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É escultora, pintora e ceramista:

Inicia estudos de cerâmica com Mére Ambroise

Desenho com Vasco Prado 
Primeira exposição de cerâmica

Estudos de escultura com F. Stockinger 
Estudos de pintura com P. Porcella 
Primeira exposição a dois na Espaço Galeria 
2° Exposição particular

Inicia a lecionar cerâmica e modelagem 
Exposição coletiva na Galeria Leopoldina 
Exposição - Gaúchos na Galeria Leopoldina 
Exposição coletiva na IAB 
I Feira de Arte
III Salão de Arte Contemporânea de Campinas
3. a Exposição particular

I Exposição de Arte Contemporânea de Porto Alegre 
Exposição coletiva na Galeria Leopoldina
II Feira de Arte de Porto Alegre
4. ° Exposição particular

Supermercado de Arte na Galeria Leopoldina
5. a Exposição particular

Individual, particular e coletivas em Porto Alegre

V Salão de Porto Alegre
Individual na Galeria Oca
Obras no acervo das galerias paulistas:
Documenta, Cosme Velho, Astréia e Soleil Decor

Individuais: Santa Catarina, em Florianópolis 
Departamento de Cultura de Joinvile 
Departamento de Cultura da FURB - Blumenau 
Galeria Itália - S- Paulo

Astrid Hermann é uma artista de muitos talentos.
maioria em cobre, re-

1964
Esta coleção de esculturas, em sua 
velam uma face, e das mais expressivas, não só da riqueza 
de sua imaginação como também da sua habilidade arte- 
sanal. Figurativista? Bom, o observador que decida . . . 
Entre estas peças ele poderá ver flores, frutos, folhas, for-

também toda uma fauna e
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«
vagamente humanas e 
flora oníricas. Quanto à qualidade decorativa destas

mas
uma
esculturas, quem dará a última palavra (para si mesmo, 
naturalmente) há de ser também quem as observa, enten-

capacidade de serem 
ficarem impla-

1967

dido ou leigo. E é justamente 
muitas coisas ao mesmo tempo, mas sem 
cavelmente presas a um mundo, a uma realidade - é que 
se concentra o encanto e a força destes trabalhos de Astrid. 
A mim me agradam particularmente as cores que ela da 
a essas "invenções" de cobre batido, nas quais noto uma 
concisão e uma simplicidade que as torna comparáveis aos 
melhores estilos literários, esses que não tem adjetivos nem 
de menos nem de mais.
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RELAÇÃO DESCRITIVA DAS ESCULTURAS E! — ESCULTURAS MÉDIAS li! — ESCULTURAS PARA 
EXTERIOR

23) Caramujão de atlantis — glazura cor 
de laranja; dimensões: 1,30 m de com
primento x 1,20 m de largura x 0,52 
m de altura.

24) Caracol de pé guardando três embriões 
— glazura vermelha; dimensões: 65 
cm de altura x 60 cm de largura.

25) Crustáceo amarelo — glazura amare
la; dimensões: 40 cm de comprimen
to x 32 de largura.

TEMA GERAL: 13) Caracol protegendo três embriões — 
latão oxidado — dimensões: 37 cm de 
altura x 26 cm de largura.

14) Caracol aquático carregando um em
brião — glazura verde/azul; dimen
sões: 35 cm de altura x 20 cm de lar
gura

15) Flor aquática amarela — glazura ama
rela, dimensões: 28 cm de altura x 
23 de largura.

16) Musa aquática — glazura azul forte; 
dimensões: 44 cm de altura x 30 cm 
de largura.

17) Alga aquática protegendo seu embrião 
— glazura azul turquesa; dimensões:
35 cm de comprimento x 17 cm de al
tura

18) Caracol vermelho protegendo seu em
brião — glazura vermelha; dimensões:
36 cm de altura x 30 cm de largura.

19) Grande molusco sem embrião — gla
zura verde azul; dimensões: 37 cm de 
altura x 34 cm de comprimento.

