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Uma exposição do British Council

PROMOÇÃO

CULTURA INGLESA
. I:

PORTO ALEGR 

Fohe: 46-19-12

S POSTERS DESTA EXPOSIÇÃO são 
"Canções da Inocência". Dois 
períodos distintos da vida britânica 
são representados: os primeiros vinte 
trabalhos são principalmente posters 
de teatro e auditórios de música da 
virada do século; os outros são 
desenhos comerciais, posters da vida 
social de Londres e temas de viagens 
locais e além-mar, a maior parte 
deles datando das décadas de 20 e 

30. Comparados com a sofisticação e a sutileza dos anúncios dos anos 
70, estes posters têm um caráter quase que infantil. Seu mundo é uma 
paisagem de brinquedos brilhantemente coloridos colocados sob uma 
iluminação clara e pura. As mensagens são gentis e objetivas, 
raramente sendo ásperas ou positivas: estes anúncios bem 
comportados não fazem demandas extravagantes.

fljnrçnÃV, OctobtT 17 th -

II

X/ v Um progresso estilístico significativo é o uso de padrões planos de 
criação como elemento chave na formação de imagens. A redução da 
forma e conteúdo a um mínimo essencial, torna possível às mensagens 

comunicadas em um primeiro olhar. Cores atraentes e
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DAILY MIRROR serem
composições lineares de contornos cheios causam um impacto 
imediato nos pedestres que passam pelas esquinas e estações de trem. 
Esta linguagem simplificada foi aperfeiçoada em Paris por Henri de 
Toulouse Lautrec, cuja influência é ainda muito comum nos dias de hoje 
(como está evidenciado nos recentes posters de cinema de Cuba). Na 
Inglaterra, suas idéias foram assimiladas e modificadas pelos Irmãos 
Beggarstaff e por Dudley Hardy e John Hassall (15-21). A imagem plana 
teve um papel significativo nos trabalhos de artistas contemporâneos, 
incluindo Tom Purvis (30-31), F. C. Herrick (89-91), Frank Newbould
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(81-84) e Gregory Brown (62-67)

Tradições literárias foram provavelmente responsáveis pela qualidade 
descritiva de vários dos designs, alguns dos quais carregam cotações 
ou trechos de poesia. Este elemento tinha a intenção de despertar um 
sentimento de solidariedade no observador e não deve ser levado a 
sério. Em geral, Alan Mabey preferia o tipo de pôster decorativo e lírico 
ao gênero de humor que também era forte naquela época. A presença 
de vários trabalhos de John Plassall faz lembrar uma das reputações 
deste artista: aquela de comediante nos cartazes de muro, embora aqui 
ele seja representado por seus posters teatrais de influência francesa e 
por um sombrio mas expressivo apelo de caridade da Grande Guerra.



Posters Britânicos

Cooper, Austin (51-54, 94) - (1890 -). 
Pintor abstrato. Nasceu em 6 de março 
de 1890 em Souris, Manitoba, Canadá, 
filho de um fazendeiro irlandês. Foi com 
sua família para Cardiff em 1896.
Estudou na Cardiff School of Arts e 
ganhou uma bolsa de estudos para o 
Allan Frazer College of Art, Arbroath, 
onde estudou com George Plarcourt de 
1906 a 1910. Mudou-se para Londres 
onde estudou à noite na City and Guilds 
School, Kennington, sob orientação de 
Innes Fripp, em 1910. Após um período 
em que trabalhou no Canadá como 
artista comercial (interrompido pelo 
serviço militar em Flanders), estabeleceu- 
-se em Londres em 1922. Começou a 
pintar apenas em 1943, após ter 
trabalhado como desenhista de posters. 
Em 1948, sua primeira exposição 
individual aconteceu na London Gallery. 
Mais tarde, realizou exposições também 
em Paris.

