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O expressionismo é a arte de expressão: experiências vividas pela alma 
são transformadas em palavras e imagens de maneira eruptiva, sem preo
cupação das formas estéticas convencionais — o mundo interior é con
cebido e exteriorizado como obra de arte. No princípio do século XX, o 
expressionismo apareceu como um movimento da arte plástica. Na Ale
manha, em 1905 os pintores Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner e Karl 
Schmidt-Rottluff reuniram-se para formar a associação artística "Die Brücke" 
(A Ponte) em Dresda. Criaram um novo estilo: simples nas suas formas e 
de cores extremamente expressivas. Outras associações de pintores ex- 
piessionistas se seguiram, entre as quais o "Blaue Reiter" (Cavaleiro Azul) 
em Munique, com os seus líderes Franz Marc, Wassily Kandinsky e August 
Macke, era a mais importante.

Por volta de 1910, o movimento expressionista começou a propagar-se 
entre a geração de jovens poetas na Alemanha. A premonição da guerra, 
a rejeição do mundo dos pais e a simpatia para mudanças revolucioná
rias era o elo entre estes poetas — gênios, talentos, prosélitos. Reuniram- 
se em grupos, tiveram grandes tertúlias nos cafés, fundaram clubes e re
vistas literárias. Versos e prosa foram escritos com um patos renovado, 
adotavam-se com entusiasmo uma linguagem vigorosa e imagens exage
radas no desejo de provocar e chocar a burguesia. Ao mesmo tempo,s essa 
nova literatura apresentava-se freqüentemente contraditória quanto aos seus 
objetivos e muito desigual no seu estilo. O seu denominador comum era 
o seu movimento impetuoso para criar novas formas de arte e o aban
dono das convenções do século XIX.

Quando rebentou a Grande Guerra em 1914, a maioria dos expressionistas 
protestaram apaixonadamente. Em versos e em manifestos, em prosa e em 
dramas, gritaram as suas acusações contra a guerra. Ao mesmo tempo 
nasceu no caos da guerra a sua fé num futuro melhor, a esperança mís- 
tica-religiosa de que um novo mundo e um ser humano novo tornar-se-ão 
realidade.

Com o fim da primeira guerra mundial em 1918 e a revolução em Ber
lim, sobre cujos êxitos superficiais os artistas basearam as suas esperanças, 
começou a última fase do expressionismo. O drama expressionista concen- 
trou-se sobre a humanidade torturada e conquistou assim o teatro, mas 
já se anunciava o fim dessa época. A juventude de 1910 tinha-se tornado 
mais madura e a juventude de 1920 não participou no seu entusiasmo. 
O expressionismo com as suas esperanças utópicas, a sua fé no poder 
da palavra e da arte fracassou na sua confrontação com a realidade. A ge
ração de poetas dos anos vinte contemplou o seu tempo com sarcasmo 
e ironia. Em vez das tragédias da humanidade, escreveram-se comédias 
e o lugar dos hinos e cânticos foi ocupado por sátiras e canções. O ex
pressionismo cedeu o lugar ao movimento da "Neue Sachlichkeit" e a 
arte abstrata afastou para longe de si quaisquer pormenores emocionais.



8 Ferdinand Hardekopf (1876 a 1954). Desenho de Max Oppenheimer, 
-1912. — Este lírico ainda pouco conhecido era uma das figuras chave do 
início do expressionismo. Mais tarde traduziu as obras de André Gide e 
de outros autores franceses.

9 Jakob van Hoddis, "Weltende" (Fim do mundo). Impressão prove
niente da revista "Die Aktion", 3.° ano, 1913, col. 48. — Esta poesia abriu 
o caminho para o novo movimento literário.

10 "Der Kondor" (O Condor). Publicado por Kurt Hiller. Heidelberga, 
R. Weissbach, 1912. — A primeira antologia expressionista, "uma coleção 
rigorosa de estrofes radicais".

11 "Gnu. Literarisches Cabaret" (Gnu. Teatro literário de bolso). Anúncio 
de 1913. _ sob este nome, Kurt Hiller, fundou o seu segundo clube lite
rário depois de uma altercação com os membros do "Neuer Club".

Quadro 4: Berlim 1912 a 1914

Nos anos de 1912 a 1914, a nova lírica estava no seu auge. Naquela altura 
dizia-se de auditores e leitores: "Odeiam tudo que não seja lírica". Edi
tores de revistas e livros promoveram a nova poesia, particularmente a 
casa editora de Alfred Richard Meyer em Berlim que publicou a série 
"Lyrische Flugblátter" (Volantes líricos).

12 "Pan" (Pã). Revista fundada por Wilhelm Herzog e Paul Cassirer, 
desde 1912 editada por Alfred Kerr.

Anos 1 a 4, 1910 a 1915. — Nesta revista político-literária promoveu-se a 
"lírica progressista".

13 Alfred Kerr (1867 a 1948). Desenho de Rudolf Grossmann, 1924. — 
Este crítico teatral oriundo de Berlim representava — em virtude do seu 
estilo conciso, das suas críticas ricas em graças e das suas glosas — um 
modelo para os literatos jovens dessa cidade os quais ele tomou sob a 
sua proteção.

14 "Die Bücherei Maiandros" (A biblioteca de Maiandros). Editada por 
Heinrich Lautensack, Alfred R. Meyer e Anselm Ruest. Livros 1 a 6, 1912 
a -1914. — Revista literária dos autores da casa editora A. R. Meyer.

15 Victor Hadwiger, "Wenn unter uns ein Wanderer ist" (Se entre nós 
há um viandante), poesias selecionadas. Berlim, A. R. Meyer, 1912. (Ly- 
risches Flugblatt). — O poeta oriundo de Praga que pertence ao período 
inicial do expressionismo exerceu uma influência marcante sobre os au
tores jovens.

Quadro 3: Advento 1910 a 1912

O expressionismo é a poesia da grande cidade. Berlim, a capital do Reich 
alemão, foi o seu centro desde o princípio até ao fim. Aqui nasceram 
desde 1909, primeiro sob a iniciativa de Kurt Hiller, os novos clubes lite
rários onde os jovens poetas recitaram as suas obras: Georg Heym, Jakob 
van Hoddis, Ernst Blass, Alred Lichtenstein, Ferdinand Hardekopf e muitos 
outros. As tertúlias tiveram lugar no "Café des Westens" e as obras foram 
publicadas nas novas revistas ("Der Sturm — O Temporal"; "Pan - Pã"; 
"Die Aktion — A Ação"). Os membros da associação artística "Die Brü- 
cke" mudaram em 1910 de Dresda para Berlim. De Viena chegou o jovem 
pintor e escritor Oskar Kokoschka.

1 "Neopathetisches Cabaret". Programa com vinheta do frontispício da 
autoria de Karl Schmidt-Rottluff. — Neste "Cabaret" que em alemão é 
sinônimo de teatro satírico de bolso, que fazia parte do "Neue Club" 
(Clube Novo) fundado por Kurt Hiller, houve desde 1910 recitais públicos 
de obras poéticas pelos seus autores. Esse teatro de bolso existiu até 1914.