20) Grande molusco protegendo embrião — 
glazura azul forte; dimensões: 45 cm 
de comprimento x 25 cm de largura 
x 20 cm de altura-

21) Molusco verde amarelo; dimensões: 38 
cm de comprimento x 35 cm de altu-

Variações dentro da esfera — em composição de escora e am
paro entre si. Estrutura de latão soldado, cobertura 

de chapas de cobre, glazuradas a fo
go e soldadas

rtI _ mini esculturas
22) Caracol locomovendo-se — glazura a- 

zul lavanda; dimensões: 90 cm de com
primento x 30 cm de altura

Cobre batido à mão, glazura vitrificada à fogo, solda.

1) Molusco tropical com antenas — glazura cor de laranja 
dimensões: 16 cm comprimento x 15 cm largura x 16 cm 
de altura

3) Molusco tropical voador — glazura lilás turquesa 
dimensões: 18 cm de comprimento x 18 largura x 1 1 cm 
de altura

4) Mini-Crescimento — glazura cor de cobre com amarelo 
dimensões: 1 3 cm de comprimento x 10 cm largura x 16 cm 
de altura

5) Flor aquática com grande embrião — glazura azul escuro 
dimensões: 20 cm de comprimento x 25 cm de altura

6) Alga protegendo embrião — glazura turquesa 
dimensões: 20 cm de altura x 15 cm de largura

7) Mini-Alga — glazura lilás
dimensões: 15 cm de altura x 12 cm de largura

glazura azul 
dimensões: 20 cm de altura x 15 cm de largura

9) Molusco protegendo embrião
dimensões: 14 cm de altura x 14 cm de comprimento

10) Mini-Proteção — glazura amarela 
dimensões: 18 cm de altura x 12 cm de largura

11) Pássaro aquático — glazura vermelha 
dimensões: 16 cm altura x 8 cm de largura

12) Pétala com embrião — glazura turquesa 
dimensões: 17 cm de altura x 14 cm de largura
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8) Semi-Caracol azul
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TERRACOTAS

1 — Caracol locomovendo-se
com sugadoras vermelhas 
40 cm de alt. x 82 cm de lar.

6 — Caramujo real com sugadoras
45 cm de alt. x 67 cm de larg.

3 — Caracol cinza amarelo
33 cm de alt. x 59 cm de larg.

4 —• Crustáceo laranja
42 cm de comp. x 13 cm de alt.

5 — Semi ova aquática
30 cm de comp. x 10 cm de alt.

6 — Caramujo real com sugadoras
57 cm de alt. x 65 cm de qir.

7 — Caracol fechado
23 cm de alt. x 45 cm de circ.

8 — Caracol castelar
50 cm de comp. x 37 cm de alt.

9 — Caracol aberto com sugadoras
23 cm de alt. x 49 cm de circ.

10 — Caracol entrelaçado
36 cm de alt. x 70 cm de circ.

1 1 — Casco de caracol
50 cm de larg. x 37 cm de comp.

12 — Caracol longo com sugadoras
32 cm de comp. x 27 cm de circ.

13 — Casco de caracol com sugadoras
40 cm de diâmetro

14 — Caracol esparramado
57 cm de circ.

15 — Pequeno crustáceo
40 cm de circ. x 16 cm de alt-

16 — Casco de caracol com espirais
42 cm de comp. x 54 cm de circ.
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ESTE CATÁLOGO FOI IMPRESSO 
GRATUITAMENTE PELA 

LIVRARIA DO GLOBO S. A.
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INSTALE 
EM SUA CASA 

UM LABORATÓRIO 
DE IDIOMAS
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0^Conheça na Livraria do Globo os famosos cursos 
Linguaphone. Você agora pode ter em casa o 
seu minilaboratório de inglês, francês, alemão, 
italiano, russo ou japonês. Você pode aprender 
qualquer um desses idiomas em menos de cinco 
meses, estudando não mais que trinta minutos 
por dia. Anote: Livraria do Globo (Andradas, 
1428) — procurar pela Sônia. Ela lhe fará uma 
demonstração completa do método mais eficiente 
e econômico que existe para se aprender uma 
língua estrangeira.
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F5LINGUAPHONE

LIVRARIA DO GLOBO S. A.
Rua des Andradas, 1428 Fone: 24-81-11
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