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Fruto da orientação imprimi- 
da pela nova direção o Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
ja tem delineado um intenso 
programa de atividades no se
tor das artes. Para o próximo 
mes, esta fixada a Mostra de 
Arte Polonesa, que virá a Por
to Alegre sob os ausDícios do 
Consulado Geral da República 
Popular da Polônia, do Denar- 
tamentoMe Assuntos CultuWs 
da SEC e do próprio Museu de 
Arte do RGS. Tal mostra, que 
contará inclusive com a cola
boração do ICBA (Instituto 
Cultural Brasileiro-Alemão», 
deverá congregar pintura, mú
sica, cinema e artes gráficas, 
constituindo-se. pois. num au
têntico painel da arte polone
sa moderna.

Para fins de abril — de 27/4 
até 7/5 — está prevista a Mos
tra Histórica do Sesquicentená- 
rio. Trata-se de peças que. pela 
primeira, vez. saem do Museu 
Histórico Nacional, do Rio de 
Janeiro, e que serão exibidas 
só em nosso Estado.

O MARGS solicita, ainda, aos 
artistas que participaram do I 
Salão da Eletrobrás. que re
tirem seus quadros com a má
xima brevidade, a fim de pos
sibilitar o aproveitamento do 
local em que os mesmos se en
contram armazenados.

Fantoches no . . >
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MOSTRA POLONESA NO MARGS > i
O Museu de Arle do Rio Grande do Sul está preparando, cuida
dosamente, para o próximo dia 10 de abril, a inauguração da 
Mostra de Arte Polonesa, que é uma promoção do Departamento 
de Assuntos Culturais da SEC e do Consulado Geral da Repúbli
ca Popular da Polônia. Na promoção, que terá um caráter 
inédito entre nós, uma vez que reunirá filmes, discos, artes plás
ticas e gráficas e partituras musicais, numa única mostra, cola
boram ainda, tecnicamente, o Instituto Cultural Brasilciro-Ale- 
mão e o Clube de Cinema de Porto Alegre. Na foto acima, um 
exemplo da arte do cartaz polonês, uma das atrações desta 

exposição
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A arte gráfica polonesa,

nDireção do MARGS quer • ,escolas na Exposição
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul. a partir da pró
xima segunda-feira, estará rea
lizando a primeira exposição 
desta temporada naquela 
sa, nos altos do Teatro São Pe
dro. Funcionando diariamente 
das 8,30 às 11,30 e das 13.30 às 
18 horas, salvo sábados e do
mingos. o MARGS abrirá, com 
coquetel às 19h30min, para 
convidados especiais, no dia 10, 
a Mostra de Arte Polonesa. Na 
inauguração, além das figuras 
de nossa sociedade, estará pre
sente também a colônia por
tuguesa, inclusive seu cônsul, 
que se deslocará de Curitiba 
especialmente com esta finali
dade.

A Mostra de Arte Polonesa 
reunirá, durante dez dias, car
tazes poloneses, discos, catálo
gos, partituras musicais con
temporâneas e infantis, repro
duções de artes plásticas de to
da a história polonesa das ar
tes, além de propiciar, ainda, a 
apresentação de inúmeros do
cumentários e curta-metragens 
poloneses.
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Nestas sessões cinematográ

ficas, estarão 
também colaborando, 

o Instituto Cultural 
Brasileiro-Alemão e o Clube de 
Cinema de Porto Alegre, que 
convidam, igualmente, os seus 
associados para prestigiarem as 
sessõeAs, realizadas diariamen
te às 10 e 16 horas, com qua
tro programas diferentes, que 
serão anunciados a partir de 
amanhã.
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A direção do MARGS está 
particularmente empenhada 
presença dos estudantes nesta 
sua primeira mostra, uma 
que também as projeções cine
matográficas, que terão lugar 
no Teatro São Pedro, 
igualmente permitidas 
menores.
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Cartazes Poloneses no 

Museu de Arte do RGS
Dia 10, segunda-feira, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, nos altos 
do Teatro São Pedro, abre suas portas para acolher um público selecio
nado, que, ao pregão do Consulado Geral da República Popular da Po
lônia, asitir ao “vernisage’ de uma atraente exposição de cartazes 
modernos poloneses. A promoção tem a participação do Departamento 
de Assuntos Culturais da SEC e o apoio da nova direção do Museu de 
Arte do RGS, vivamente empenhada em recolocar essa importante insti
tuição no seu caminho certo. A Mostra ficará aberta ao público, diaria
mente, das 8,30 às 11,30 horas e das 13,30 às 18,00. exceto aos sábados 
e domingos. Em noites de espetáculo no São Pedro, o Museu também 
funcionará. O clichê reproduz um dos 50 cartazes poloneses, admiráveis 
de desenho e invenção gráfica, que mostram o alto estágio alcançado 
pela técnica de comunicação através do cartaz, na Polônia de hoje.
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Mostras da Polônia, 

Rússia e Romênia
Trés mostras de países cia Europa Oriental estão simultanea

mente em galerias de nossa cidade. A de maior amplitude pro
cede da Polônia e está no Museu de Arte rin RfíS agora sob a 

direção de Antônio Hohlíeldt. Ha um século a Polônia e o Bra
sil estão vinculados pela imigração. Periódicas são as mostras 
de gravuras, cartazes e livros do referido país. Desta vez, temos 
uma apresentação múltipla da arte polonesa. São dezenas de re
produções da pintura polonesa, a bem dizer a partir do impres- 
sionismo, num conjunto eclético. De outra parte,, é urna série de 
cartazes. O mais palpitante é a coleção de partituras musicais 
escolares e da vanguarda, a par de um conjunto de discos com 
os intérpretes poloneses. Paralelamente, é um conjunto de fil
mes, que são exibidos em horários especiais.

