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RESUMO
O artigo “Elke Hering e a geometria sensível latino americana” analisa um conjunto de
trabalhos criados durante a década de 1970 pela artista Elke Hering (Blumenau 1940–1994)
que dialogam com os pressupostos da exposição “América Latina: geometria sensível”
realizada no Brasil em 1978 pelo crítico Roberto Pontual. A partir dos argumentos em defesa
de uma identidade latino americana para o campo das artes, procuramos estabelecer novas
relações das obras da artista com os textos de Frederico Morais e Roberto Pontual
publicados no catálogo da exposição.
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ABSTRACT
The article "Elke Hering and Latin American sensitive geometry " analyzes a number of art
work created during the 1970s by the artist Elke Hering (Blumenau 1940–1994) that dialogue
with the exhibition " Latin America: sensitive geometry" made in Brazil in 1978 by the critic
Roberto Punctual. From the arguments in favor of a Latin American identity for the field of the
arts, we seek to establish new relations of the works of the artist with the texts of Frederico
Morais and Roberto Punctual published in the exhibition catalog.
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A pesquisa por diferentes materiais e formas era uma constante no processo
artístico de Elke Hering (Blumenau, SC, 1940–1994), artista que iniciou sua
formação na Alemanha em 1958. Após dois anos em contato com a arte europeia
Elke Hering retorna ao Brasil em busca de contato com a produção brasileira. Foi
com o escultor baiano Mario Cravo que a artista continua seus estudos, quando em
1962 trabalha como sua assistente na Escola de Belas Artes da Bahia e em seu
atelier particular por mais de um ano. O contato com o escultor, a fez repensar suas
esculturas partindo dos elementos da cultura brasileira.
De repente a obra de Mário Cravo, que era uma obra em grande
parte ligada ao folclore me abriu também uma nova perspectiva,
porque eu entendi que mesmo com o que eu havia aprendido na
Europa, eu não podia ver a obra brasileira, mas eu teria que
compreender a obra brasileira a partir do país que eu realmente vivia
e com isto toda a expressão desta escultura que eu tinha que fazer,
teria que ter uma ligação muito grande com este país a vegetação... 1

Durante sua segunda estadia em Munique – 1966 a 1968 – a artista afirmava que ao
retornar ao Brasil iria incorporar a cor em suas esculturas e que para ela “o Brasil,
visto de fora, me parecia muito colorido”.2 Nas aulas com seu professor dinamarquês
Robert Jacobsen produzia muitas esculturas em metal soldadas que permaneciam
sem interferências de cores deixando sobressair a matéria do metal. Junto com a
preocupação de fazer trabalhos que se aproximassem com a brasilidade, houve uma
mudança formal em suas esculturas com a incorporação das cores. Oposta às
esculturas soldadas, que deixava evidente as junções de uma peça com a outra
resultando numa superfície estriada, a artista opta agora pelo metal limpo, liso,
asséptico e de cortes certeiros, que definem seu formato e recobre-os com camadas
de cores chapadas e delimitadas. A preferência pela mudança de material, ainda
que derivado da mesma matéria (o metal) está ligada ao que Tadeu Chiarelli define
como a caracterização da arte internacional do pós-guerra que resultou no:
[...] progressivo afastamento da subjetividade e da expressão do eu
do artista, rumo a uma persistente apropriação de uma lógica
produtiva artificial e pós-industriais, e a seus signos mais evidentes.
O uso de elementos modulares, o caráter serial e a impessoalidade
de peças e imagens transformadas em ícones são a marca
registrada dessas produções. 3

A década de 1960 foi o período em que Elke Hering mais procurou qualificar sua
formação artística, com cursos na Europa, Estados Unidos e Brasil. O permanente
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trânsito que iniciou com sua estadia em Munique em 1958, e se estendeu até o final
de 1969 passando pela Bahia e Iowa, colaboraram para que Elke pudesse
experimentar as possibilidades que a arte naquele momento explorava. Com todas
estas influências imbricadas, havia a constante preocupação em trazer para seus
trabalhos a identidade nacional, que para ela o nacional estava ligado a sua infância
e ao seu local (a cidade de Blumenau) “[...] realmente o mais importante era
descobrir as coisas locais. Tinha que ter muita cor, porque aqui tudo é colorido: os
grandes azuis, os grandes verdes...”4 Nestes novos trabalhos, a artista explora a
paisagem da vegetação que a circunda de diferentes maneiras, produzindo uma
série de objetos diversificando-os no uso de cores e estampas. Altera a
materialidade orgânica revestida de ondulações e sintetiza sua representação no
plano bidimensional das placas de metal, dando ênfase nas curvas que
proporcionam seu formato final. Nesta série, não há indícios das mãos da artista, a
“impessoalidade” da obra está em paralelo com a imagem do produto
industrializado.

