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Cartazes Alemães de Cinema.



Capa: Muriel
Selecionar os melhores cartazes para filmes da 

Alemanha não é muito simples. Na República Fede
ral Alemã se projetam 7 milhões e meio de carta
zes por ano, dos quais se faz uma tiragem de 100 
milhões de cópias, sendo que pelo menos trezentos 
mil são anunciados através de cartazes mais ou me
nos artísticos.

Cada ano, um juri imparcial que se compõe 
de professores das Academias de Belas Artes, de 
gráficos estrangeiros e peritos internacionais esco
lhem entre as obras, os vinte ou vinte e um me
lhores cartazes do ano, para premiá-los: além disso 
uma série de outros cartazes recebem menções hon
rosas. O notável é que são na maioria cartazes de 
filmes.

Todos os cartazes visam naturalmente a propa
ganda, também os cartazes de filmes. Mas como fa
zer uma propaganda com sucesso de uma mercado
ria exigente e ao mesmo tempo de curta duração? 
— Os propagandistas de cigarros e dentrifícios le
vam vantagem porque seus anúncios são expostos 
muito tempo, influem por longo tempo. A propa
ganda de um sabão X pode esperar. Passadas se
manas ainda atraí consumidores. Um filme, no 
tanto, permanece uma ou duas semanas num cine
ma, êle precisa ser «consumido» imediatamente, e 
por isso sua propaganda deve ser proporcionalmente 
mais sugestiva, mais intensiva, mais característica, 
pois também a propaganda cinematográfica está 
jeita às leis do mercado.

E qual era realmente, até bem pouco tempo a 
aparência dos cartazes de filmes?

Antes de tudo: naturalista — gritantes e colo
ridos. Seios na contraluz simbolizam o amor (ou mais 
o sexo), homens vestidos como mulheres simbolizam 
o humor, punhos e revolver prometem suspense. O 
número de clichês usados é quase infinito, e o que 
é pior são permutáveis. Assim degradava-se tam
bém a própria arte cinematográfica. — Um cartaz 
que nada consegue transmitir sôbre enrêdo e forma 
do filme de que trata, confunde tanto o observador

en-
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A mostra de Cartazes Alemães de Cinema foi 

organizada pela Casa de Goethe, de São Paulo, e é 
apresentada no Rio Grande do Sul pelo Museu de 
Arte, sob patrocínio do Instituto Cultural Brasileiro 
Alemão e do Clube de Cinema de Pôrto Alegre. In- 
ciuiram-se também na mostra 17 cartazes premia
dos na República Federal da Alemanha em 1964. 
Destes foi reproduzido neste catálogo o de autoria 
de Guenther Kieser - «Jazz-Ella Fitzgerald und Os- 
kar Peterson» constando o número 12, que corres
ponde a lista em separado dos mesmos e não a dos 
cartazes de cinema.
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que nem mesmo satisfaz a pura curiosidade do pri
meiro momento.

Aos poucos o cartaz se foi libertando na Alema
nha de sua linha padrão. Gráficos de renome inter
nacional, e também jovens de talento, contribuiram 
para o aperfeiçoamento do cartaz cinematográfico. 
E somente pelo fato dos clientes não interferirem 
temos um resultado digno de ser discutido. Não 
se considera mais o pomposo, o bombástico ou o 
impreciso. Agora importa o tópico, a cifra, o de
talhe. Figuras e rostos são reduzidos aos traços es
senciais.

nou-se catedrático, numa carreira brilhante. Há anos 
seus trabalhos são escolhidos para figurar entre a 
seleção anual das vinte melhores obras do ano.

Entre os cartazes expostos, se encontram suas 
obras: «Rashomon», «Os sete Samurai», «Drôlo de 
Drame», «Crime et Chatiment», «Muriel», «Amore» 
e mais três cartazes que ganharam o grande prê
mio Toulouse-Lautrec de França: «O General», «Das 
verbrecherische Leben des Archibaldo de la Cruz» 
(A vida criminosa de Archibaldo de la cruz) e «Das 
unheimliche Fenster» (A Janela Fantasmagórica).

O tipo de arte publicitária de Hillmann, fêz su
cesso na Alemanha, não só para cartazes, como tam
bém para capas de livros, capas de discos, etc.

São sempre seus alunos que recebem a admi
ração do público e ganham os primeiros prêmios nos 
concursos. Basta como exemplo os cinco partici
pantes presentes que tiveram sucesso e que segui
ram sua escola.

Quem obteve maior sucesso foi uma mulher, 
Isolde Baumgart. Ela nasceu em 1935 em Munique, 
e estudou dois anos na Acadêmia de Belas Artes em 
Berlim, e depois fêz um estágio no Atelier de Leis- 
tikow e Hillmann, em Kassel.