Notas biográficas Brangwyn, Sir Frank (85) - (1867 - 
1956). Pintor de gênero, temas 
arquitetônicos, cenas industriais, 
marinhas e pessoas, em óleo e aquarela. 
Foi também um mestre das águas-fortes 
e litografias. Nasceu em 13 de maio de 
1867 em Bruges, Bélgica, filho de um 
arquiteto galês. Recebeu seus primeiros 
ensinamentos em arte de seu pai mas 
não teve uma educação formal. 
Trabalhou, então, por três anos (1882-84) 
nas oficinas de William Morris, na Oxford 
Street quando realizava fac-símiles de 
tapeçarias flamengas. 0 período na 
Morris foi entremeado por viagens 
internacionais e, após sair da Morris, seu 
amor pelo mar levou-o a outras visitas ao 
exterior. Passou algum tempo em 
Sandwich, Kent, onde teve que vender 
seus desenhos de marinhas por 
pequenas somas para poder sobreviver. 
De 1890 em diante, atingiu sucesso 
rápido. Teve reputação internacional 
tanto como pintor quanto como 
aquafortista, e foi homenageado por 
muitas academias estrangeiras. Em 
1924, urna exposição retrospectiva de 
seus trabalhos foi aberta na Queen's 
Gate, pelo então Primeiro Ministro 
Ramsay MacDonald. Um quarto de sua 
obra foi exposta nesta mostra triunfal. Foi 
nomeado Cavaleiro em 1941. Faleceu em 
11 de Junho de 1956, em sua residência 
em Ditchling, Sussex.

A adaptação da linguagem da pintura na arena funcional da 
comunicação gráfica foi rapidamente desenvolvida na Inglaterra. Não 
existe maior exemplo que o trabalho de Edward McKnight Kauffer, um 
projetista americano que formou sua reputação artística na Inglaterra e 
cuja carreira dominou o desenho dos posters britânicos na década de 
20. Quatorze de seus trabalhos fazem parte desta exposição, incluindo 
dois de seus melhores desenhos; o London Museum (41) e Winter Sales 
(43). No trabalho de Kauffer, elementos do desenho Cubista e Purista 
foram traduzidos nos cartazes de muro, apenas alguns anos após o 
advento destes movimentos em Paris. A firma de lavagem a seco 
Eastmans, para a qual Kauffer desenhou muitos posters (35-38), 
chegou até mesmo a anunciar em suas lojas que um novo cartaz deste 
artista estaria brevemente em exposição. Kauffer encontrou apoio para 
seu trabalho na Inglaterra, tendo falhado em conseguí-lo em seu próprio 
país. O maior responsável por comissioná-lo foi Frank Pick, da 
organização que emergiu como uma das maiores benfeitoras dos 
artistas de posters - a London Transport. Este patronato encorajou não 
somente desenhistas mas também pintores de reputação a fazerem 
posters e os temas ligados ao transporte forneceram oportunidades 
ideais para os artistas nos anos 20 e 30. Os posters mostravam 
paisagens brilhantes aos viajantes de ônibus suburbanos e rotas de 
trens, enquanto que os habitantes do campo eram atraídos para a 
cidade - para os zoológicos, lojas e entretenimento.

Cox, E. A. (76-78, 92) - (1876-1955). 
Muralista e artista de posters. Nasceu em 
Islington em 16 de outubro de 1876. 
Estudou no Whitechapel People's Palace 
e na Bolt Court. A princípio trabalhou 
como projetista para uma indústria 
farmacêutica e mais tarde foi assistente 
de Sir Frank Brangwyn. Ilustrou uma 
série de livros. Viveu em Londres e no 
Woolage Green, perto de Canterbury. 
Morreu em 20 de abril de 1955.

Milhas de espaços em murais de estações, trens e ônibus, formaram 
uma área de exposição natural acessível para o público viajante. 
Desenhistas como Austin Cooper e Gregory Brown responderam de 
forma imaginativa a este desafio, assim como fizeram Neyvbould, 
Kauffer e muitos outros menos conhecidos mas igualmente bem- 
sucedidos expoentes do gênero. Viagens por mar, por outro lado, são 
apresentadas como um fim em si mesmo. A impressionante coleção de 
posters de vapores oceânicos de Mabey, incluindo trabalhos de Horace 
Taylor (94-95) e Kenneth Shoesmith (101-104) afirma que o destino não 
é tão importante quanto o imponente método de transporte.

