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Forma segundo a sua origem latina é a índole com a 
qual a realidade se nos apresenta. Não é idêntica 
com a matéria. Aristóteles tem chamado a forma 
(eidos) o ente conceptual de uma coisa. Na Idade 
Média a forma como parte da “idea“, da definição 
do ser de uma coisa era uma potência que transcen
dia ao mundo os fenômenos acidentais.
Segundo Platão o verdadeiramente real era a idéia 
existente na mente e não o mundo acidental dos 
fenômenos que poderíam dar somente uma sombra 
dela. Dessa tradição do pensamento resulta a função 
ambivalente que a forma tem que cumprir mesmo em 
nossos dias. Nela, por um lado, se apresenta uma 
coisa, por outro lado e ao mesmo tempo é o 
“Médium" que define esta mesma coisa dentro de 
um contexto maior do conhecimento.
A discussão sobre o fato se a forma deve subordinar- 
se ao conteúdo ou o conteúdo à forma é bastante 
antiga e foi decidida de maneira completamente 
diferente nas diversas épocas. Na Idade Média 
dominou o conteúdo ao passo que na época do 
Renascimento a forma de maneira crescente tornou- 
se independente sendo que até em muitos casos 
cobriu completamente os conteúdos. Atualmente isto 
é diferente. Desde a introdução do lema artístico do 
arquiteto norte-americano Louis Henri Sullivan:
“Form Follows Function" (a forma depende da 
função) a forma mais e mais está subordinada à 
função e recebe assim unicamente a sua legitimação. 
Formas sem função nos parecem vazias e inúteis. 
Livrada da ornamentação do barroco, inicialmente a 
forma teve, em primeiro lugar, um caráter tal que 
definiu a coisa ou, em outras palavras, a forma 
caracterizou coisas. Mais e mais firmou-se o 
conhecimento de que as cores e formas na pintura 
não somente tem que refletir coisas mas que, 
superando estas, devem constituir a obra de arte. Já 
em 1880 Maurice Denis formulou o problema assim: 
“Temos que atentar ao fato de que um quadro antes 
de ser um cavalo de batalha, uma mulher nua ou 
qualquer anedota, em primeiro lugar e antes de mais 
nada, é uma superfície plana coberta de cores que 
estão reunidas segundo uma certa ordem."
A idéia de construir uma realidade artística ao lado 
da realidade em que vivemos e, separável desta, tem 
dado uma crescente independência às formas. A arte 
abstrata transformou-se numa arte concreta, uma 
arte que já não indica mais a algo, mas que se 
apresenta como uma realidade sui generis. Esse 
conhecimento finalmente tem propiciado que tudo o 
que se oferece dentro de um quadro de uma obra de
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artista, em forma de parábola, a nossa experiência 
de vida. Contrastando com o fundo surrealista que 
caracteriza as obras de Schultze, no caso de Schu- 
macher, temos que falar, antes de mais nada, de uma 
opinião fundamental expressiva.
De maneira completamente diferente está vinculado 
ao expressionismo Horst Antes. Com seus estranhos 
gnomos pintados que fazem pensar em Oskar 
Schlemmer, o mestre da Bauhaus, como em Max 
Beckmann, ele descreve de forma alegórica o mundo 
no qual estamos vivendo, pressionados ou somente 
manipulados. Ao mesmo tempo nos mostra com seus 
figurinos que se trata de um mundo artístico que 
segue leis próprias, segundo as quais também quer 
ser julgado. Falta no mundo de Antes o opressivo 
que tão bem aparece nas folhas de Schultze e Schu- 
macher. Seu mundo é antes alegre e lúdico. Nota-se 
que aqui se manifesta uma geração psiquicamente 
menos oprimida. O mesmo pode-se dizer dos 
trabalhos de Alt e de Bubenik. Especialmente Otmar 
Alt coloca em seus quadros quebra-cabeças alegres 
de formas bizarras e coloridas. Não representam 
nada de concreto. Os perfis arqueados e denteados 
estão tão entrelaçados entre si que, apesar das cores 
vivas, dão-nos a sensação de uma homogeneidade 
plana. Nenhum dos detalhes pode separar-se do todo 
ou ganhar terreno independentemente porque todos 
os demais querem o mesmo. A unidade das folhas 
está garantida pelo fato que todas nos impressionam 
com igual força e intensidade.
Gernot Bubenik permite mais independência aos 
detalhes dentro dos trabalhos soltos. Os detalhes 
devem, porém, subordinar-se a uma ordem simétrica. 
Cada um dos motivos, que parecem ser tomados de 
cartazes anatômicos, está tão deformado que todos 
juntos constituem desenhos lindos, grandes e 
decorativos. Como no caso de Alt as cores estão tão 
estreitamente vinculadas às formas que não podem 
chegar a um efeito próprio e as folhas antes se 
apresentam policromadas que coloridas. A cor 
preenche e diferencia formas porém não tem um 
destino formal próprio. Enquanto que em Alt forma 
e fundo é o mesmo, em Bubenik a forma, indubitavel
mente, vem antes do fundo, apesar de que os perfis 
elásticos e de efeito próprio valorizam também os 
espaços dentro das formas.
Alfonso Hüppi é um mestre na arte de jogar forma 
contra fundo. Consegue isto estruturando as formas 
com as quais trabalha de maneira que seus perfis se 
parecem ambivalentes, ou seja, que se pode encará- 
los como se fossem parte da forma e do fundo. 
Enquanto se está interpretando certas partes do 
quadro que se destacam das demais, subitamente as

