
Surrealismo tem novo museu em Berlim 
Marcio Damasceno, De Berlim 

A capital alemã ganha um novo museu, dedicado ao Surrealismo. A nova instituição, chamada 
Coleção Scharf-Gerstenberg, mostra um acervo de mais de 250 trabalhos de mestres 
surrealistas e artistas que influenciaram um dos movimentos artísticos mais singulares do 
século passado. 

 

 
'Jogo Amistoso', de Paul Klee - De estilo abstrato, Paul Klee, artista alemão nascido na Suíça, também foi 
influenciado pelo surrealismo, embora não tenha pertencido ao núcleo do movimento. 



 
'A Boneca', de Hans Bellmer  - O artista polonês é um representante do surrealismo na fotografia, e sua obra faz 
parte do acervo de mais de 250 trabalhos do novo museu de Berlim. 

 

 
Erotismo Velado, de Man Ray - O fotógrafo americano Man Ray é considerado um grande colaborador do 
surrealismo, embora não tenha pertencido formalmente ao movimento. 



 
'Triunfo do Amor', de Max Ernst - O artista alemão Max Ernst foi um dos principais membros do Movimento 
Surrealista, fundado pelo intelectual francês André Breton em 1924. 

 

 

 
'Eu vim como prometi, adeus', de YvesTanguy - O francês Tanguy também pertenceu ao grupo dos principais 
artistas surrealistas. O estilo privilegia temas abstratos, fantásticos ou ligados aos abismos do inconsciente. 



 
'A morte de Safo', de Gustave Moreau - A mostra também exibe trabalhos precursores, que influenciaram o 
Surrealismo, como do francês Moreau, integrante do Simbolismo. 

    

     
'Gaspard de la Nuit', de René Magritte - A Coleção Scharf-Gerstenberg exibe trabalhos de vários surrealistas 
famosos, como o belga René Magritte. 



       
'Capela Trêmula', de Paul Klee - Além de telas de Paul Klee e de outros artistas, o programa do museu de Berlim 
inclui filmes, como O Cão Andaluz, de Luís Buñuel e Salvador Dalí, assim como películas contemporâneas. 

 

 

'Homenagem a Goya', de Odilon Redon - O simbolista francês Redon é considerado um dos precursores do 
Surrealismo. A exibição principal, intitulada 'Mundos Surreais', traz pinturas, gráficos, desenhos e esculturas. 

 



A casa abriu suas portas ao público em 11 de julho, inaugurada pelo ministro alemão da 
Cultura, Bernd Neumann.  

O local da exposição abrigava até 2005 o Museu Egípcio, e está a uma pequena distância do 
Palácio de Charlottenburg - antiga residência de monarcas alemães, uma das maiores atrações 
turísticas do lado ocidental de Berlim. O edifício foi reformado e ampliado a um custo de 10 
milhões de euros.  

O acervo do museu é baseado em uma coleção privada cedida à capital alemã em regime de 
empréstimo permanente. A exibição principal, intitulada "Mundos Surrealistas", traz pinturas, 
gráficos, desenhos e esculturas de autores surrealistas famosos, como Salvador Dalí, René 
Magritte e Max Ernst.  

Ela ilustra, através das artes plásticas, a história e as teorias do movimento fundado pelo 
intelectual francês André Breton em 1924, com seu Manifesto Surrealista. O estilo privilegia 
temas abstratos, fantásticos ou ligados aos abismos do inconsciente.  

Estão expostos ainda trabalhos precursores, como seqüências de desenhos de aspecto 
fantasmagórico do espanhol Francisco Goya ou de ilustrações de ambientes carcerários 
fantásticos do italiano Giovanni Piranesi.  

O programa inclui também uma série de filmes, incluindo clássicos como O Cão Andaluz, de 
Luís Buñuel e Salvador Dalí, assim como películas contemporâneas de cunho surrealista. O 
novo museu abrigará, ainda, em futuro próximo, mostras temporárias paralelas sobre temas 
ligados ao Surrealismo.  
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