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Apresentação
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Foram necessários vinte e seis anos para que Georg 
August Hadeler passasse da lavragem da terra, 
fazenda de seu pai, ao calcário polido no qual dese
nha suas litografias.

Suas etapas intermediárias foram o granito azul da 
Suécia e a tela do pintor. Mas para êle a técnica do 
escultor era pouco sutil, e a do pintor insuficiente
mente forte. Embora numerosas e violentas as côres 
empregadas não lhe satisfaziam, na continuidade de 
seu trabalho, para exprimir as emoções mais inten
sas. Georg Hadeler cria suas litografias por meio de 
uma técnica refinada, que êle próprio descobriu e 
que o faz um des melhores gravadores da Holanda.

As visões apocalípticas que nos oferece são a subii- 
mação de suas experiências interiores — alquimia 
estranha — perseguidas ao longo das noites, no seu 
ateliê, ao sem dos orgãos de Haendel. O sentimento 
da desintegração do ser pela morte e a corrupção 
tornam-se, no espírito essencialmente positivo ae Ha
deler, a fonte de criação que forçam o expectador a 
olhar-se com sinceridade, embora não ultrapasse isto 
os segredes de seus próprios pensamentos.

Henri Borgesius
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Sei que para a obra de Gecrg Hadeler os seus sonhos 
têm muita importância. Mas, acrescentarei em se
guida que por importantes que êles sejam não de
terminam a intensidade e a profundidade da sua 
obra. Muitos artistas sonham; tôda gente sonha. Nâo 
é um privilégio. A identidade da obra não é funda
mentada em sonhos, mas na sua execução; na 
neira de a realizar, 
mem. ante a Obra e para o Homem ante o Sonho. 
Há qualquer coisa que se pode comparar ao fato de 

conteúdo igual do inconsciente, um de
senvolve uma memória e o outro uma histeria, 
demonstra que um outro carater de função essencial 
é desempenhado pela relação forma-conteúdo.

George Lampe
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Biografia

Georg Hadeler nasceu em Treuenfeld (Nieder- 
sachsen), Alemanha, em 1939. Realizou estu
dos de restauro e foi aluno do "Muthesius 
Werkkunstschule" de Kiel. Recebeu em 1950 o 
primeiro prêmio pelo projeto do interior e altar 
da igreja pe S. Lazaro, em Berlim, 
recebeu bolsa de estudos para aperfeiçoar-se 
na "Vrije Academie voor Beeldende Kunsten", 
de Háia, tornando-se professor da divisão de li
tografia da Academia Livre. Em 1965 realizou 
várias exposições na Academia Livre de Háia, 
na "Haagse Kunstkring", em Trondheim (No
ruega), no Gemeentemuseum (Háia) e nas ga
lerias Leeman (Zuphen) e Fenna de Vries 
(Delft). Em 1966 tcrnou-se membro do "Stig- 
grupo" de Háia. Suas litografias se acham em 
museus e coleções particulares holandeses.

Expôs, pela primeira vez no Brasil, a ocnvite 
do Museu de Arte contemporânea da Universi
dade de São Paulo, no ano de 1966.

Em 1964
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Relação das Obras

12 — Nascimento de Vênus, 1965

Litografia, 5/20 — 54,9x69,1

13 — O sanguessuga, 1965

Litografia, 12/20 — 62,2x85,4

14 — Planêta, 1965

Litografia a côres, 1/7 — 59,6x 82,3

15 — Violação d‘o mundo, 1965

Litografia, 4/20 — 57,3 x 71,7

16 — Visão traumatizada, 1965

Litografia, 18/20 — 55,1 x7l

17 — Aparição, 1966

Litografia, 12/20 — 76,6x60,6

18 — Nascimento do Atlas, 1966

Litografia 4/18 — 69,9 x49,5

19 — Sonho X, 1966

Litografia, 1/20 — 69,5x 57,8

1 — A herança de ícaro, 1964

Litografia, 12/20 — 81,9 x 57,4

2 — Árvore da vida, 1964

Litografia, 8/20 — 69,9 x 52,9

3 — Fcssiel L, 1964

Litografia, 1/15 — 51,9x67,1

4 —• Fossiel II, 1964

Litografia — 51,4x68

5 — Mammon I, 1964

Litografia, 7/8 — 52x68,9

6 —■ Renascença, 1964 4

Litografia, 14/20 — 81,6 x 59,5

7 — Tartarus I, 1964

Litografia, 2/6 — 52,6 x68,9

8 -----------Tartarus II, 1964

Litografia, 6/7 — 53.4x70,5

9 — Trauma, 1964

Litografia, 4/6 — 51,5x68,2

10 — Aconteceu sem palavras, 1965

Litografia, 6/20 -----------67,4 x 68,5

20 — Sonho dos sete anos frutuosos e dos sete 
anos infrutíferos, 1966 
Litografia, 2/18 — 68,9x 57,7

IÀI3I30 hZVIRmMI 3d QT'/[3M ATH ACI3QMammon II, 1965

Litografia a côres, 4/7 — 58x 75,5

1 1



Relação des Obras
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