Brown, Gregory (62-67) - (1887-1941). 
Pintor de paisagens a óleo e aquarelas, 
desenhista de posters. Nasceu em 4 de 
janeiro de 1887 em Londres, filho de 
J. Terrell Brown, mestre artista. Recebeu 
um diploma por projetos para posters na 
Milan International Exhibition em 1923 e 
uma medalha de ouro por desenho têxtil 
na Paris International Exhibition de 1925. 
Trabalhou como ilustrador para uma série 
de revistas e desenhou posters para o 
metrô. Viveu em Londres e em Dorking, 
Surrey. Faleceu em 5 de março de 1941. 
Seus trabalhos eram realizados em cores 
planas e brilhantes, em uma forma 
semelhante à pintura.

Fraser, Claude Lovat (12) - 
(1890-1921). Cenógrafo, pintor de 
paisagens. Nasceu em Londres. Estudou 
artes com Sickert. Foi seriamente ferido 
na Primeira Guerra Mundial e, como 
conseqüência, ficou inválido para o 
exército. Morreu em 18 de junho de 
1821. O pôster que faz parte desta 
exposição foi uma produção para "The 
Beggar's Opera", de John Gay, em junho 
de 1920, para a qual Fraser desenhou o 
cenário permanente e o vestuário.

Esta coleção é particular e foi formada conforme os posters apareciam e 
não reunida de forma retrospectiva como uma pesquisa estética. Alan 
Mabey selecionou exemplos elegantes do mundo da propaganda 
popular com seu olhar atento às linhas limpas, cores frescas e detalhes 
tipográficos. 0 resultado é importante tanto como um documento social 
quanto como uma bela coleção de imagens que relacionam a linguagem 
dos pintores como mundo da rua.

John Barnicoat



Alan Mabey
Posters Britânicos

Alan Mabey não colecionou somente 
posters, mas também cartões comerciais 
e de cigarros, postais e livros. Seu 
conhecimento do mundo da arte era 
vasto e suas coleções eram baseadas em 
uma ampla compreensão de seus temas. 
Foi um membro pioneiro da Cartophilic 
Society, fundada em 1938 e, mais tarde, 
um membro do Conselho que muito 
contribuiu para o valor das deliberações 
do mesmo.

paisagens e natureza morta. Engenheiro. 
Nasceu em 29 de outubro de 1889 em 
Cleckheaton, Yorkshire. Estudou arte em 
Munique em 1906, na Bradford School 
of Art e na Slade School de 1908 a 1912. 
Membro do Life Guards de 1914 a 1919 e 
associado, naquela época, com o Grupo 
Vorticista. Serviu na Royal Navy 
Volunteer Reserve de 1914 a 1917. 
Primeira mostra individual de xilogravuras 
e desenhos em 1920. Primeira mostra 
individual de pinturas em 1923 nas 
Leicester Galleries. Realizou decorações 
em murais para o Canadian War 
Museum, para os vapores Queen Mary, 
em 1935, e para o De La Warr Pavilion, 
em Bexhill. Viveu em Maresfield Park, em 
Sussex, por muitos anos. Morreu em 
Londres em 21 de junho de 1949. 
Tornou-se conhecido por suas 
composições de tecnologia marítima em 
padrões surrealistas. Exerceu uma 
influência de longo alcance na arte 
inglesa de posters.

Notas biográficas - Alan Mabey
(1904-1976) Alan Mabey foi um 
colecionador entusiasta do que é agora 
conhecido como 'gravura efêmera', mas 
seu primeiro amor foram os posters. 
Começou a colecioná-los em 1917, 
quando ainda estava na escola, inspirado 
pela coleção e pelo entusiasmo de seu 
professor de latin pela arte dos posters.

Shoesmith, Kenneth (101-104)- 
(1890-1939). Pintor a aquarela e óleo de 
temas marinhos; desenhista de posters. 
Nasceu em Halifax, Yorkshire. Esteve no 
mar por vários anos e viajou pelo mundo. 
Não foi senão até após o Armistício que 
devotou-se à arte em tempo integral. 
Expôs nas principais galerias de arte de 
Londres, das províncias e no Paris Salon. 
Mostras individuais aconteceram em 
Liverpool e Belfast. Foi membro da British 
Society of Pôster Designers. Desenhou 
vários posters e guias de viagens para 
companhias de vapor, estabelecendo um 
estilo característico neste campo. Viveu 
em Londres e morreu em 6 de abril de 
1939.