Obteve fama internacional nas principais cida
des de todo o mundo e tinha exposições em Tóquio, 
Paris, Roma, São Francisco, Nova York, Kopenha- 
gem, Londres e Buenos Aires e sempre seus carta
zes foram considerados com respeito. Em 1961 seu 
trabalho «Fanny Essler» que está exposto aqui, es
teve cotado entre os vinte melhores do ano, em 1962 
sua obra, «Madame de...» obteve o segundo prê
mio na grande exposição de cartazes de Paris em 
Versailles.

Além dêstes dois trabalhos estão expostos os 
cartazes dos filmes «Es war einmal...» Título Ori
ginal: (La Belle et la Bête) «O.K. Nero» e «Das 
Spiel ist aus» (A sorte esta lançada...).

A artista ocupa-se intensamente com uma sín
tese de elementos fotográficos e gráficos; especial
mente em «Madame de...», representa um exem-
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A concepção global empenha-se em reduzir o 
tema, o ambiente ou o ritmo do respectivo filme. 
As côres gritantes cederam lugar a um colorido ra
cional. Às vezes, preto e branco são suficientes; ou 
preto e verde, preto e amarelo, preto e rosa. Mas 
não há dogmas, cada filme exige uma interpreta
ção especial — e nem todo gráfico é o indicado pa
ra cada filme. Mas quando um gráfico especializado 
em certo estilo interessa-se por um tema que neces
sita deste mesmo estilo, chega-se quase a um pa
radoxo. O cartaz que deveria ser apenas propagan
da — na melhor das hipóteses «propaganda infor
mativa», torna-se obra de arte, «obra de arte au
tônoma» e sem perder seu caráter de propaganda; 
êstes cartazes artísticos exemplificam uma propagan
da melhor que os trabalhos tradicionais.

Vamos ocupar-nos agora com os artistas. Co
meçamos com o mestre da nova geração, Hans Hill
mann, nascido na Silésia em 1925. Estudou depois 
da guerra quatro semestres na Escola Estadual de 
Artes e Manufaturas de Kassel, continuando como 
aluno do Professor Leistikow na «Academia de Be
las Artes» na mesma cidade.

Em 1935 êle foi o primeiro que lançou carta
zes para a companhia distribuidora «Neue Filmkunst» 
Goettingen. Êstes tiveram tal acolhida que a com
panhia decidiu absorver tôda a sua produção dos 
chamados nôvos gráficos.

Já em 1959, Hillmann foi convidado a lecionar 
na «Academia de Belas Artes», dois anos depois tor-
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pio perfeito de uma ligação entre técnica fotográ
fica e técnica desenhista.

O grupo de gráficos Günter Rambow e Gerhard 
Lienemayer também provém da escola de Hans 
Hillmann. Êles são os mais jovens desta exposição. 
Rambow nasceu em 1938, Lienemayer em 1936, am
bos estudaram juntos com Professor Hilmann na 
< Academia de Belas Artes» em Kassel. De seus es
tudos resultaram trabalhos em comum. Dois bons 
exemplos dos trabalhos estão aqui expostos: «Gol- 
drausch» com um desenho magnífico de Charlie Cha- 
plin e «Amphitrion».

Lothar Staedler é também aluno de Hillmann. 
Êle nasceu em 1936 na Prússia oriental. Estudou os 
primeiros anos na Academia de Artes Gráficas de 
Hamburgo com o Professor Kurt Kranz, e desde 
1961 com Hillmann em Kassel.

Da mesma maneira atrair à Academia de Ber
lim, com os seus excelentes professores de Pintura: 
(Pechstein, Schmitt, Rotluff e Hofer, a todos os pin
tores talentosos da Alemanha nos primeiros anos 
após guerra).

Com o sucesso de Hillmann a cidade de Kassel 
transformou-se nos últimos anos na Meca dos jovens 
gráficos. É isto com tôda razão, porque Hillmann 
não só sabe despertar os talentos, como também exi
ge e cultiva-os no seu próprio estilo, permitindo que 
muitos dos trabalhos dos alunos honrem o mestre, 
àe vêzes mesmo sobrepujando-o.
(Pomba Branca), de Lothar Staedler é certamente 
uma das obras mais extraordinárias desta exposição.

Fica somente Hermann Oberpurger, também 
aluno de Hillmann, seu excelente cartaz «Lição de 
Amor» foi premiado em 1963 na Trienale de Milão, 
com a medalha de ouro.

Mas não só os nôvos, os artistas da vanguar
da que hoje contam de 30 a 40 anos são os expoen
tes da arte publicitária na Alemanha. O casal Fis- 
cher-Nosbisch é um bom exemplo. Estudou já antes 
da guerra na Stàdelschule de Frankfurt, Fritz como 
pintor, Dorothéa no setor de arte publicitária. De

pois da guerra trabalharam 10 anos em conjunto. 
Apresentaram-se em conjunto em inúmeras exposi
ções internacionais. Seus trabalhos são característi
cos pela sua execução descritiva e pela extrema e ad
mirável variedade de apresentações.