Elke Hering
Vista do jardim, 1969
Metal
Arquivo Rafaela Bell

Foi neste limiar entre este final dos anos 1960 e durante os anos 1970 que Elke
Hering mais circulou com seus trabalhos ganhando maior projeção nacional.
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Elke Hering
Semente
Madeira
Arquivo Rafaela Bell

Por consequência, a produção crítica de maior intensidade sobre seu trabalho será
durante este período. São textos que procuram articular o interesse das obras com
os referenciais artísticos debatidos em âmbito global, destacando desta maneira,
seu caráter vanguardista. A todo o momento, aproximam seus trabalhos com
movimentos e artistas contemporâneos sejam pelo uso de novos materiais, pela
opção formal ou pela temática escolhida.
Em 1976 Elke Hering foi convidada para participar da primeira edição do Arte Agora,
organizada pelo crítico carioca Roberto Pontual. Os trabalhos apresentados para
esta exposição está aliada à “uma conduta estética e a busca de uma coerência em
uma identidade nacional sem abandonar uma visão universal da forma”. 5 Foram
apresentadas seis esculturas em madeira da série “Floração” e “Sementes” que Elke
Hering vinha pesquisando e que mantinham um padrão formal carregado de cores e
com variações nos materiais como madeira, metal e tecido.
Alinhada à crescente internacionalização das obras brasileira e latino-americana de
cunho geométrico, chamamos atenção para o título da terceira edição da exposição
Arte Agora “América Latina: Geometria Sensível”, promovida organizada pelo MAM
RJ, Jornal do Brasil e empresa Light em 1978. Se nas duas primeiras edições do
“Arte Agora” tinham como objetivo mostrar a produção nacional, a terceira edição
buscou esforços para criar uma identidade nossa, de um caráter específico da
América Latina. 6 Ao ser convidado pelo diretor do Museu Nacional de Artes Plásticas
2082

ELKE HERING E A GEOMETRIA SENSÍVEL LATINO AMERICANA
Daiana Schvartz / Doutoranda PPGAV – UFRGS
Simpósio 1 – A crítica e seus espaços: trânsitos, narrativas e regimes de visibilidade na América Latina

de Montevidéu Angel Kalenberg para realizar uma retrospectiva do artista uruguaio
Joaquin Torres Garcia no Brasil, Frederico Morais definira os propósitos da Arte
Agora III, que era de corrigir uma grave lacuna do panorama contemporâneo e para
proporcionar novos elos da manifestação construtiva.7 Para Torres Garcia havia um
elo que unia a arte latina que poderia ser definida por duas espécies de geometria
“...uma, intuitiva, podemos dizer espiritual; e a outra feita com a régua e o compasso.
A primeira é a que nos serve, não a segunda...”8 Podemos afirmar que a exposição
realizada no MAM Rio de Janeiro em 1978 estaria aliada ao conceito de arte
construtiva elaborada por Torres Garcia nos anos 1940.
O próprio título da exposição ocasiona a dicotomia da arte geométrica, que constrói
um novo conceito divergindo da vertente construtivista russa. A nova demarcação
deixaria para trás a forte identidade que a América Latina trazia consigo de uma arte
essencialmente figurativa, emocional e mágica. 9 E para Frederico Morais, “e é nesse
momento, quando a arte construtiva já se encontra impregnada de nosso ser, de
nossa alma, que começamos a exportar. Quer dizer, haveria, também, na arte
construtiva, um processo de antropofagia”.10 O nacional e o internacional a todo
momento se encontram presentes nas obras brasileiras. Ao mesmo tempo em que
se internacionaliza, a arte no Brasil não deixou de apresentar elementos associados
a sua cultura.
Sobre as frequentes transformações das artes visuais após a década de 1950,
Roberto Pontual no texto “Brasil: as possíveis geometrias” publicado no catálogo da
exposição Arte Agora III, aponta situações deste período que podem ser
aproximadas com o trabalho de Elke Hering.
No ápice desse desdobramento, as curvas e os restos de volume
desapareceram; a cor assume papel fundamental, tratada
geralmente em tons baixos, foscos, introspectivos, mesmo
metafísicos e místicos, por chapadas com delimitações precisas; e a
estrutura visível da obra se faz de horizontais e verticais sempre mais
puras, menos abundantes. 11