Viveu em Long Eaton por vários anos. 
Alguns de seus desenhos originais para o 
porto de Sandeman têm estado em uso 
constante desde a década de 20.

Hassall, John (15-21) - (1868-1948). 
Pintor, ilustrador e desenhista de posters. 
Educou-se na Newton Abbot College, em 
Devon, e na Heidelberg. Começou como 
fazendeiro em Manitoba e estudou arte 
na Antuérpia e Paris de 1891 a 94. Viveu 
em Londres por vários anos. Ele e Dudley 
Hardy foram os principais e mais 
populares desenhistas de posters do final 
de 1890 e início de 1900. O trabalho de 
Hassall, era predominantemente 
humorista, freqüentemente em um nível 
de auditórios de música, e seus 
desenhos eram feitos em linhas cheias 
e cores brilhantes, o que lhes dava uma 
característica de grandes estórias em 
quadrinhos ou pinturas de cartões 
postais. Foi também um talentoso e 
prolífico ilustrador de livros infantis.

Lancaster, Edward (87) - (1911-1954). 
Pintor a aquarela, óleo, guache e têmpera 
e deçorador de murais. Nasceu em 17 de 
agosto de 1911 e foi educado em 
Southport. Estudou na Southport, 
Liverpool e Chelsea Schools of Art. Expôs 
nas principais galerias da Inglaterra e no 
exterior. Desenhou vários posters. Viveu 
em Londres e em Bognor Regis, em 
Sussex. Morreu em 5 de julho de 1954.

Alan Mabey veio de uma família de 
entalhadores e escultores monumentais 
(alguns trabalhos de membros de sua 
família ainda podem ser vistos no cenário 
Londrino até hoje) mas seu pai 
desencorajou-o de uma carreira artística 
devido aos prospectos de incertezas 
financeiras. Ao invés disso, Alan fez dos 
negócios bancários sua carreira, e das 
coleções o hobby de toda vida.

Esta exposição representa a nata de sua 
coleção e reflete a estima excepcional de 
um homem pela era na qual ele cresceu. 
Nada o teria agradado mais que saber 
que sua coleção pode agora ser dividida 
com um grande público.Patrick, J. Mclntosh (88) - (1907) - 

Pintor de paisagens e retratos a óleo e 
aquarela; aquafortista. Nasceu em 4 de 
fevereiro de 1907 em Dundee. Estudou 
na Glasgow School of Art com 
Greiffenhagen e em Paris. Expôs na Royal 
Scottish Academy a partir de 1926 e 
recebeu o Guthrie Award em 1935.
Possui trabalhos em várias coleções 
públicas. Morou em Dundee por muitos 
anos.

Taylor, Fred (45, 68)- (1875-1963). 
Pintor arquitetônico e de paisagens a 
aquarela e desenhista de posters. Nasceu 
em Londres em 22 de março de 1875. 
Estudou arte em Paris na Académie 
Julian, na Goldsmith's College School e 
na Itália. Expôs nas principais galerias de 
Londres e nas províncias. Possui 
trabalhos em várias coleções públicas. 
Viveu em Londres por muitos anos. Foi 
comissionado pela Royal Mail Steamship 
Company para viajar pela América do 
Sul, registrando suas impressões da 
viagem.
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Londres, que escreveu o ensaio sobre 
Alan Mabey.
Raymond Mander e Joe Mitchenson que 
ajudaram a datar os primeiros posters 
teatrais.

Herrick, Frederick Charles (49, 
89-91) - (1887-1970). Pintor e 
desenhista. Nasceu em Mountsorrel, 
Leicestershire, em 20 de setembro de 
1887. Estudou no Leicester College of 
Arts and Crafts e na Royal College of 
Art onde recebeu o Royal Exhibition Prize 
em 1908 e uma bolsa de estudos para 
viagens em 1912. Serviu na Guarda dos 
Granadeiros de 1914 a 1919 e, em 1915, 
foi seriamente ferido em Hulluch. 
Desenhou posters para a Baynard Press 
de 1919 a 1926 e, em 1925, recebeu o 
Grand Prix no International Exhibition of 
Decorative and Industrial Art, em Paris. 
Por um certo período foi instrutor de 
desenho no Royal College of Art.
Membro do Art Worker's Guild. Viveu 
em Londres e, mais tarde, em Hove.
Seu trabalho tem uma qualidade 
excepcionalmente forte que pode ser 
notada, particularmente, no número 41 
desta exposição.