2 Kurt Hiller (1885 a 1972). Fotografia de 1917. — Hiller, um publicista 
e polemista, era o primeiro a proteger os literatos jovens de Berlim. Em 
1914/15 era co-fundador do chamado activismo, uma corrente secundária 
do expressionismo. Em 1926 fundou o "Grupo de pacifistas revolucioná
rios".

3 Georg Heym, manuscrito de poesia 1911. — Georg Heym, um lírico 
visionário, era um dos poetas mais eminentes do primeiro período do 
expressionismo. Livros de poesias: "Der ewige Tag" (O dia eterno), 1911; 
Umbra vitae, 1912. O manuscrito provém das obras póstumas do poeta 
que se encontram na Biblioteca do Estado de Hamburgo.

4 Jakob van Hoddis (1887 a 1942). Desenho de Ludwig Meidner, 1913.
— A sua lírica inicia a poesia expressionista. Desde 1915 ela viveu em 
estado de demência. Em 1942, foi deportado pelos nacional socialistas.

5 Georg Heym (1887 a 1912). Água-forte de Ernst Ludwig Kirchner, 1923.
— Heym afogou-se quando patinava no rio Havei.

6 Alfred Lichtenstein (1889 a 1914). Desenho de Max Oppenheimer, 1913.
— Lichtenstein que morreu logo no princípio da Grande Guerra, foi um 
dos grandes talentos líricos dos inícios do expressionismo.

7 Ernst Blass (1890 a 1939). Desenho de Arthur Drey, 1912. — O seu 
livro de poesias "Die Strassen komme ich entlang geweht" (Eu passo ao 
longo das ruas como o vento) (1912), é um dos documentos memoráveis 
do advento do expressionismo. Mais tarde, Blass procurou aproximar-se 
temporariamente do círculo que existia à volta do poeta Stefan George.
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23 Franz Pfemfert (1879 a 1954). — A sua actividade, intransigência e 
honestidade foram as condições prévias para a promoção e o êxito da 
literatura e da arte expressionistas.

24 "Die Aktion". 2.° ano, 1912, n.° 21 de 22 de Maio. — A vinheta do 
frontispício é da autoria de Max Oppenheimer.

25 "Die Aktion". 4.° ano, 1914, n.° 44/45 de 7 de Novembro. — Com 
desenho do frontispício por Ludwig Meidner.

26 "Das Aktionsbuch" (O livro da ação). Publicado por Franz Pfemfert, 
Berlim, casa editora "Die Aktion" 1917. — Além de sua revista, a casa 
editora "Die Aktion" publicou várias séries ("Der rote Hahn — O galo 
vermelho"; "Die Aktionslyrik — A lírica da ação"; "Aktions-Bücher der 
Âternistn — Os livros da ação dos eternistas"), nas quais foram impressas 
as obras dos autores colaboradores da revista. A sua publicação mais im
portante foi "Das Aktionsbuch" (O livro da ação).

27 Anúncio duma tarde com recitais dos autores da "Aktion" em 1.° 
de Março de 1913. — Desde 1911 até 1914, Pfemfert organizou um total 
de 19 recitais para os seus colaboradores.

28 Ludwig Rubiner (1881 a 1920). Desenho de Wilhelm Lehmbruck, 1917.
— Foi o poeta mais importante do chamado activismo, cujos ensaios ex
pressionistas tornaram-se célebres. Também foi o autor do drama "Die 
Gewaltlosen" (Os que não usam de violência).

29 Franz Jung (1888 a 1963). Desenho de Ludwig Meidner, 1914. — Es
creveu livros em prosa expressionista, mais tarde romances e dramas so
cialistas.

30 Heinrich Mann (1871 a 1950). Desenho de Max Oppenheimer, 1912.
— Heinrich Mann foi escritor, como seu irmão Thomas Mann. A sua obra, 
criticando a sociedade, a sua atitude política e a sua personalidade foram 
objeto de admiração e de veneração por parte da nova geração.

31 Carl Einstein (1885 a 1940). Desenho de Max Oppenheimer, 1912. — 
Einstein era poeta e historiador de arte. O seu romance "Bebuquin" (1912) 
que data do período inicial do expressionismo, faz aparecer uma crítica 
mordente. Em relação ao seu drama "Die schlimme Botschaft" (O mau 
evangelho) (1921), foi posto em tribunal por blasfêmia.

32 Oskar Kanehl (1888 a 1929). — Desenho de Ludwig Meidner, 1915. — 
Autor de poemas expressionistas, mais tarde de canções proletárias.
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16 Paul Zech, "Das schwarze Revier" (O bairro preto). Com desenho do 
frontispício de Ludwig Meidner. Berlim, A. R. Meyer, 1913 (Lyrisches Flug- 
blatt). — Bech (1881 a 1946) situa-se com a sua importante obra lírica na 
periferia do expressionismo.

17 Gottfried Benn, "Sõhne" (Filhos). Com desenho do frontispício de 
Ludwig Meidner. Berlim, A. R. Meyer, 1913 (Lyrisches Flugblatt). — Im
portante obra expressionista que data do período inicial do autor e mé
dico Gottfried Benn (1886 a 1956). O seu primeiro livro que chamou a 
atenção, "Morgue und anndere Gedichte" (Morgue e outras poesias), foi 
publicado em 1912 pela casa editora A. R. Meyer. Com a sua obra de ve
lhice, Benn marcou a geração literária na 
guerra mundial (1939 a 1945).

18 Rudolf Leonhard, "Barbaren" (Bárbaros). Baladas. Com desenho do 
frontispício de Ludwig Meidner. Berlim, A. R. Meyer 1914 (Lyrisches Flug
blatt). — Leonhard (1889 a 1953) foi um poeta activista e um publicista 
político.

19 Ernst Wilhelm Litz, "Und schòne Raubtierflecken ..." (E belas pintas 
de feras . . .). Berlim, A. R. Meyer 1913 (Lyrisches Flugblatt). — Litz. (1890 
a 1914) era um lírico dos princípios do expressionismo. O seu segundo livro 
de poesias "Wolkenüberflaggt" (Com bandeiras de nuvens) foi publicado 
postumamente.

20 Else Lasker-Schüler, "Hebráische Balladen" (Baladas hebraicas). Com 
um auto-retrato na capa. Berlim, A. R. Meyer 1913 (Lyrisches Flugblatt). — 
Else Lasker-Schüler, poetisa lírica, contista e dramaturga (1869 a 1945), o 
"cisne preto de Israel" era uma das precursoras do expressionismo e estava 
ligada de amizade com alguns dos jovens poetas.

21 Ernst Wilhelm Lotz, manuscrito de poesia de 1914.

22 Uma página da revista "Die Aktion", 3.° ano, 1913, n.° 26 de 25 
de Junho. — O texto escrito por Else Lasker-Schüler e a poesia de Gott
fried Benn representam um documento da amizade entre estes dois poetas.