Destaca-se também entre as obras favoritas o 
cartaz: «Tatis Schützenfest» (Festa de Atiradores). 
Um dos vinte melhores cartazes do ano passado é 
«Mundo Nudo», os dois trabalhos sobressaem pela 
qualidade muito objetiva da publicidade. Impresso 
em Offset em 6 côres, mostram da melhor maneira 
a capacidade artística dêste casal. Um conhecimento 
virtuoso de todos os meios técnicos e o conhecimento 
das características da tipografia, da fabricação do cli
chê e da impressão permitem realizar suas idéias 
pelos métodos mais racionais e econômicos.

Os resultados são tão surpreendentes em sua 
apresentação como são simples na utilização dos 
meios técnicos.

Outro grupo que trabalha em «team work» 
deve ser mencionado: Hans Michel e Günther Kieser, 
os artistas mais velhos dos aqui expostos. Êles de
monstram uma concepção mais tradicional da arte 
publicitária. Os cartazes «Scarlett Pimpernell», «Con
flito do Coração», como «Oliver Tvvist» foram cria
dos conscientemente de uma psicologia de propagan
da já superada, não só na escolha das côres, como 
também na escolha dos motivos, e na ausência do 
abstrato. Pode-se criticar aqui com razão, o modo 
naturalista de tratar os temas e também a queda 
de qualidade em relação aos outros trabalhos apre
sentados. Constituem uma exceção os cartazes es
critos dêstes artistas, dos quais um foi premiado neste 
ano. Trata-se do cartaz sôbre jazz: «Ella Fitzgerald 
e Oscar Peterson». As letras deformadas pelo espe
lho parabólico são atuais e muito eficazes para a 
propaganda contemporânea.

Os outros 2 artistas da geração acima de 40 
anos que expõem aqui, também estão ligados a um 
rumo tradicional, isto se deve ao tipo de seus estu
dos e aos seus encargos profissionais na economia e 
indústria.
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Um dêles, Michael Engelmann, que fês o cartaz 
«O Testamento do Dr. Mabuse», «Schelock Holmes 
und das Hals band des Todes» (S. H. e o colar da 
morte), Engelmann nasceu em Praga e emigrou para 
Nova York, ganhou sua vida fazendo projetos para 
publicações impressas e folhetos de publicidade. Êle 
é totalmente autodidata. Em 1950 voltou para a Eu
ropa, e foi diretor de arte em uma agência de pro
paganda em Milão, agência que por exemplo fêz os 
desenhos e lay-outs da companhia Pirelli. Há cêrca 
de dez anos está vivendo em Munique como gráfico 
autônomo.

O outro, Karl Oskar Blase trabalha hoje como 
chefe do departamento de publicidade e exposições 
na Embaixada dos Estados Unidos em Bonn, além 
disto trabalha para museus, desenha sêlos e folhetos 
para o «Correio Federal da Alemanha». O artista 
é também um dos iniciadores do filme publicitário 
do correio alemão: «Comunicações». Alguns dos seus 
desenhos para selos ganharam a medalha de ouro 
da Trienal de Milão em 1955.

Há sete anos Blase é docente na Academia de 
Belas Artes em Kassel. Os cartazes expostos que 
foram criados por êle são: «Richard III», «Dr. Ma
buse» «o jogador» e «Fanfan a Tulipa». Os traba
lhos de Blase e Engellmann provavelmente não fi
guram todos entre os cartazes de primeira classe.

Para terminar falta ainda o vanguardista, o «en- 
fant terrible», o criador dos projetos atualmente mais 
discutidos Heinz Edelmann nascido em 1934, êle es
tudou na «Academia de Belas Artes em Düsseldorf 
e chegou a ser um dos gráficos mais procurados, e 
isto não só na Alemanha.

Já desde 6 anos trabalha por conta própria junto 
com sua senhora, Anna, que também é gráfica e le
ciona na «Werkkunstschcle» (Academia de Manu
faturas) em Düsseldorf destaca-se ainda como um 
dos redatores dirigentes da revista TWEN.

Dois dos seus cartazes (Cadáver em Férias), e 
«Der Stellvertreter», (O Vigário), figuram entre os 
20 melhores cartazes no último concurso da «As

sociação Alemã de Gráficos». Duas de suas capas 
de livros figuram igualmente entre as 20 melhores 
obras dêste ano, e duas de suas capas de discos 
foram premiados.