arte deverá ser interpretado somente no contexto 
dessa realidade independente orientada para o 
homem (Duchamp). Mesmo coisas íormalmente não 
traduzidas transformaram-se em obras de arte uma 
vez separadas de seu ambiente normal e colocadas 
em um museu.
Para a arte posterior à Segunda Guerra Mundial é 
característico o interesse especial que os artistas 
tem desenvolvido pela relação entre forma figurativa 
e fundo, pela forma positiva e negativa. Assim como 
numa arte ilusionista, indubitavelmente, a forma 
figurativa ou a coisa dominaram o quadro dimi
nuindo, porém, essa posição preponderante na mesma 
medida em que crescia a consciência da igualdade 
de todas as partes. Especialmente, entre os anos 50 
e 60, realizou-se uma profunda alteração dessa 
mentalidade facilmente comprovável nesta presente 
exposição.
Um dos artistas mais importantes do Informei na 
República Federal da Alemanha é Bernard Schultze. 
Sua geração livrou-se das experiências de uma 
terrível guerra através da pintura de parábolas 
opressoras. Isto foi feito desrespeitando todas as 
formas intactas e as imagens construídas que a 
Bauhaus e a Nova Objetividade laboriosamente 
tinham criado com os fenômenos de um mundo 
desconjeturado. Seus quadros têm muito pouco em 
comum com a Natureza. São antes visões internas 
torturantes chegadas ao quadro ou à gráfica, através 
de uma realização excitada, são figurações estranhas 
nascidas de tensões e distensões gráficas. Schultze 
denomina de “Migof“ essa maneira especial de 
independência quase espacial ou ilusória desse 
cultivo de raios igualmente abertos à imagem ou a 
figuração. Trata-se, em muitos casos, de construções 
de um colorido bengalesco que se desdobram 
completamente livres no espaço.
À mesma geração pertence Emil Schumacher e sua 
obra. Em contraposição à obra opulenta de Schultze, 
suas obras são mais fechadas em si e concisas. Tudo 
escapa da superfície que a produz. Na superfície 
rugosa e endurecida encontram-se gravadas pesadas 
linhas com o precavimento próprio de um west- 
falense. As folhas se apresentam como se fossem 
velhas peles arranhadas por influências externas nas 
quais se inclui uma rede de linhas, as quais, como 
que tivessem nascido junto com o fundo, parecem 
fazer parte do mesmo. Também essas folhas descre
vem antes uma experiência interna do que externa, 
mas é menos destacável do processo de produção, 
êste mundo nascido com esforço do que no caso de 
Schultze. Os ferimentos que o ácido produziu no 
clichê tem entrado nas folhas e são comparados pelo