Quadros 5 e 6: "Die Aktion"

um

Alemanha depois da segunda

Em 1911, Franz Pfemfert fundou em Berlim "Die Aktion", uma revista de 
política, literatura e arte com tendências políticas radicais. Nos anos até 
ao começo da Grande Guerra foi o centro do início do 
nos anos

expressionismo,
da guerra de 1914 a 1918 o órgão de combate dos poetas contra 

a guerra. Os seus colaboradores foram: Ludwig Rubiner, Ferdinand Har- 
dekopf, Carl Einstein, Franz Jung, Gottfried Benn, Wilhelm Klemm, Oskar 
Kanehl, Karl Otten e muitos outros expressionistas. Havia também artistas 
gráficos que colaboraram na revista. Após 1919 "Die Aktion" tornou-se 
um órgão do comunismo revoluncionário. Em 1932, deixou de aparecer.
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Escreveu os dramas expressionistas "Morder, Hoffnung der Frauen" (Assas
sino, esperança das mulheres), "Der brennende Dornbusch" (A sarça ar
dente), "Hiob" (Job), "Orpheus und Eurydike" (Orfeu e Eurídice). Ko- 
koschka era amigo de Georg Trakl.

Quadros 9 e 10: Artistas dos princípios do expressionismo

O período inicial do expressionismo (1910 a 1914) foi caracterizado por um 
grande número de talentos líricos. Os mais geniais dentre eles — Heym, 
Stadler, Trakl — morreram jovens. Os outros entretanto escreveram dramas 
e prosa ou viveram de traduções. Os poetas aqui apresentados são para
digmas desta falange de líricos jovens.

40 Franz Werfel, "Der Weltfreund" (O amigo do mundo). Poemas. Berlim, 
A. Juncker 1911. — Esta obra inicial tornou célebre dum dia para outro o 
poeta, oriundo de Praga, que vivia então em Lípsia. Ele foi o criador pro
priamente dito da chamada "O Mensch-Dichtung" (poesia cuja preocu
pação era o ser humano), poesia esta, cuja marca distintiva era o oti
mismo, o idealismo e o desejo ardente de se ver realizar melhoramentos 
sociais. Os versos patéticos e hínicos de Werfel serviram de modelo para 
uma parte dos expressionistas.

41 Walter Hasenclever, "Der Jüngling" (O Jovem). Poemas. Lípsia, K. 
Wolff 1913. — Hasenclever, que naquela altura também vivia em Lípsia, foi 
juntamente com Werfel o representante característico desta poesia dita "O 
Mensch-Dichtung". Quando novo, foi muitas vezes comparado com Schil- 
ler. O livro de poesias "Der Jüngling" foi a sua obra mais conhecida.

42 Albert Ehrenstein, "Tubutsch". Com 12 desenhos por Oskar Kokoschka. 
Viena, Jahoda & Siegel 1912. — O vienês Ehrenstein foi um lírico pessi
mista que, nos seus poemas, descreveu o destrutivo e o caótico. O conto 
"Tututsch" representa uma obra de prosa de sumo interesse da época 
inicial do expressionismo.

43 Oskar Loerke, "Abschied" (Despedida). Manuscrito de poesia. — 
Loerke (1884 a 1941), um dos grandes poetas alemães do século XX, foi 
ao mesmo tempo companheiro da geração expressionista e um observador 
exterior ao movimento.

44 Franz Werfel (1890 a 1945). Desenho de Max Oppenheimer, 1916. — 
Foi mais tarde um dramaturgo de grande valor e um escritor cujos contos 
tiveram muito êxito.

Quadros 7 e 8: "Der Sturm"

De 1910 a 1932, Herwarth Walden publicou em Berlim a revista "Der 
Sturm", o órgão mais influente e mais importante da vanguarda européia 
no campo das artes plásticas. Em 1912 foi associada à revista uma galeria 
do mesmo nome, a qual deu origem a numerosas exposições ambulantes. 
Entre os colaboradores da revista de Walden contaram-se entre outros, Else 
Lasker-Schüler, Alfred Dõblin e Oskar Kokoschka, assim como August 
Stramm que veio a ser um dos mais importantes. Na idéia de Walden, o 
expressionismo era uma arte verbal abstrata que na sua forma mais pura 
devia ser realizada no teatro. Em 1918, Lothar Schreyer, que durante muitos 
anos tinha sido redator do "Sturm", fundou a "Sturm-Bühne" (Cena do 
Temporal) e Walden publicou uma revista do mesmo nome para promover 
esse teatro.

33 Herwarth Walden (1878 a 1941). —Walden era músico, crítico musical 
e escritor. Advogou a arte absoluta da forma e defendeu os novos movi
mentos artísticos (futurismo, expressionismo, cubismo, etc.). Em 1932 emi
grou para a União Soviética onde foi preso em 1941 e morreu na prisão.

34 "Der Sturm", 5.° ano, 1914/15, 2.° número de Junho. Desenho do fron- 
tispício de Marc Chagall. — Pintores muito conhecidos como Franz Marc, 
Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feininger, Robert Delaunay, Alexander 
Archipenko, Kurt Schwitters e muitos outros foram colaboradores de Wal
den.

35 August Stramm, "Du" (Tu), poemas de amor. Berlim, casa editora "Der 
Sturm" 1916. — Stramm (1874 a 1915) foi o mais conseqüente na disso
lução da sintaxe das suas poesias e da ação nos-seus dramas. Como 
expressionista da obediência mais radica! ficou um caso particular na li
teratura alemã.

36 August Stramm, manuscrito de poesia 1914. — Restos da obra pós
tuma de Stramm existem na Biblioteca de Universidade de Monastério.

37 Rudolf Blümner (1873 a 1945). Desenho de Oskar Kokoschka, 1916. — 
Foi ele que como recitante, fez conhecer os poetas do "Sturm" em todas 
as grandes cidades da Alemanha.

38 Paul Scheerbart (1863 a 1915). Desenho de Oskar Kokoschka, 1915. — 
Scheerbart, o autor de contos e romances fantásticos e grotescos, era um 
precursor do expressionismo e bateu-se por idéias que deviam ser reali
zadas apenas no futuro (por exemplo a arquitetura de vidro).

39 Oskar Kokoschka (nascido em 1886). Auto-retrato de 1912. — O pintor 
e escritor oriundo de Viena, foi nos anos 1910/11 membro do "Sturm".

45 Walter Hasenclever (1890 a 1910). Litografia de Oskar Kokoschka, 1917. 
— A sua obra lírica não atingiu a importância do seu trabalho como dra
maturgo (cf, n.° 105).
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nesta revista político-literária poetas novos como Oskar Kokoschka e Albert 
Ehrenstein, Ernst Blass e Berthold Viertel. Mais tarde, ele próprio escreveu 
todas as contribuições para a revista.

