 
parte dos melhorestrabalhos da exposição. Na verdade, 
são pinturas com pequenos nascimentos e figuras hu
manas, como raramente são criadas.

Se fosse editado um livro como resultado do evento, 
eu dedicaria um capítulo a cada trabalho. Todos os artis
tas documentaram os seus fortes e os seus "fracos", tra
balhando e interagindo uns com os outros da mesma 
maneira como esse país age sobre qualquer pessoa 
aberta a ver suas singularidades, e não apenas como 
uma atração de prospecto turístico.

Nós, europeus, ainda podemos aprender; precisamos 
aprender, especialmente nessa fase crítica onde a arte 
levanta o olharvagarosamentedo próprio umbigo parao 
horizonte. Defendo a tese de que a arte no Brasil - e não 
somente aqui - ainda está mais estreitamente ligada à 
vida, assim como as casas dosfavelados são uma mani
festação existencial. Aqui a arte (ainda?) não vem da 
arte.

Um Workshop, uma oficina em grupo, pode dar im
pulsos decisivos para um fluxo de informações com qua
lidades bem distintas do que aquele fluxo de infor
mações que, destinado ao consumo, exercesua influên
cia no mundo inteiro. Como europeus trazemos a res
ponsabilidade de lidar com as descobertas desse conti
nente, de forma diferente dos europeus de 500 anos 
atrás. Precisamos fazer descobertas verdadeiras... Para 
isto, as periferias são muito mais apropriadas que as 
metrópoles culturais.

De onde veio Joseph Beuys? De Berlim, Paris, Nova 
Iorque? Não, ele veio de Kleve! Quem saberia antes de 
Beuys que havia um lugar com esse nome? Porque não 
João Pessoa? Por acaso, não se encontra no centro do 
mundo, como qualquer outro lugar?

Para o artista, o mundo é redondo pela mesma razão, 
pela qualoéa cabeça, segundo Francis Picabia: para que 
a arte possa mudar a sua direção!

*

Maria Helena Magalhães. Banhista Técnica mista sobre tela



Andreas Küchler, Entre as lembranças, 9 guaches



O carro chegou na casa do velho Amâncio às cinco 
horasda manhã. Todos estavam acordados. Peloterreiro 
da casa viam-se os teréns dos refugiados, chegados ali 
primeiro do que nós. Eram umas duas famílias, com seus 
meninos, os seus porcos, as suas panelas, as suas gali
nhas. Nós,osda casa-grande, estávamosali reunidosno 
mesmo medo, com aquela pobre gente do eito. E com 
eles bebemos o mesmo café com açúcar bruto e^çome- 
mosa mesma batata-docedo velho Amâncio. E almoça
mos com eles a boa carne-de-ce“ará com farofa.

À noite dormimos em cama de vara. A chuva pingava 
dentro de casa por não sei quantas goteiras. E o cheiro 
horrível dos chiqueiros de porcos pertinho da gente. Os 
outros retirantes ficaram na casa de farinha, pelo chão. 
Eratudoistoo quede melhoro pobre do velho Amâncio 
tinha para nos oferecer: esta sua desgraçada e fedorenta 
miséria de pária.

Depois chegou do engenho o mantimento quetínha- 
mos esquecido com as pressas. E a minha Tia Maria dis
tribuiu com aquela gente toda a carne-de-sol e o arroz 
que nos trouxeram. Eles pareciam felizes de qualquer 
forma, muito submissos e muito contentes com o seu 
destino. A cheia tinha-lhes comido os roçados de man - 
dioca, levando o quase nada que tinham. Mas não levan
tavam os braços para imprecar, não se revoltavam. Eram 
uns cordeiros.

- O que vale é a saúde e a proteção de Deus, diziam 
sempre.

Mas, coitados, com que saúde e com que Deus esta
vam eles contando!

José Lins do Rego, Menino de Engenho, 1932

Paulo Whitaker, Sem Título, Óleo sobre tela



O MUNDO, A CORRUPÇÃO - CASTIGO 
DO INFERNO

Tudo está de rédea solta 
vaidade e corrupção 
a castidade encontrou-se 
surgiu a chumbregação 
esta diz para a desgraça 
vamos vencer a questão.

Folheto de Severino Semeão, Pernambuco 
sem data

Quem gosta da poesia 
se encoste ao meu lado 
para ouvir diretamente 
este bonito tratado 
que Simião apresenta 
o mundo desmantelado.

O respeito já morreu 
a consciência também 
a caridade está longe 
mergulhou para o além 
e o amor com desgosto 
não procurou mais ninguém.

Pois o nosso mundo está 
numa grande confusão 
é o filho contra o pai 
o irmão contra o irmão 
força contra mesma força 
e nação contra nação.

A castidade caiu 
no abismo mais profundo 
firmeza ficou chorando 
despedindo-se do mundo 
a caridade e a fé 
caíram num poço fundo.

Acabou-se a união 
surgiu a perversidade 
a consciência sumiu-se 
não há mais sinceridade 
a vergonha desertou 
e afogou-se a verdade.

A sinceridade está 
amarrada de corrente 
a safadeza voltou 
com o desobediente 
fuchico e dona anarquia 
estão na linha de frente.

A honra também fugiu 
junto com a consciência 
a castidade morreu 
na forca da indecência 
e a moral foi trocada 
pela desobediência.

E assim o velho mundo 
continua no chafurdo 
briga o filho contra o pai 
e quer ser maior em tudo 
a mulher dá no marido 
e o chama de chifrudo.

E não há quem indireite 
esta linha de tortura 
que o povo só palmilhou 
no trilho da desventura 
e o satanaz laçando 
a tropa pela cintura.

Briga irmão com irmão 
briga mãe com o filhinho 
e o cabra fica brabo 
da velha quebra o fucinho 
marido dá na mulher 
é aquele borburinho.



ARTISTAS CONVIDADOS DO 
WORKSHOP BRASIL—ALEMANHA

RODOLFO ATHAYDEMARLENE ALMEIDA

FRANCISCO FERREIRAAKBAR BEHKALAM

LUIZ HERMANOALEX FLEMMING

ANDREAS KUCHLERRALFKERBACH

SÉRGIO LUCENAROBERTO LÚCIO

HELENA MAGALHÃESCOSME MARTINS

MALUSCHOOPDIETER RUCKHABERLE

GERDI STERNBERGMIGUEL DOS SANTOS

FLÁVIO TAVARES ALICE VINAGRE

TRAK WENDISCHSTEFANIE VOGEL
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