Os primeiros itens que colecionou foram, 
provavelmente, os posters de teatro da 
virada do século. Seu gosto e tino 
aumentavam na mesma proporção que 
sua coleção, cuja glória maior é a grande 
seleção de gráficos contemporâneos dos 
anos 20 e 30, quando o desenho de 
posters ingleses estava no seu período 
mais vigoroso e colorido.

Pegram, Fred (14)- (1870-1937). Pintor 
de gênero, aquafortista e ilustrador. 
Nasceu em Londres em 19 de dezembro 
de 1870. Em 1886, juntou-se ao quadro 
de funcionários da Pall Mall Gazette e 
ilustrou vários jornais e revistas. Expôs 
nas principais galerias de Londres desde 
1889. Viveu em Londres e morreu em 23 
de agosto de 1937. Foi considerado um 
dos melhores ilustradores dos anos 20. 
Vários de seus desenhos para a Kodak 
foram feitos em um estilo semelhante 
àquele de Claude Shepperson (24).

Assim como acontece com todos os 
colecionadores, seus métodos de seleção 
refletiam suas preferências e 
preconceitos pessoais, que incluiram 
uma grande inclinação em favor dos 
posters de artes plásticas. Mas ele não 
desdenhava os posters comerciais de alta 
qualidade, assim como as séries de 
anúncios desenhadas por McKnight 
Kauffer para a Eastmans. Desistiu de sua 
coleção durante a Segunda Guerra 
Mundial (quando o papel estava raro e os 
posters praticamente impossíveis de se 
obter) e somente a reassumiu, em 
qualquer escala, após sua aposentadoria. 
Sempre acreditou em colecionar o 
melhor do material contemporâneo e não 
foi alguém que olhasse para trás, para o 
passado, com nostalgia. Na época de 
sua morte, sua coleção atingia mais de 
500 posters.

Taylor, Horace (47, 48, 95, 96) - 
(1881-1934). Pintor, desenhista de 
posters e cenógrafo. Nasceu em Londres 
em 10 de janeiro de 1881. Estudou na 
Camden School of Art em 1898, entrou 
na Royal Academy Schools em 1902 e 
foi para a Royal Academy de Munique 
em 1905. Expôs nas principais galerias 
de Londres e nas províncias. Trabalhou 
como cartunista para o Manchester 
Guardian e, desde 1922, esteve engajado 
quase que totalmente na arte comercial. 
Viveu em Londres.

Rodmell, Harry Hudson (93) - (1896)
- Pintor a óleo e aquarela, de paisagens e 
marinhas. Estudou no Hull College of Art. 
Expôs nas principais galerias de arte de- 
Londres, das províncias e do exterior. 
Viveu por vários anos em Hornsea, em 
Yorkshire.

• o o • o o • 
omomomo
OOMtOO
•••••••
OOMIOO
omomomo
moomoom

Knight, Loxton (28) - Pintor de 
paisagens a óleo, aquarela, lápis de cor e 
guache. Nasceu em 12 de julho de 1905 
em Long Eaton, em Derbyshire. Estudou 
na Nottingham School of Art com 
Joseph Else de 1924 a 1929. Possui 
trabalhos em várias coleções públicas.

Wadsworth, Edward (50) - 
(1889-1949). Pintor, na maior parte das 
vezes em têmpera, e entalhador em 
cobre e madeira de temas náuticos,

Tradução: Rozanne M. de C. Leite Zachetti 
Design: Keith Trickett (1991).
© The British Council (1991).