55 "Revolution" (Revolução). Revista quinzenal, editada por Hans Leybold, 
1° ano, n°s. 1 a 5, Munique 1913. — Revista dos princípios'do expressio- 
nismo com contribuições de Hugo Bali, Johannes R. Becher, Emmy Hen- 
iings, Jakob van Hoddis, Klabund, Erich Mühsam, Karl Otten 
tores de Munique.

56 Herder-Blátter" (Folhas de Herder). Editadas por Willy Haas e Norbert 
Eisler. N.°s 1 a 4/5, Praga 1911 a 1912. — As "Herder-Blátter" representam

documento importante do círculo de poetas de Praga. Contiveram 
contribuições de Franz Werfel, Max Brod, Franz Kafka, Oskar Baum, Hans 
Janowitz, Robert Musil e muitos outros.

57 Paul Adler, manuscrito de poesia. — Adler (1878 a 1946) era, ao lado 
de Max Brod, Oskar Baum (1883 a 1941) e Ernst Weiss (1884 a 1940) um 
dos talentosos poetas de Praga.

58 Prospecto da casa editora Heinrich F. S. Bachmair, Munique 1912. — 
Esta casa editora publicou livros de Else Lasker-Schüler, Johannes R. Becher, 
Leonhard Frank, Karl Otten e outros.

59 Karl Kraus (1874 a 1936). Fotografia de 1914. — Kraus, um escritor 
brilhante e polemista mordente, foi temporariamente líder e entretanto 
adversário determinado do movimento expressionista.

60 Max Brod (1884 a 1968). Desenho de Lucian Bernhard, 1909. — Brod, 
que mais tarde viveu em Israel, era a cabeça dos expressionistas de Praga. 
Protegeu Werfel, descobriu Kafka e servia de intermediário para o conhe
cimento da literatura checa.

61 Johannes R. Becher (1891 a 1958). Desenho de Schorling, 1918. Becher, 
que mais tarde foi Ministro da Cultura da República Democrática Alemã, 
era na sua juventude um dos líricos do expressionismo que maior força 
de expressão e maior êxito teve. Os seus primeiros livros mais conhecidos: 
"Verfall und Triumph" (Decadência e triunfo) 1914; "An Europa" (Para a 
Europa) 1916; "Verbrüderung" (Fraternização) 1916; "Gedichte um Lotte" 
(Poesias à volta de Lotte) 1919.

Quadro 12: A casa editora Kurt Wolff em Lípsia

A casa editora de Kurt Wolff nasceu da fundação da primeira casa que o 
eminente editor Ernst Rowohlt criou em Lípsia (1908 a 1912), e tornou-se 
o centro mais importante da literatura expressionista. Na série "Der jüngste
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46 Albert Ehrenstein (1886 a 1950). Desenho de Oskar Kokoschka, 1919. 
— Trabalhou mais tarde como tradutor.

47 Ernst Stadler, "Der Aufbruch" (O Advento). Poemas, Lípsia, Verlag der 
weissen Bücher (casa editora dos livros brancos) 1914. Um dos grandes 
livros do expressionismo, onde o novo sentimento da vida é transformado 
poeticamente em versos de grandes linhas.

48 Ernst Stadler (1883 a 1914). Fotografia de 1914. — Ao lado de Georg 
Heym e Georg Trakl, o poeta e cientista oriundo da Alsácia foi o lírico 
expressionista mais importante e mais conhecido.

49 Georg Trakl (1887 a 1914). Fotografia de 1912. — O austríaco Trakl 
foi um lírico do outono, da morte e da perdição, genial, solitário, sem 
qualquer característica comum com os demais. Sempre houve quem o asse
melhasse ao poeta francês Rimbaud.

50 Georg Trakl, manuscrito de poesia.

Quadro 11: Centros literários de 1910 a 1914

Os novos poetas não se reuniram exclusivamente em Berlim. Também em 
Heidelberga e Munique, Viena e Praga que na altura ainda pertencia ao 
império da Áustria-Hungria, associaram-se antes da guerra autores novos, 
reuniram-se à volta duma revista ou duma casa editora, dum poeta ou 
dum líder genial que sabia exprimir as suas idéias. Só podemos dar al
guns exemplos deste fenômeno.

51 "Saturn" (Satúrnio). Uma revista mensal, editada por Hermann Meister 
e Herbert Grossberger. Anos 1 a 5, Heidelberga, de 1911 a 1919. — Nesta 
revista literária do editor Hermann Meister, numerosos poetas de Heidel
berga tiveram a oportunidade de serem publicados.

52 "Die Argonauten" (Os Argonautas). Uma revista mensal, editada por 
Ernst Blass. Séries 1 e 2, Heidelberga, R. Wiessbach 1914 a 1915. — Nesta 
revista também foram impressas as obras dos jovens poetas de Heidelberga 
e de Manheim.

e outros au-

um

53 "Der Brenner" (O Bréner). Revista bi-mensal de arte e cultura, editada 
por Ludwig von Ficker. Anos 1 a 4, Innsbruck 1910 a 1914. — Nesta re
vista literária que continuou até 1915 e entretanto de 1919 a 1954 foram 
publicadas sobretudo obras de autores austríacos. Também foram impressas 
obras de Trakl. 1

54 "Die Fackel" (O Facho). Revista editada por Karl Kraus. Anos 1 a 37, 
Viena 1899 a 1936. Nos anos de 1908 a 1912, Karl Kraus deixou exprimir-se
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70 Franz Blei (1871 a 1942). Desenho de Max Oppenheimer, 1913. — Blei, 
escritor que teve muito êxito à volta da passagem do século, estava

ligado de amizade com a geração dos poetas jovens. "Der lose Vogei" 
foi uma das suas muitas fundações.

71 René Schickele (1883 a 1940). Desenho de Max Oppenheimer, 1912.

Quadro 13: Georg Trakl, "Menschheit" (Humanidade)

O poema "Menschheit" é uma das obras mais conhecidas de Trakl. Está 
aqui representado em forma ampliada conforme uma folha solta que o 
tipógrafo H. N. Werkman produziu em 1944 em Groningen (Países Baixos) 
durante a ocupação alemã. Werkman foi executado em 10 de Abril de 
1945.

Tag" (O dia do último julgamento) foi publicada a nova poesia, sobre
tudo as obras líricas. Além disso, apareceram os novos dramas e — fre- 
qüentemente em tiragens de grande número — romances. Antes da guerra, 
Kurt Pinthus, Franz Werfel, Walter Hasenclever e Willy Haas trabalharam 
nessa casa como leitores. A primeira revista publicada pela casa chamou- 
se "Der lose Vogei" (O pássaro mariola). Houve uma comunidade de tra
balho muito estreita entre esta casa editora e a fundada por Erlk Ernst 
Schwabach que se chamava "Verlag der weissen Bücher" (Editor dos livros 
brancos), a qual publicou a revista literária mais importante do expressio- 
nismo: "Die weissen Blátter" (As folhas brancas).

um

62 Kurt Wolff (1887 a 1963). Fotografia à volta de 1920. — Wolff mudou 
em 1919 com a sua casa editora de Lípsia para Munique e nessa cidade 
teve grande êxito nos anos 20. Em 1931 retirou-se do campo da edição 
alemã. Mais tarde, fundou novas empresas nos Estados Unidos. Quadro 14: As vítimas da guerra

A Grande Guerra (1914 a 1918) representou um entalhe profundo no jo
vem movimento poético do expressionismo. A maior parte da nova ge
ração de poetas foram mobilizados, muitos e dentre eles alguns dos me
lhores, morreram. Vários fugiram para a Suiça. Apesar disto, foi precisa
mente nestes anos que o expressionismo conheceu a sua máxima propa
gação. Até 1920 foi a tendência artística dominante.

