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Abertura: 19 de agosto, às 19 horas O
19 de agosto a 12 de setembro de 1999 
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Com a exposição „Águas-fortes“ de Horst Janssen (1929-1995), o 

Instituto de Relações Exteriores apresenta um dos mais importantes e 

produtivos artistas gráficos alemães da atualidade.

Nascido em Hamburgo, Alemanha, estudou de 1946 a 1951 na Escola 

Superior de Artes de Hamburgo com Alfred Mahlau. Entre as várias 

premiações destaca-se o 10 lugar na Bienal de Veneza, em 1968.

A exposição compreende 160 águas-fortes, reunidas de acordo com 

critérios cronológicos e temáticos. Elas permitem recapitular a evolução 

de sua arte do fim dos anos 50 até o início dos anos 70. Foram 

selecionados trabalhos das suas sequências de águas fortes „0 passeio 

de Hokusai“ e „Carneval di Venezia“, bem como trabalhos avulsos de 

diversas fases de sua obra. Um tema preferido das suas águas-fortes são 

paisagens ou associações a partir de paisagens, combinadas por Janssen 

com estruturas vegetais e animais, mas também com traços do seu 

próprio rosto. Já cedo o artista tornou-se conhecido fora da Alemanha 

com auto-retratos dessa espécie.

A sequência de águas-fortes sobre „0 passeio de Hokusai“ (1971) 

sugerida por um surimono (xilogravura colorida em miniatura que 

costuma ser presenteada com votos de felicidades) do grande mestre da 

xilogravura japonesa, ocupa o centro da nossa seleção, pois as estações 

do ‘pensamento figurador’ podem ser melhor recapituladas nesse ciclo 

coerente do que em uma sequência de trabalhos individuais.

Promoção conjunta: Goethe-lnstitut e
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli.
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