relações se invertem. A simplicidade e a evidência 
dos trabalhos de Hüppi resultam, em primeiro lugar, 
do amoldamento que ele efetua das formas a fatores 
de primeira ordem no quadro, por exemplo, ao eixo 
vertical ou a um simples retículo.
Um passo mais adiante vai Palermo. Suas formas são 
tão escassas que perdem cada valor próprio, 
aparecem como restos de forma que tem sobrado do 
processo de produção das folhas. Na realidade não 
são elas as protagonistas de um trabalho particular 
senão o fundo branco que se apresenta através da 
escassez da forma. Aqui se tem invertido a velha 
relação de forma positiva com fundo negativo. O 
branco da folha parece tomar permanentemente 
novas forças do espaço para pôr, pouco a pouco, na 
defensiva os motivos formais.
Erich Hauser parte de uma consciência construtiva 
geométrica. No plano da imagem ele coloca um 
segundo plano negro o qual trata de maneira tal, que 
o mesmo parece virado e dobrado. Bastam poucas 
insinuações para produzir rapidamente uma ilusão de 
espaço que elimina o caráter de superfície da folha.
O que se parece superficial e formal é destruído 
novamente por um efeito ilusório. As folhas têm o 
caráter de uma vista através de uma janela.
Os trabalhos de Bernd Damke estão, pelo contrário, 
repletos deformas. Como postigos as formas 
cobrem o fundo do quadro. Seus perfis estão tão bem 
ajustados aos limites do quadro que quase se 
identificam com eles. Damke, porém, evita isto 
fazendo inclinar ou curvar um pouco as curvas. No 
fundo o artista quer apresentar a imagem como 
forma em si.
A possibilidade de chegar, não especulativa mas sim 
sistematicamente, a uma divisão da superfície 
mostram as três folhas de Franz Rudolf Knubel. Ele 
coloca um círculo em quatro quadrados e gira os 
mesmos simetricamente até o eixo central como se 
fossem partes independentes. Assim surgem 
constelações muito variadas que estruturam a área 
total de maneira diferente. A intenção artística utiliza 
meios puramente geométricos para chegar a soluços 
formais da área.
Nossa exposição pretende mostrar como a forma se 
tem livrado de vinculações emocionais e concretas, 
como, posteriormente, se tem tornado independente 
e por fim como se reúne com princípios de ordem 
anônima. Na medida em que diminue a intenção 
pessoal aumenta a análise científica. Essa objetiva- 
ção da forma caracteriza a evolução histórica- 
artística dos últimos vinte anos.
Dieter Honisch
(Versão portuguesa por Edgar Welzel)
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Otmar Alt

Nascido em 1940 em Wernigerode/Harz 
Vive atualmente em Berlim 
1960—1966 estudos na Academia de Belas Artes 
de Berlim
desde 1966 artista independente

Prêmios e distinções:
1967 Prêmio Franz Roh “Collage S7“, Munique

1
Geschichten zum Ráuberschiff, Blatt 2, 1969 
Histórias do barco dos bandidos, folha 2 
Aguatinta, 39,2 x 37,5

2 1Geschichten zum Ráuberschiff, Blatt 3, 1969 
Histórias do barco dos bandidos, folha 3 
Aguatinta, 39 x 37,7

3
Geschichten zum Ráuberschiff, Blatt 4, 1969 
Histórias do barco dos bandidos, folha 4 
Aguatinta, 39 x 37,3

2



Horst Antes

Nascido em 1936 em Heppenheim/Bergstrasse 
vive atualmente em Wolfartsweier 
1957—1959 estudos na Academia de Belas Artes 
de Karlsruhe
1965-1970 professor na Academia de Belas Artes 
de Karlsruhe

Prêmios e distinções:
1959 Prêmio de Arte da cidade de Hannover
1961 Prêmio de Arte “junger westen“ da cidade 
de Recklinghausen
Prêmio de Arte da II Biennale des jeunes artistes, 
Paris
1962 Prêmio Villa Romana, Florença
1963 Bolsa de estudos na Villa Massimo, Roma 
1966 Bolsa de estudos da Sociedade Algegrever 
de Münster
Prêmio da UNESCO da XXXIII Bienal, Veneza 
1968 Prêmio Marzotta-Europa, Valdagno

4
Ohne Titel, 1965 
Sem título
Litografia em offset, 31 x 22

5
Ohne Titel, 1965 
Sem título
Litografia em offset, 35 x 33

6
Ohne Titel 
Sem título
Litografia colorida, 57 x 45

5

6



Gernot Bubenik

Nascido em 1924 em Troppau/Tchecoeslováquia
vive atualmente em Berlim
1961-1962 estudos na Academia de Belas Artes
de Stuttgart e de Berlim
desde 1968 Vice-Presidente da Associação
Profissional dos Artistas Plásticos de Berlim

f
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8fcwi mH !Prêmios e distinções:
1967 Prêmio da Crítica Alemã de Arte
1968 Prêmio de Gráfica da VI Bienal de Tóquio

7 4
Ohne Titel, 1966 
Sem título 
Serigrafia, 61,5 x 88

78
■

Ohne Titel, 1966 
Sem título 
Serigrafia, 61,5 x 88

9
Naturgeschichte mit Keimling, 1966 
História natural com semente 
Serigrafia, 49,8 x 78 5© u

8

9



Bernd Damke

Nascido em 1939 em Gráfendorf/Torgau 
vive atualmente em Recklinghausen 
1959-1963 estudos na Academia de Belas Artes 
de Berlim
1967-1971 professor de arte em Recklinghausen 
1969 fundou, juntamente com F. Knubel, 
o Grupo de Planejamento 
de sistemas dirigentes visuais, 
o System Design