O quadro abaixo exposto indica os poetas e pintores que morreram na 
guerra.

72 Ernst Wilhelm Lotz (nascido em 1890). Fotografia quando cadete, 1090. 
— Morreu em 26 de Setembro de 1914 em França, Cf. n.° 19.

73 August Stramm (nascido em 1874). Fotografia de 1914. — Morreu como 
oficial a 1 de Setembro de 1915 durante um assalto perto de Horodec na 
Rússia. Cf. n.° 35.

63 René Schickele, manuscrito de poesia 1912. — Schickele, um escritor 
importante oriundo da Alsácia, foi de 1915 até 1919 na sua qualidade de 
editor das "Weisse Blãtter" o líder tático do expressionismo" (Thomas 
Mann). Schickle escreveu numerosos romances.

64 "Vom jüngsten Tag" (Do dia do último julgamento). Um almanaque 
da nova poesia. Lípsia 1916. — O almanaque contém contribuições de 
todos os grandes expressionistas: Heym, Trakl, Stadler, Lotz, Hasenclever, 
Werfel, Sternheim, Kafka e muitos outros. O editor de todos eles foi Kurt 
Wolff.

65 "Der lose Vogei" (O pássaro mariola). Uma revista mensal, editada 
por Franz Blei. 1.° ano, 1912 - 1913. — Nesta revista cultural publicaram-se 
contribuições anônimas de autores alemães e estrangeiros.

66, 67 "Die weissen Blãtter" (As folhas brancas). Uma revista mensal, 
fundada por E. E. Schwabcah, a partir do seu segundo ano editada por 
René Schickele. Anos 1 a 7, Lípsia, Verlag der weissen Bücher (entretanto 
em Zurique, Rascher) 1913 a 1920. Após as revistas "Der Sturm" e "Die 
Aktion", "Die weissen Blãtter" foram o melhor órgão do expressionismo 
no qual todos os autores importantes daquela época colaboraram. A re
vista era dum alto nível e representou uma atitude política pacifista.

74 Reinhard Sorge (nascido em 1892) Fotografia de 1915. — Sorge, que 
atingiu a celebridade postumamente como autor do primeiro drama ex- 
pressionista "Der Bettler" (O Mendigo), morreu a 20 de Julho de 1916 na 
batalha do Soma em França.

75 Franz Mark (nascido em 1880). Fotografia de 1913. — Marc, o co-fun- 
clador da associação de pintores "Blauer Reiter", foi para a guerra como 
voluntário e morreu a 4 de Março de 1916 em Veroduno, em França.

I
i68 Johannes R. Becher, "Verbrüderung" (Fraternização). Prova para "Die 

weissen Blátter", 3.° ano, 1916, página 238. Com sinais de emenda do 
autor.

76 Gustav Sack (nascido em 1885). Fotografia de 1913. — Sack foi o 
autor do romance "Ein verbummelter Student" (Um estudante dissoluto), 
típico da mocidade daquela época, morreu a 5 de Dezembro de 1916 
perto de Finta Mare na Romênia.

69 Erik Ernst Schwabach (1891 até depois de 1933). Desenho de Max 
Oppenheimer, 1915. — Schwabach foi mecenas e escritor, fundou a casa 
editora "Verlag der weissen Bücher".
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77 Ernst Ehrenbaum-Degele, "Kreuzfahrt" (A Cruzada). Versos. Hamburgo, 
Kugel-Verlag 1913. — O poeta (nascido em 1889), que era amigo de Eise 
Lasker-Schüler, morreu na guerra a 28 de Julho de 1915.

78 Peter Baum, "Kyland". Berlim, Verlag Der Sturm 1916. — Baum (nas
cido em 1869), colaborador do "Sturm" e amigo de Else Lasker-Schüler, 
morreu na guerra a 6 de Julho de 1916.

79 Kurd Adler, "Wiederkehr" (Retorno). Poemas. Berlim, Verlag Die Aktion
1918. ("Der rote Hahn", 27/28). — Adler (nascido em 1892), jovem cola
borador da "Aktion" morreu a 6 de Julho de 1916 em França.

80 Franz Janowitz, "Auf der Erde" (Na Terra). Poesias. Munique, K. Wolff
1919. — O poeta, oriundo de Praga (nascido em 1892), irmão do realizador 
Hans Janowitz, morreu a 4 de Novembro de 1917 na Itália.

81 Wilhelm Runge, "Das Denken tràumt" (O pensamento sonha). Poesias. 
Berlim, Verlag der Sturm 1918. — Runge (nascido em 1894), colaborador 
do "Sturm", morreu na primavera de 1918 perto de Arras em França.

Quadros 15, 16: Prosa

Na altura da Grande Guerra nasceu uma nova prosa. Kasimir Edschmid é 
considerado como primeiro contista expressionista. Carl Sternheim e Gott- 
fried Benn escreveram um novo estilo, Leonhard Frank e sobretudo Alfred 
Dõblin apresentaram a imagem expressionista do homem em contos e 
romances. O maior prosaista da geração foi Franz Kafka. O seu estilo po
rém, difere fundamentalmente do estilo explosivo da prosa dos expressio- 
nistas. Na série de contistas devem ser mencionados ainda Carl Einstein 
e Franz Jung, Max Brod e Paul Adler, René Schickele e Ernst Weiss, Mech- 
thilde Lichnowsky e Alfred Wolfenstein, Fritz von Unruh e Franz Werfel. 
A maior parte dentre estes aparecem noutros lugares desta exposição.

82 Alfred Dõblin (1878 a 1957). Desenho a lápis de Ernst Ludwig Kirchner, 
1913. — Dõblin, o autor do célebre romance "Berlim Alexanderplatz" 
(1929), participou fortemente no expressionismo com obras críticas e nar
rativas. Era amigo de Herwarth Walden, o editor da revista "Der Sturm".

83 Kasimir Edschmid (1890 a 1966). Água-forte de Max Beckmann, 1917.
— É considerado como o criador da novela expressionista. Escreveu nume
rosos ensaios programáticos sobre o expressionismo. Mais tarde teve muito 
êxito com descrições de viagens e romances.

84 Carl Sternheim (1878 a 1942). Litografia de Ernst Ludwig Kirchner, 1916.
— Sternheim, o grande dramaturgo e crítico do seu tempo, escreveu mui
tos contos e romances num estilo de linguagem abreviada e mudada arti
ficialmente.