DataNúmero ArtistaNúmero Artista Data

1933

1925

1938

1936

Austin Cooper 
Alma Faulkner 
Severin 
Anônimo 
Abram Games 
Hans Unger 
Jean Dupas 
Ruth Sandys 
Gregory Brown 
Gregory Brown 
Gregory Brown 
Gregory Brown 
Gregory Brown 
Gregory Brown 
Fred Taylor 
Graham Simmons 
John Nunney 
Fl G Gawthorn 
G Spencer Pryse 
G Spencer Pryse 
E McKnight Kauffer 
E McKnight Kauffer 
E A Cox 
E A Cox 
E A Cox 
Dorothy Dix 
Maurice Miles 
Frank Newbould 
Frank Newbould 
Frank Newbould 
Frank Newbould 
Frank Brangwyn 
Norman Floward 
Edward P Lancaster 
J Mclntosh Patrick 
F C Herrick 
F C HerricJ<

F C Herrick 
E A Cox

Harry Hudson Rodmell 
Austin Cooper 
Horace Taylor 
Horace Taylor 
R S Pike
Publicity Arts Ltd 
Tom Purvis 
Leslie Carr 
Kenneth Shoesmith 
Kenneth Shoesmith 
Kenneth Shoesmith 
Kenneth Shoesmith

541 Anônimo 
Anônimo 
Anônimo 
Frank Chesworth 
Stewart Browne 
Stewart Browne 
Stewart Brown 
Fred Hyland 
R Pannett 
Anônimo 
W Kenton 
Claude Lovat Fraser 
Victor Hicks 
Fred Pegram 
John Hassall 
John Hassall 
John Hassall 
John Hassall 
John Hassall 
John Hassall 
John Hassall 
Dora M Batty 
Anônimo
Claude Shepperson 
Gladys Barraclough 
Tom Purvis 
Anônimo 
Loxton Knight 
Gordon Nichol 
Tom Purvis 
Tom Purvis 
Aubrey Hammond 
E McKnight Kauffer 
E McKnight Kauffer 
E McKnight Kauffer 
E McKnight Kauffer 
E McKnight Kauffer 
E McKnight Kauffer 
E McKnight Kauffer 
E McKnight Kauffer 
E McKnight Kauffer 
E McKnight Kauffer 
E McKnight Kauffer 
Fred Taylor 
Aubrey Hammond 
Horace Taylor 
Horace Taylor 
F C Herrick 
Edward Wadsworth 
Austin Cooper 
Austin Cooper 
Austin Cooper

1894

Aprox.1895 
Aprox. 1896

1897

1898

552

563

574

1949585

1934

1933

Aprox. 1925
1930

1924

1922

1923 
1923 
1927

Aprox. 1904-05 
1923-24

1933 
1923

1923

Aprox. 1927 
1916

1924 
1924

1924 
1920 
1922

1934 
1922 
1922

1925

Aprox. 1925 
Aprox. 1922 
Aprox. 1924 
1939 
1937-38 
Aprox. 1 921

5919016

601898

Aprox: 1900 
Aprox. 1 907 
1907 
1898 
1920

Aprox. 1922
Aprox. 1921
1901

1898

1894

1896

1898

1899

Aprox. 1916 
Aprox. 1921-22 
Aprox. 1921

7
618
629
6310
6411
6512
6613
6714
6815
6916
7017
7118
7219
7320
7421
7522
7623

1921 7724

Aprox. 1920 7825
79192126

Aprox. 1 925 
Aprox. 1920 
Aprox. 1 930 
Aprox. 1936 
Aprox. 1 935 
1938

1923 
1922

1922

1924

1925 
1924

1923 
1922

1926

1924 
1934

1922

1923

1924 
1926

1925 
1936 
1932 
1922 
1928

8027
8128
8229
8330
8431
8532
8633
8734
8836
8937

19219038
19219139
1921

1921

Aprox. 1922 
Aprox. 1925 
Aprox. 1925 
Meados de 1920 
Meados de 1920 
1937 
1939

Meados de 1930 
Meados de 1930 
Meados de 1930 
Meados de 1930

9240
*

9341

9442

9543

9644

9745

9846

9947

10048

10149

10250
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Esta exposição foi organizada pelo British Council,

que vem promovendo a cooperação cultural,

educacional e técnica entre a Grã-Bretanha e

o Brasil durante os últimos 50 anos.
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