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0 Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Estado da Cultura, 
o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, o Goethe-lnstitut Porto Alegre 
e o ifa (Instituto de Relações Exteriores), Stuttgart, Alemanha convidam para:

Exposição
Stille Bewegungen 
Movimentos Silenciosos
do Artista Alemão Marcei Odenbach

Palestra
da historiadora da arte e curadora alemã 
Vanessa Müller sobre Marcei Odenbach

06 de abril de 2016, às 19h,
com tradução simultânea seguida pela abertura da

Mostra de Videos Marcei Odenbach,
Visitação até 28 de maio de 2016, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 20h, sábados das 9h às 13h
Local: Goethe-lnstitut (www.goethe.de/portoalegre) 
Rua 24 de Outubro, 112, Porto Alegre/RS, Brasil

Abertura: 05 de abril de 2016, às 19h

Visitação: até 29 de maio de 2016, 
de terça a domingo, das 10h às 19h

Local: MARGS (www.margs.rs.gov.br) 
Praça da Alfândega, s/n°, Porto Alegre/RS, 
Brasil

0 ifa (Instituto de Relações Exteriores, Alemanha), em colaboração com o curador Matthias Mühling, 
apresenta a exposição “Marcei Odenbach - Stille Bewegungen. Movimentos Silenciosos”.

Quatorze trabalhos das últimas três décadas, 
incluindo videoteipes, videoinstalações e obras em 
papel, são os exemplos utilizados para mostrar a 
produção do artista. 0 conjunto da exposição revela 
um panorama da obra completa de Odenbach, na 
qual o artista explora diferentes culturas e desenha 
um retrato ao mesmo tempo analítico e emocional 
do ser humano na sociedade globalizada.

Nascido em 1953, em Colônia, Marcei Odenbach é 
um pioneiro da videoarte. Seus trabalhos e 
instalações de vídeo atestam sua influência crucial 
no avanço e formação deste gênero em nível 
internacional. Desde os vídeos mais antigos, ainda 
concebidos para serem exibidos em monitores, até 
suas instalações mais complexas, incluindo grandes 
projeções, esta exposição mostra a sutileza e a 
diversidade formal com as quais Odenbach 
apresenta a imagem em movimento e seu 
acompanhamento acústico. Ao lado desses trabalhos 
estão as obras em papel, uma parte separada e não 
menos importante no conjunto da produção do 
artista.

A seleção dos trabalhos apresentada na exposição 
combina um enfoque retrospectivo com a tentativa 
de cobrir as principais temáticas abordadas pelo 
artista. 0 intenso questionamento da problemática 
da elaboração do passado ilustra, em especial, como 
suas obras refletem a Alemanha pós-guerra e a 
situação de sua sociedade. Esse foco temático,

entretanto, foi situado já bem cedo por Marcei 
Odenbach dentro de um horizonte mais amplo, que 
abria o questionamento especificamente alemão 
para uma perspectiva mais geral. Ele aproximou-se 
de diferentes culturas e constelações políticas e 
integrou suas observações dentro da obra, traçando, 
assim, linhas de conexão do trauma alemão com o 
regime nazista até o genocídio em Ruanda, do 
imaginário sobre o masculino na Turquia até o papel 
da mulher na Venezuela, do familiar até o 
desconhecido, da própria biografia até a história 
dos outros.

Os trabalhos em vídeo e desenhos de Odenbach são 
narrativas complexas criadas por meio de uma 
técnica de colagem de trechos de produções para 
cinema e televisão, material de arquivo e imagens 
feitas por ele mesmo. A edição de imagens públicas 
e privadas gera enredos que conectam sutilmente a 
história, num nível superior, com o sentimento do 
ser humano individual e a biografia do artista.

No sentido de destacar este panorama de culturas 
em diferentes locais da itinerância da exposição, o 
ifa pediu ao artista que selecionasse um dos 
trabalhos expostos como foco para cada mostra. 
Essa obra é, então, apresentada de forma 
proeminente na exposição a fim de intensificar 
discursos locais e discussões específicas.

Uma exposição do Instituto de Relações Exteriores 
(ifa, Stuttgart, Alemanha) www.ifa.de

Videoarte é um gênero artístico, que surgiu nos anos 60 na Alemanha e nos EUA.

No ano passado, o Goethe-lnstitut Porto Alegre, através do Festival ARTEMOVENDO, apresentou um 
pequeno recorte da diversificada cena da videoarte alemã dos últimos 40 anos. Nessa ocasião puderam 
ser vistos, pela primeira vez no Brasil, trabalhos do artista de videoarte Stefan Panhans.

Neste ano, juntamente com nossos parceiros, estamos dando continuidade a nossas atividades nessa 
área com essas duas exposições de Marcei Odenbach, um dos artistas alemães mais reconhecidos 
internacionalmente no universo da videoarte.
Marina Ludemann, Diretora do Goethe-lnstitut Porto Alegre

http://www.goethe.de/portoalegre
http://www.margs.rs.gov.br
http://www.ifa.de


1953 - Nasceu em Colônia, Alemanha

1974-1979 - Estudou Arquitetura, História da Arte e Semiótica na "Rheinisch-Westfálischen 
Technischen Hochschule”, Aachen, Alemanha

1990-1993 - Professor de Vídeo na “Rijksakademie van Beeldende Kunsten”, Amsterdam, Holanda 

1992-1997 - Professor de artemídia na “Staatlichen Hochschule für Gestaltung”, Karlsruhe, Alemanha
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1998 - Implementou uma cadeira de Mídia na “University of Science and Technology", Kumasi, Cana

1999 - Professor visitante na área de novas mídias na “University of Califórnia", Los Angeles, EUA oom2000 - Professor visitante na "Hochschule der Künste" Berlin, Alemanha

2001-2010 - Professor de Encenações Mídiaticas na "Kunsthochschule für Medien”, Colônia, Alemanha

2015 - Curador da exposição "Attitudes", na "Haus am Lützowplatz", Berlim, Alemanha (em conjunto 
com Beate Eckstein)

Desde 2010 - Professor de Cinema e Vídeo no Departamento de Artes da "Kunstakademie”, 
Düsseldorf, Alemanha
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