85 Carl Sternheim, "Europa". Página do manuscrito do romance, 1919.

86 Alfred Dõblin, "Die drei Sprünge des Wang-lun" (Os três saltos do 
Wang-lun). Página do manuscrito do grande romance, 1915.

87 Carta de Kasimir Edschmid para Carl Sternheim com data de 24 de 
Janeiro de 1920.

88 Alfred Dõblin, "Das Stiftsfràulein und der Tod" (A dama capitular e 
a morte). Novela. Berlim, A. R. Meyer 1913 (Lyrisches Flugblatt). — O conto 
foi publicado sendo ilustrado de gravuras em madeira de Ernst Ludwig 
Kirchner.

89 Leonhard Frank, "Die Mutter" (A mãe). Com nove gravuras em ma
deira de Frans Masereel. Zurique, Rascher 1919. — Frank (1882 a 1961), 
autor do célebre livro "Der Mensch ist gut" (O homem é bom) (1918), re
presentou nos seus romances o expressionismo ético.

90 Gottfried Benn, "Gehirne" (Cérebros). Novelas. Lípsia, K. Wolff 1917. 
(Der jüngste Tag, 35). — Nestas novelas que em virtude da sua personagem 
principal também são conhecidas sob o nome de "Rõnne-Novellen" (No
velas de Roenne), Bem reflete a sua própria existência de médico militar 
em Bruxelas. As "Rõnne-Novellen" representaram uma contribuição im
portante para o estilo de prosa do expressionismo.

91 Franz Kafka, "Der Dorfschullehrer" (O professor de aldeia). Página do 
manuscrito. — Kafka, oriundo de Praga (1883 a 1924), durante a sua vida 
publicou apenas pequenas obras em prosa. Os grandes romances "Der 
Prozess" (O Processo) e "Das Schloss" (O Castelo) que foram o funda
mento da sua celebridade mundial, foram publicados postumamente por 
Max Brod. Kafka ultrapassou de longe o círculo bastante restrito dos ex- 
pressionistas.

92 Franz Kafka, "Das Urteil" (O Julgamento). Lípsia, K. Wolff 1917. (Der 
jüngste Tag, 34).

Quadro 17: Lírica

Não só durante o período inicial do expressionismo como também durante 
toda a década expressionista, o novo movimento literário achou a sua ex
pressão mais pura na lírica. Na poesia, os expressionistas eram capazes 
de dar ao sentimento e ao gesto, ao espírito e ao patos, à confissão e ao 
programa, à crítica do tempo e à esperança no futuro, a expressão que 
mais profundamente conduzia com a sua natureza. Do grande grupo dos 
líricos expressionistas podemos nomear apenas alguns para os representar 
a todos.
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93 Klabund, "Morgenrot! Klabund! Die Tage dámmern!" (A Aurora! Kla- 
bund! Os dias amanhecem!). Poesias. Berlim, Erich Reiss 1913. — Klabund 
(1890 a 1928) foi um dos líricos mais conhecidos. Nos anos 20 escreveu 
romances e muitas poesias baseadas em poesias chinesas.

94 Adolf von Halzfeld, "Franziskus" (Francisco). Com desenho do fron- 
tispício por Ernst Barlach. Berlim, P. Cassirer 1918. — Hatzfeld (1892 a 
1957), que ficou cego em 1913, escreveu poesias cheias de ternura, que 
ultrapassaram os limites do expressionismo.

95 Armin T. Wegner, "Das Antlitz der Stãdte" (A fisionomia das cidades). 
Poemas. Berlim, Egon Fleischel & Co. 1917. — Wegner (nascido em 1886),

poeta à margem do expressionismo, viveu naquela altura a maior parte 
do tempo na Turquia, mais tarde na Itália.

96 Paul Zech (1881 a 1946). Desenho de Ludwig Meidner, 1913. — Foi 
autor de numerosos livros de poesia, fez traduções da lírica francesa e 
escreveu uma biografia de Rimbaud.

97 Alfred Wolfenstein (1883 a 1945). Desenho de A. H. Pellegrini, 1917. — 
Escreveu livros de poesia agressiva, cujo objetivo era a modificação do 
mundo: "Die gottlosen Jahre" (Os anos ateus), 1914; "Freundschaft" (Ami
zade), 1917; "Menschlicher Kãmpfer" (Lutador humano), 1919.

98 Ivan Goll (1891 a 1950). Desenho de R. R. Junghans. — Um lírico com 
grande poder de expressão, que cantou o homem novo em hinos e estava 
convencido de o reconhecer nas suas visões.-Mais tarde, ligou-se com o 
surrealismo francês e serviu de intermediário, dando a conhecer em França 
a vida intelectual alemã.

102 Gottfried Kòlwel, manuscrito de poesia 1912. — Kõlwel (1889 a 1958) 
publicou em 1914 o seu primeiro livro de poesias "Gesànge gegen den 
Tod" (Cânticos contra a morte). Mais tarde escreveu um grande número 
de romances.

103 Jan Jakob Haringer, manuscrito de poesias 1925. — Haringer (1898 
a 1948) foi o poeta vagabundo do expressionismo.

Quadros 18 a 20: Drama

O expressionismo atingiu o seu auge no drama. Já antes da primeira 
guerra mundial foram publicados os dramas "Der Bettler" (O Mendigo) de 
Reinhard Sorge, "Der Sohn" (O Filho) de Walter Hasenclever, "Der Snob" 
(O Snob) de Carl Sternheim e "Die Bürger von Calais (Os Burgueses de 
Calais) de Georg Kaiser, mas foi somente em 1916/17 que o drama ex- 
pressionista começou a conquistar o teatro. O tempo de guerra dotou estes 
dramas dum fundo de atualidade. Em meia década escreveu-se e repre
sentou-se uma multidão de peças de teatro, uma concentração de dramas, 
nos quais o homem elementar rebelou-se contra a sua época, gritou as 
suas acusações e orientou as suas esperanças para o futuro. Nos dramas, 
os poetas expressionistas reuniram a sua amargura e a sua ira com a sua 
fé num novo homem.

um

104 Carl Sternheim, "Der Snob" (O Snob). Página do manuscrito 1913. — 
Sternheim foi um dramaturgo mestre. No seu ciclo de comédias de crítica 
social "Aus dem bürgerlichen Heldenleben" (Da vida burguesa heróica) 
("Die Hose — As Calças"; "Der Snob — O Snob"; "Bürger Schippel — O 
burguês Schippel"; "Die Kassette — O Cofre"; "Tabula rasa" e muitas 
outras peças), o autor expôs satiricamente a sociedade burguesa.

105 Walter Hasenclever, "Der Sohn" (O Filho). Página do manuscrito 1914. 
— Graças a este drama, Hasenclever veio a ser o dramaturgo expressio- 
nista que teve o maior êxito. Outras peças: "Antigone"; "Die Menschen/ 
(Os homens); "Der Retter" (O Salvador); "Jenseits" (Além). Mais tarde, 
Hasenclever escreveu sobretudo comédias.