Seus cartazes aqui expostos prometem um fu
turo grande deste jovem artista, êles são vanguar- 
distas no próprio sentido da palavra. O artista faz 
uso das possibilidades de estilo da «Pop Art» como 
da arte publicitária do «fin de siècle» e o estilo clás
sico como o impressionismo. Serve-se de todos êstes 
estilos com muita facilidade e exclusivamente visan
do à alta qualidade artística e perfeição manual.

Por êste motivo deixamos suas obras, para o 
final desta pequena introdução.

Seus cartazes: «Halt mal die Bombe, Liebling» 
(Segure a bomba, meu amor), «Meine Witwe lebt 
gefánrlich» (Minha viúva é perigosa), «Adel verp- 
flichtet» (Nobreza obriga), und «Leiche auf Urlaub» 
(Cadáver em Férias), dão uma visão da possível 
evolução da arte publicitária na Alemanha.

I
1

I
1



CARTAZES DE CINEMA 21 - Lektion in Liebe
22 - Adel verpflichtet
23 - Leiche auf Urlaub
24 - Tati’s Schuetzenfest
25 - Der Job
26 - Das Spiel ist aus

Hermann Oberpurger 
Heinz Edelmann 

Heinz Edelmann 

Fischer - Nosbisch 

Fischer - Nosbisch 

Isolde Baumgart

N" Autores

1 - Das verbrecherische
Leben des Archibald 
de la Cruz

2 - Drôle de Drame
3 - La Belle et la Bête
4 - Im Zeichen des

Loewen

Hans Hillmann 

Hans Hillmann 

Isolde Baumgart 27 - Meine Witwe lebt
gefaehrlich

28 - Halt mal die Bombe,
Liebling

29 - Ringo
30 - Das Testament des

Dr. Mabuse
31 - Mundo nudo
32 - Fanny Elsler
33 - Die weisse Taube
34 - Dr. Mabuse der

Spieler
35 - Madame de ...
36 - Der General
37 - Fanfan der Husar

Heinz Edelmann
Lothar Staedler 
Fischer - Nosbisch 

Hans Hillmann 

Hans Hillmann

Heinz Edelmann 

Fischer - Nosbisch
5 - Nobi
6 - Die sieben Samurai
7 - Rashomon
8 - Sehnsucht der

Frauen
9 - Los Olvidados

10 - Amphitrion
11 - Goldrausch
12 - Crimen et Chatiment

(Schuld und Suehne)
13 - Das Testamen des

Dr. Caligari
14 - Die endlose Nacht

Michael Engelmann 
Fischer - Nosbisch 

Isolde Baumgart 
Lothar Staedler

Heinz Edelmann 
Fischer - Nosbisch 

Rambow - Linemeyer 
Rambow - Linemeyer

*•

Karl Oskar Blase 

Isolde Baumgart 
Hans Hillmann 

Karl Oskar Blase 

Hans Hillmann 
Karl Oskar Blase 

Michel - Kieser 
Fischer - Nosbisch

Hans Hillmann

Karl Oskar Blase 
Fischer - Nosbisch 

Isolde Baumgart
38 - Amore
39 - Richard III
40 - Oliwer Tvvist
41 - Der blaue Engel
42 - Sherlok Holmes und

das Halsband des 
Todes

15 - O.K. Nero
16 - Das unheimliche

Fenster
17 - Scarlet Pimpernel
18 - Muriel
19 - Konflikt des Herzens
20 - Das Schweigen

Hans Hillmann 
Michel - Kieser 
Hans Hillmann 
Michel - Kieser 
Fischer - Nosbisch

Michael Engelmann



CARTAZES PREMIADOS EM 1964

1 - Zivilschutz tut not
2 - Festival der leichten

Musik
3 - Der Stellvertreter

(cartaz de Teatro)
4 - Bunte Kinderwelt

Hans W. Klein

W. Hafelmaier 
K. Edelmann

i.*»'

Stefan und Marie L. 
Lemke
Fiat Werbeabteilung5 - Fiat

6 - Bayrischer Rundfunk W. Hafelmaier
(Faschingplakat)

7 - Revalzigaretten
8 - Trevira

Grimeg
Hoechst Werbeabtei
lung
BASF Werbeabteilung, 
Foto Lazi

9 - Luran (kunststoff) ■ S r Bp-# st e -Jt

10 - Berlin wie es isst und
trinkt
(Zeitungsplakat)

11 - Bleib nicht allein
(Stadtmission)

12 - Jazz - Ella Fitzgerald
und Oskar Paeterson Guenther Kiesèr

13 - Schneewittchen
14 - Der Weite Weg

(Theaterplakat)
15 - Der saure Apfel der

Gleichberechtigung
16 - Leiche auf Urlaub

Suchland

Suchland

W. Hafelmeier 
Hans Kuh

Suchland
Heinz Edelmann 
(s.Nr. 23/11)
Ficher - Nosbisch 
(s.Nr. 20/11)

17 - Tati’s Schützenfest
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