Em contraponto com o figurativo, Pontual destaca a presença de elementos básicos
com ênfase no geometrismo de cores sólidas que demarca claramente seu espaço
sem haver interferência de uma cor sobre a outra. Após a segunda metade do
século XX, um contingente significativo de artistas passa a empregar formalmente
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figuras geométricas em seus trabalhos, a cor já não era mais utilizada para
expressar sentimentos individuais, mas simplesmente para delimitar espaços
eliminando assim o caráter ilusório e metafórico da arte. A forma geométrica mais
aparente nas esculturas de Elke é o uso constate de listras pretas e brancas,
pintadas em suas esculturas de madeira e metal ou costuradas no plavinil, todas
configuram na mesma solução visual utilizando recurso minimalista de forte
influência construtivista e de repetição geométrica.
Apesar destas referências, suas esculturas escapam da demasiada racionalidade
construtiva do cálculo preciso da sociedade tecnológica. Escolhe para seus
trabalhos, utiliza referências da vegetação, em especial da mata atlântica como
forma de salientar suas referências locais. Podemos nos arriscar e estabelecer uma
relação formal da escultura com o desenho dos troncos das palmeiras, que se
pretende seriada ao mesmo tempo em que assimétrica, composta por uma
sequência de listras horizontais em preto e branco.

Elke Hering
Plavinil
Arquivo Rafaela Bell
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O uso de dois materiais antagônicos em suas esculturas a madeira, de natureza
rígida e o plavinil, tecido sintético, lhe rendeu premiação na categoria escultura no 2º
Salão Esso em 1968, juntamente com o escultor joinvillense Hamilton Cordeiro.

Elke Hering e Hamilton Cordeiro
Erupção, 1968
Madeira e plavinil
Arquivo José Ferreira da Silva

Na introdução do catálogo, a comissão julgadora formada por Maria E. Franco, Jose
Roberto T. Leite e Frederico Morais expõem os princípios norteadores do salão,
selecionando trabalhos que sintonizados com a problemática brasileira.12 A escultura
“Erupção” apresentada pela dupla instigava uma nova possibilidade de expressão
artística, tanto no que diz respeito ao uso de materiais concomitantes como a
madeira e o plavinil, quanto ao realizar uma mudança formal na escultura
influenciada pelos construtivistas e neoconcretistas brasileiros.
“Erupção” se aproxima da clave neoconcretista por eliminar a figuração, recorrendo
às formas geométricas tridimensionais sem se agarrar no puro racionalismo. Dois
elementos ambíguos, o retângulo vertical branco (madeira) composto por linhas
retas formando uma figura geométrica, recua na parte central para dar lugar a um
artifício oposto (plavinil – material novo para a época de origem norte americana)
que se insere organicamente neste espaço reduzido criando um duplo movimento de
entrada e saída, ereção ao topo e transbordamento na superfície no qual “a obra de
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arte se assemelha não a máquinas, mas a organismos vivos”.13 Os neoconcretos
tinham como preocupação aproximar a arte com o contato humano, torná-la
expressiva e subjetiva através do uso da cor e superação da dupla: figura e fundo.
Ainda destacando o que Frederico Morais escreve sobre o papel da América Latina
no âmbito internacional com o construtivismo, ele evidencia a introdução de
símbolos das nossas raízes culturais por parte dos artistas brasileiros que haveria na
arte construtiva, um processo de antropofagia.14 Observamos este sincretismo de
referências na pintura “Vale fantástico com pirâmide” de 1972, neste trabalho que
compõe a série Vale Fantástico, utiliza o bidimensional da pintura com cores
“abrasileiradas” de formatos cilíndricos em contraponto com o tridimensional da
pirâmide/prisma listrada de preto e branco posicionada logo à frente do plano
pictórico. Podemos nos arriscar em associar esta série com a antropofagia daqueles
anos e com a influência latina para a arte construtivista.