99 Theodor Dáubler (1876 a 1934). Desenho de Wilhelm Lehmbruck. — 
Dáubler, o autor genial da epopéia "Nordlicht" (Aurora boreal), foi um 
companheiro dos expressionistas e amigo do célebre escultor e poeta 
Ernst Barlach. Dáubler foi uma das figuras mais originais dos anos do 
expressionismo.

100 Wilhelm Klemm (1881 a 1968). Auto-retrato de 1916. — Foi durante 
muitos anos editor em Lípsia. Os seus livros de poesias: "Verse und Bilder" 
(Versos e imagens), 1915; "Aufforderung" (Pedido), coleção de versos, 
1917; "Ergriffenheit" (Emoção), 1919; "Entfaltung" (Desabrochamento), 
1919; "Traumschutt" (Entulho de sonhos), 1920; "Verzauberte Ziele" (Me
tas encantadas), 1921.

106 Franz Werfel, "Die Mittagsgòttin" (A deusa do meio-dia). Página do 
manuscrito, escrita à volta de 1920. — Para o teatro expressionista, Werfel 
adaptou "As Troianas" de Eurípides e escreveu a trilogia mágica "Spiegel- 
mensch" (O homem espelho).

107 a 110 Programas de teatro para as representações de peças expres
sionistas: Rolf Lauckner, "Der Sturz des Aposteis Paulus" (A queda do 
apóstolo Paulo), 1919; Georg Kaiser, "Gas" (Gás", 1919; Ernst Toller, "Masse 
Mensch" (A massa humana), 1921; Arnold Bronnen "Vatermord" (Parricí
dio), 1922.

101 Max Herrmann-Neisse (1886 a 1941). Água-forte de Ludwig Meidner, 
1919. — Escreveu numerosos livros de poesias, foi crítico e dramaturgo.
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muito êxito. Também em Dresda, Francoforte, Hamburgo, Viena e muitas 
outras cidades, as peças dos expressionistas obtiveram imensa populari
dade junto do público durante alguns anos. Seguidamente desejamos apre
sentar por meio de alguns exemplos a arte teatral expressionista.

120 Georg Kaiser, "Hõlle, Weg, Erde". — Fotografia dos atores durante 
a estréia em 5 de Dezembro de 1919 no "Lessing-Theater" em Berlim.

121 Georg Kaiser, "Hõlle, Weg, Erde". Fotografia contemporânea do 
palco.

122 Paul Kornfeld, "Die Verführung". Fotografia da estréia no teatro de 
Francoforte em 8 de Dezembro de 1917 com Fritta Brod e Jacob Feld- 
hammer nos papéis principais.

123 Oskar Kokoschka, "Hiob". Fotografia contemporânea do palco.

124 Bertolt Brecht, "Baal". Fotografia contemporânea do palco. — Brecht 
(1898 a 1956), que mais tarde ficou mundialmente conhecido como dra
maturgo, ainda pertence com essa peça ao expressionismo.

125 Fritz von Unruh, "Ein Geschlecht". Fotografia contemporânea do 
palco.

111 Carl Sternheim (1878 a 1942). Fotografia de 1916.

112 Georg Kaiser (1878 a 1945). Fotografia datando de 1920 aproxima
damente. — Foi o mais genial dos dramaturgos expressionistas. Uma lin
guagem expressiva, excessiva e um arranjo explosivo das cenas, são as 
características distintas das suas peças. Nos anos do expressionismo es
creveu entre outros os dramas "Die Bürger von Calais" (Os Burgueses de 
Calais), "Von Morgens bis Mitternachts" (Da manhã até à meia-noite), 
"Hõlle, Weg, Erde" (Inferno, caminho, terra), "Gas" (Gás), "Juana" (Joana) 
e "Die jüdische Witwe" (A viúva judia). A sua obra total compreende 
74 peças.

113, 114 Programas de teatro: Paul Kornfeld, "Himmel und Hõlle" (Céu 
e inferno), 1920; Fritz von Unruh, "Ein Geschlicht" (Uma família), 1918.

115 Fritz von Unruh (1885 a 1970). Fotografia de 1912. — Pertencia aos 
grandes talentos dramáticos do expressionismo. As suas peças "Ein Gesch
lecht" (Uma família) e "Platz" (Espaço), nas quais ele protestou contra a 
guerra duma maneira extática e patética, tiveram imenso êxito no teatro.

116 Paul Kornfeld (1889 a 1942). Fotografia de 1921. — As duas tragédias 
que escreveu, "Die Verführung" (A sedução) e "Himmel und Hõlle" (Céu 
e inferno) pertencem às peças de teatro mais vigorosas dos anos do expres
sionismo.

117 Reinhard Goering (1887 a 1936). Fotografia de 1920. — Foi o autor 
das tragédias extáticas "Seeschlacht" (Batalha naval) e "Scapa Flow".

118 Alfred Brust (1891 a 1934). Fotografia de 1925. — Escreveu peças mís- 
ticas-religiosas, entre elas "Die Schlacht der Heilande" (A batalha dos 
Salvadores) e a trilogia "Tolkening".

119 Ernst Toller (1893 a 1939). Fotografia de 1925. — Toller, um revolu
cionário idealista, participou na República Soviética da Baviera em 1919 
e foi por essa razão condenado à prisão militar. Durante a sua detenção, 
escreveu uma série de peças de teatro que tiveram muito êxito e que são 
marcadas pela dor e pelo entusiasmo: "Die Wandlung" ((A Transfiguração); 
"Masse Mensch" (A massa humana); "Die maschinenstürmer" (Os assalta- 
dores de máquinas); "Der deutsche Hinkemann" (O claudicante alemão).

Quadros 21 a 24: Teatro

126 Georg Kaiser, "Gas". Fotografia contemporânea do palco.

127 Ernst Toller, "Die Wandlung". Fotografia do palco durante a repre
sentação na "Tribüne", em Berlim, em 30 de Setembro de 1919.

128 Walter Hasenclever, "Der Sohn". Fotografia do palco durante a re
presentação no "Albert-Theater" em Dresda, em 8 de Outubro de 1916 
com a ator Ernst Deutsch no papel principal. Este ator atingiu mais 
tarde grande notoriedade.

Quadros 25, 26. Revolução e literatura

A Revolução de Novembro na Alemanha em 1918 foi saudada com entu
siasmo pelos expressionistas que equivaleram a revolução exterior com a 
interior, a qual era a meta da sua arte e que anunciaram uma nova huma
nidade. Na literatura houve um enorme desdobramento de todas as forças. 
Continuamente fundaram-se novas revistas, publicaram-se novas poesias. 
O expressionismo ficou conhecido por todos, graças aos numerosos pan
fletos, brochuras, recitais e manifestações. Alguns exemplos da atividade 
no campo do publicismo, na qual desenhadores como George Grosz e 
Ludwig Meidner tomaram uma parte considerável, darão uma idéia dessa 
época final do expressionismo.

