
U T A  S T E F F  É N/S

1942 - Nascimento em Munique.
1959 - Curso em ceramica ,
1961-62 - Cursos noturnos em portrait, nú e paisagem na Academia de Munique
1962-66 - Kairo/Egito

Classe de escultura da Academia de Artes Zamalek/Kairo 
Ilustrações para a revista "Caravan"

1966-68 Alemanha , ■
1968-75 Tokyo/Jâpão

1970 gravura em cobre com Maki Enokido
1971 gravura em cobre oom Mika Katayama (aluna de Friedlãnder)
1971 Exposição na Galeria Yoseido, Ginza/Tokyo
1972 Exposição em Nagoya "4 artistas alemães no Japão"
1973 Publicação de um dos meus quadros na revista de arte 

japonesa "Inner Trip"
1973 Reportagem sobre os meus trabalhos na Televisão Japonesa NHK
1973 Ilustrações p.3 Romances de Th.Fontane para uma Editora Jap.
1973 Viagem através da Tailândia, Nepal e Norte da índia.
1974 Viagem Bali, Ceylon, Sul da India e Burma.

1975 - São Paulo, Brasil.
A prolongada estada na Ásia Maior exerceu grande influência sobre os meus 
quadros. A temática é influenciada principalmente áa pela Arte Tantra do 
Tibet e da India, e as cores usadas seguem quasi sempre as determinações 
de coloração tantristicas. Também se faz sentir nas minhas primeiras pin
turas em acrílico, a coloração quasi pop das xilogravuras Meiji.
Na Europa, as minhas obras prediletas são do medieval Bosch e os muitos 
quadros de altares de mestres alemães daquela época.
A mudança da maneira lisa de juntar uma cor com a outra para a pintura de
lasura diferenciada eu devo a Escola de Viena, cuja realismo fantástico
e cuja técnica mais fantastica ainda, provocaram a minha ambição.
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tríptico: jcrdim õoa preseres
(

o pssseo de ua poeta 
enancipaçao 
o manager
Kali 711 ou a noiva-serpente
o scm'no de ua tigre I 
o sonho de ua tigre II
a rainha
o sexto sentido 
aeâitsçao 
Truto mortal

Triptickon: erotiscber Flugelaltar

Korgenseasierg-ng eines Dicaters
.jaanzipstion
âer nager
Kali VII oder die Scklangenbraut
der Treum eines Tirers 1 
der Trsum eines Tigers II
Schach-Dsme

der sachste 3inn
Méditation
fruvo mortal