Elke Hering
Vale fantástico com pirâmide, 1972
84 x 65 x 7 cm
Acervo Rafaela Bell
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Os críticos Frederico Morais, Adalice Araújo e Péricles Prade aproximam suas
abordagens quando relacionam formalmente a pintura de Elke com a da brasileira
Tarsila do Amaral e do holandês Piet Mondrian. Araújo e Morais associam a
linguagem figurativa de Elke com a da artista modernista afirmando ter uma
“mensagem nacionalista – tarsiliana – verdadeiro batismo no verde-amarelismo” 15 e
“imprevista, com algo de brasileiro ou de antropofagia tarsiliana, com pitadas de
ironia e kitsch.”16 Enquanto Prade encontra elementos do neoplasticismo nas
composições de cor e linhas, segue ele “[...] Elke sabe expressar a essência da
realidade dando com o expressivo uso das cores primárias e ao movimentar as
linhas verticais, retas e horizontais, nova dimensão plástica aquela corrente.”17 Se
por um lado na escultura, como na pintura, a artista encontrou caminhos para
destacar a brasilidade em seus trabalhos através das cores que remetem ao legado
do modernismo brasileiro, e de características da mata atlântica presente na
paisagem local de sua cidade, por outro, os novos materiais empregados nos
objetos de representação cotidiana como o plavinil e o plástico, eram advindos da
sociedade industrializada, saturados de cores intensas e vibrantes.

Lindolf Bell e Elke Hering
Livro Incorporações de Lindolf Bell
Acrílico, madeira e espelho
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Em reação ao construtivismo/concretismo, surgiu as experiências neoconcretas no
Brasil (1959–1961), unindo artes plásticas e poesia influenciando parte da obra de
Elke Hering e de seu marido, o poeta Lindolf Bell. Quando em 1969 o casal foi para
os Estados Unidos participar do Internacional Writing Program em Iowa,
experimentaram diálogos entre as duas linguagens. Nesta direção, Elke Hering e
Lindolf Bell produziram entre o final da década de 1960 e início da de 1970 os
objeto-poema, unindo os dois elementos que o próprio título explica. O objeto-poema
que seria um desdobramento da “Caixa de Falar”, ou vice e versa, apresentada na
Bienal Nacional de São Paulo, compõe novamente em um cubo variações das
sílabas da palavra “participar.”
O cubo ou caixa é composto por acrílico e a placa em diagonal de espelho sugere a
participação do espectador na obra. Diferente do que os poetas neoconcretos
defendiam, a poesia não tinha por objetivo a comunicação “mais rápida”18 mas para
Lindolf Bell, que foi o articulador dos objetos-poema, acreditava que a poesia deveria
estar inseria no cotidiano das pessoas e disseminada através dos novos meios de
comunicação, já que o livro em tempo algum foi suficiente ainda mais em um
período de aumento da comunicação de massa. 19 Já a poesia neoconcreta “... não
tem por objetivo a comunicação ‘mais rápida’, senão na medida em que essa
rapidez está implícita na economia natural do poema: o máximo de expressão
controlado pelo mínimo de palavras”. 20 Para os neoconcretos, a potência da palavra
está também na sua visualidade, esta nova forma de conceber o poema foi chamada
por Ferreira Gullar de poema espacial, onde o livro torna-se uma estrutura
tridimensional e manuseável, geralmente feito de madeira e dobradiças articuláveis
com sistemas de abrir e fechar. Para Gullar “a novidade deste período foi a
participação do espectador na obra, nascido com o livro poema e depois
desenvolvida por mim nos poemas espaciais e por Lygia Clark em seus Bichos”. 21
A recorrente utilização de obras em forma de caixa teve como consequência a
realização de um Salão das Caixas promovido pela Petite Galerie de São Paulo.
Esta iniciativa gerou críticas por parte de alguns artistas no qual argumentavam que
se pretendia fazer de uma caixa um símbolo de arte de vanguarda no Brasil,
limitando desta maneira, a liberdade criadora do artista a dimensões e formatos
nomeado por Frederico Morais de “Caixificação da Vanguarda”.22 Em 1969, nove
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anos antes de Frederico Morais atentar para a caixificação, Joseph Kosuth já
anunciava o uso constante da caixa ou do cubo no contexto da arte. O que levou
Elke Hering e Lindolf Bell, dentre outros formatos geométricos disponíveis, utilizar da
caixa como formato escolhido para constituir junto com a palavra seu objeto-poema?
Seria o cubo/caixa parte responsável por um outro tipo de envolvimento com a
poesia?
A hibridização entre as formas geométricas e seu oposto se fez presente nos
trabalhos que acabamos de abordar. Em grande medida, nestas obras a geometria
está mais no revestimento de cada objeto do que no seu formato constituinte,
sobressaindo as curvas e as formas irregulares. Não podemos negar que em seus
trabalhos havia uma aproximação com a estética construtiva latino americana de
caráter orgânico,23 não de forma idêntica e plagiadora, o contraste se dava na
absorção de alguns elementos gerando novas proposições findando assim, a busca
de Elke Hering pela sua própria poética.
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