As numerosas representações teatrais contribuiram para dar a conhecer 
largamente o expressionismo. O célebre diretor teatral Max Reinhardt fun
dou em 1917 no âmbito do "Deutsches Theater" em Berlim o teatro 
experimental "Das junge Deutschland" (A jovem Alemanha). Ali e em ou
tros teatros em Berlim, os dramas expressionistas foram apresentados com
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o expressionismo está morto! Novos autores anunciaram um novo início: 
Bertolt Brecht, Hans Henny Jahnn, Carl Zuckmayer e muitos outros. Os 
poucos grandes e reais expressionistas que sempre tinham sobressaído 
da massa dos jovens talentos poéticos, continuaram o seu caminho inde
pendentemente de todas as tendências da moda, dentre eles, nomeamos 
aqui Ernst Barlach.

137 Hans Schiebelhuth, manuscrito de poesias, escrita à volta de 1920. 
— Schiebelhuth (1895 a 1944), mais tarde o tradutor congenial de Thomas 
Wolfe, foi um lírico eminente do fim do expressionismo.

138 Heinrich Vogeler, "Expressionismus der Liebe'' (Expressionismo do 
Amor). Hanôver, Steegemann 1919. — O livro é um exemplo da então 
célebre série de publicações "Die Silbergáule" (Os cavalos de prata). Vo
geler (1872 a 1942) que era conhecido sobretudo como pintor do "estilo 
moderno" chegou a professar um expressionismo de obediência socialista.

129 Novas revistas. — Entre Novembro de 1918 e Janeiro de 1921, conta- 
se a fundação de 40 novas revistas, além das empresas mais antigas 

continuavam a existir. Em todas as partes publicaram-se manifestosque
e programas, poesias e glosas, contos e dramas.

130 Walter Hasenclever, "Der politische Dichter" (O poeta político). Ber
lim, E. Rowohlt 1919. — A brochura com uma capa desenhada por Ludwig 
Meidner contém poesias políticas e foi publicada na série de panfletos 
"Umsturz und Aufbau" (Revolução e contrução).

131 Johannes R. Becher,"Ewig im Aufruhr" (Eternamente na revolução). 
Berlim, E. Rowohlt 1920. — Este caderno de poesias também apareceu na 
série "Umsturz und Aufbau" com uma capa da autoria de Ludwig Meidner.

132 Erich Mühsam, 1919. À memória de Gustav Landauer. Berlim, Hirsch
1919. — O escritor socialista Gustav Landauer que os expressionistas ve
neraram fortemente, tinha sido assassinado em 1919. Mühsam (nascido em 
1878), um poeta anárquico, morreu em 1934 no campo de concentração 
de Oranienburg em conseqüência de maus tratos.

133 C. F. W. Behl, "Der neue Tag" (O novo dia). Berlim, Leydhecker 1919.
— O volume, com uma capa de Walter Mehring, contém poesias dedi
cadas aos heróis da revolução. Behl (nascido em 1889) ficou conhecido 
mais tarde como pelas suas pesquisas acerca de Gerhart Hauptmann.

134 "Die Pleite" (A Falência), 1.° ano, 1919/20, n.° 6, de janeiro de
1920. — O último número desta revista revolucionária e satírica, com um 
desenho na capa da autoria do co-editor George Grosz.

135 Wieland Herzfelde, "Schutzhaft" (Detenção protectiva). Berlim, Malik- 
Verlag 1919. — Herzfelde (nascido em 1896) foi durante muitos anos o 
chefe da casa editora Malik em Berlim, casa que estava orientada politi
camente à esquerda. Hoje em dia vive na República Democrática Alemã.

136 A todos os artistas! Berlim 1919. — O panfleto com a capa dese
nhada por Max Pechstein reúne os apêlos dos expressionistas que se fi
zeram pela palavra e pela imagem.

Quadros 27, 28: Despedida e início

Ao lado do entusiasmo da juventude de 1918/19 (por exemplo Hans Schie
belhuth e Cario Mierendorff), enquanto nas casas editoras ainda se desen
volvia uma viva atividade no setor do publicismo (publicação de muitas 
novas séries de escritos), nasceu o sentimento da resignação e da imobili
dade. Em 1919/20 foram publicadas as grandes antologias expressionistas
— retrospectos para a época que se aproximava do seu fim, sinais de que 
o movimento se tinha esgotado. Multiplicaram-se as vozes que disseram:

139 Cario Mierendorff, "Lothringer Herbst" (Outono de Lorena). Darms- 
tadt, Verlag Die Dachstube (casa editora As Águas-furtadas) 1918. — "Die 
Dachstube" era o nome duma das casas editoras muito simpáticas do fim 
do expressionismo. Mais tarde, Mierendorff (1897 a 1943) tornou-se ho
mem político.

140 Oskar Maria Graf, "Amen und Anfang" (Amém e Princípio). Com um 
desenho do frontispício de Georg Schrimpf. Munique, H. F. S. Bachmair 
1919. — Graf (1894 a 1967), que participou ainda na última fase do expres
sionismo, foi mais tarde um autor conhecido de romances e contos.

141 Hans Henny Jahnn, "Pastor Ephraim Magnus"., Drama, Berlim, S. Fis- 
cher 1919. — Jahnn (1894 a 1959), que obteve o prêmio "Kleist" por esta 
obra da sua primeira fase, foi um dos grandes autores alemães da época 
do pós-expressionismo.

142 "Kameraden der Menschheit" (Camaradas da humanidade). Editada 
por Ludwig Rubiner. Potsdam, Kiepenheuer 1919. — Uma das numerosas 
antologias expressionistas que foram publicadas em 1919/20.

Bertolt Brecht, "Baal" Potsdam, Kiepenheuer 1922. — Brecht (1898143
a 1956) que com esta peça ainda pertence ao expressionismo, foi mais 
tarde o autor mais importante e mais célebre da sua geração.

144, 145 Duas antologias expressionistas: "Die Erhebung" (O Levanta
mento). Livro anual da nova poesia e avaliação. Editado por Alfred Wol- 
fenstein, Berlim, S. Fischer 1919. — "Menschheitsdàmmerung" (O ama
nhecer da humanidade), uma sinfonia da poesia mais recente. Editada por 
Kurt Pinthus. Berlim, E. Rowohlt 1920.
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146 Else Lasker-Schüler, desenho do livro de poesias "Theben" (Tebas). 
Francoforte, Querschnitt-Verlag 1923.

147 Ernst Barlach, "Der arme Vetter" (O primo pobre). Drama. Berlim, 
P. Cassirer 1918. — O grande escultor Barlach (1870 a 1938) foi ao mesmo 
tempo um importante dramaturgo e contista expressionista. Como protó
tipo do verdadeiro expressionista, foi finalmente independente de todos 
os "ismos".

148 "Die Botschaft" (A mensagem). Novas poesias da Áustria. Colecio
nadas por E. A. Rheinhardt. Viena, Strache 1920. — Igualmente uma anto
logia expressionista.

*

'
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