IPrêmios e distinções:
1969 Prêmio Villa Romana, Florença 
Prêmio de Arte da cidade de Gelsenkirchen 
1972 Prêmio Villa Massimo, Roma

10
Ohne Titel, 1970 
Sem título 
Serigrafia, 56 x 65

11
Ohne Titel, 1970 
Sem título 
Serigrafia, 56 x 65

12
Ohne Titel, 1970 
Sem título 
Serigrafia, 56 x 65

11

12



Erich Hauser

Nascido em 1930 em Rietheim/Tuttlingen 
vive atualmente em Rottweil 
1949—1951 cursos noturnos na Escola Livre 
de Arte de Stuttgart
1964-1965 professor convidado na Academia 
de Belas Artes de Hamburgo

13
\\Ohne Titel, 1968 

Sem título 
Serigrafia, 99 x 68,8

14
Ohne Titel, 1968 
Sem título 
Serigrafia, 99 x 68,8 13

15
Ohne Titel, 1969 
Sem título 
Serigrafia, 99 x 68,8

14

15



Alfonso Hüppi

Nascido em 1935 em Freiburg/Breisgau
vive atualmente em Baden-Baden
Estudos na Academia de Belas Artes de Hamburgo
e na Escola de Arte e Artesanato de Pforzheim
1961—1964 magistério na Academia de Belas Artes
de Hamburgo

16
Grau-Schwarz-WeiR 
Cinzento-preto-branco 
Serigrafia, 65 x 50

17
Rosa auf WeiB 
Rosado sobre branco 
Serigrafia, 65 x 50 16

18
Faltgrafik 
Gráfica dobrada 
Serigrafia, 59 x 83

17

18



Franz Rudolf Knubel

Nascido em 1938 em Münster 
vive atualmente em Essen
1960-1966 estudos na Universidade de Tübingen 
e na Academia de Belas Artes de Berlim 
1968-1971 professor de Arte em Berlim 
e na Escola de Artesanato de Münster 
desde 1971 mestre na Escola Superior de Essen

19
Aus der Mappe 2 D, 1969 
Do caderno 2 D 
Serigrafia, 64 x 64

20
Aus der Mappe 2 D, 1969 
Do caderno 2 D 
Serigrafia, 64 x 64

19

21
Aus der Mappe 2 D, 1969 
Do caderno 2 D 
Serigrafia, 64 x 64

20
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Palermo

Nascido em 1943 em Leipzig 
vive atualmente em Düsseldorf 
1962-1967 estudos na Academia de Belas Artes 
de Düsseldorf

22
Aus der Serie “4 Prototypen" Blatt 1, 1970 
Da série “4 Protótipos" folha 1 
Serigrafia, 60 x 60

23
Aus der Serie “4 Prototypen" Blatt 3, 1970 
Da série "4 Protótipos", folha 3 
Serigrafia, 60 x 60

24
Ohne Titel, 1971 
Sem título
Serigrafia colorida, 33 x 55

23

24



Bernard Schuitze

Nascido em 1915 em Schneidemühl
vive desde 1968 em Colonia
1934-1939 estudos na Academia
de Belas Artes de Berlim e de Düsseldorf
1945-1947 viveu em Flensburg
1947 transferiu-se para Frankfurt sobre o Meno
desde 1951 permanência regularem Paris
1951 primeiros quadros tachistas,
inspirado por Lanskoy e Riopelle

Prêmios e distinções:
1967 Prêmio de Arte da cidade de Darmstadt 
1969 Prêmio de Arte da cidade de Colonia

25
Migof-Ritt, 1969 
Cavalgada de um Migof 
Aguaforte colorida, 77,5 x 65

26
Almanach eines Migof, 1970 
Almanaque de um Migof 
Aguaforte colorida, 76,5 x 53,5

27
Migof-Totem, 1971 
Totem de um Migof 
Aguaforte colorida, 59,3 x 39,2



Emil Schumacher

Nascido em 1912 em Hagen 
vive atualmente em Hagen 
1932-1935 estudos na Escola de Artesanato 
de Dortmund
1958—1960 professor na Academia de Belas Artes 
de Hamburgo
desde 1966 professor na Academia de Belas Artes 
de Karlsruhe
1967—1968 professor convidado na Minneapolis 
School of Art de Minneapolis/EUA

,

28
Ohne Titel 
Sem título
Aguaforte colorida, 55,2 x 38,7

29
Ohne Titel 
Sem título
Aguaforte colorida, 29,6 x 19,6

30
Ohne Titel 
Sem título
Aguaforte colorida, 28,5 x 57,5

29

30