A Polônia ressurgiu das cinzas da guerra, como o Japão e a 
Itália, com uma espantosa vitalidade e elan criador, que tanto 
se nota em seu teatro, música, cinema, plasticismo. coreogra
fia e letras. Entre nós. a colonização polonesa é considerável 
como no Paraná. São Paulo e Santa Catarina, e isso se notou 
da obra de 1971 de mais de mil páginas em língua polo

nesa, não esquecendo a boa obra do engenheiro Edmundo Gar- 
dolinsky. escrita em nosso idioma.

A Rússia, a velha Rússia, está presente numa mostra de fo- 
tomontagens na Galeria do Instituto de Arquitetos do Brasil. É 
a terceira vez que temos a registrar a arte da matriz da URSS, 
proposta através de sua histórica e bela arquitetura tradicional, 
principalmente sob o signo cristão em seu undécimo século. A- 
pós o cinqüentenário bolchevista. eis uma mostra do Passado. A 
arte russa ficou desencontrada com o embate e seus grandes ar
tistas se exilaram em grande proporção e Le Corbusier lá foi re
jeitado em 1S31 com o projeto do Palácio do Trabalho, mas o 
Brasil soube acolhé-Io e o Palácio do MEC é nossa flâmula e 
ponto de partida da renovação arquitetônica. O mesmo aconte
ceu com o cinema russo após Eisenstein e a música sem Stra- 
vinsky e o teatro sem Stanilawsky e a literatura sem Dostoiews- 
ky e Posternak e a coreografia com os gênios esilatos e sem os 
dançarinos evadidos.

Outro país presente da Cortina de Perro é a Romênia, a ter
ra de Yonesco. Após a Iugoslávia, o movimento libertário tem 
soprado através da Hungria, Polônia, Tcheco-Eslováquia e Ro
mênia, em saudáveis rajadas.

Após a visita do Balé da Romênia, temos agora, na Galeria 
do Instituto de Artes da UFRGS. uma mostra mista sobre a vida 
musical desse pais. que evideniia a música popular e a erudita por 
meio de fotografias, partituras, discografia e livros que foca'izam 
os artistas criadores e a arte interpretativa. Até o dia 21 o nos
so público poderá apreciar essa exposição, devidamente acolhida 
pelo nosso meio cultural.

As trés mostras tiveram inaugurações oficiais. com_ a 
presença dos representantes diplomáticos dos respectivos países 
e de nossas autoridades e convivas, não faltando orações nem os

A. O.habituais “cocktails”.
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No Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, continua até o dia 20 a Mostra de 
Arte Polonesa patrocinada pelo 
Consulado Geral da Polônia em Pôrto 
Alegre e do Departamento de Assuntos 
Culturais da SEC.

Da mostra fazem parte reproduções 
de obras plásticas, exemplares de arte 
gráfica, catálogos, cartazes, partituras, 
discos, documentários e curta me- 

Os filmes são exibidostragens.
diariamente às 10 e às 16 horas.

0 Museu de Arte, no Teatro São Pe
dro, ficará aberto durante esta mostra 
nos seguintes horários: das 8,30 às 
11,30; das 13,30 às 18 e das 19,30 às 
22 horas.

Arte da Polônia 

Jíjl/i-2- fica até quinta
o

Quanto à parte de pintura e 
artes gráficas, o Museu está a- 
berto à visitação pública no pe
ríodo das 8h30min às 12h30min 
(manhã), 13h30min às 18 (tar
de) e 19h30min às 22 (noite).

Para a semana próxima está 
prevista a Mostra Histórica do 
Sesquicentenário que. pela pri
meira vez, sai do Museu His
tórico Nacional, do Rio de Ja
neiro. A inauguração da nova 
exposição está marcada para as 
19h30min do dia 27.

Encerra-se nesta quinta-fei
ra a mostra artística abran
gendo música, pintura, cinema 
e artes gráfica da Polônia, que 
o Museu de Arte está apresen
tando, sob os auspícios do Con
sulado Geral da República Po
pular da Polônia, nos altos do 
Teatro S. Pedro.

Pela manhã às 10, e à tarde 
às 16 horas, são exibidos docu
mentários e desenhos falados 
em espanhol, especialmente re
comendados a jovens e escola
res.:

Is
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A Mostra de Arte Polonesa mon
tada no Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, 1.o andar do Teatro São 
Pedro, será encerrada hoje. Reunindo 
peças de pintura, artes gráficas, além 
de música e cinema, a Mostra tem des
pertado a atenção de professores e 
orientadores de ensino, que a têm vi
sitado, levando turmas de alunos. Des
de que foi inaugurada, no dia 10, a 
Mostra de Arte Polonesa já foi visitada 
por grupos de alunos do Instituto de 
Educação, Colégio Estadual Júlio de 
Castilhos, Colégio de Aplicação, Insti
tuto Piratini, Escola Normal 1.o de 
Maio, Ginásio1 Winston Churchill, Colé
gio Estadual Pio XII, Escola Irmão Wei- 
bert, Escola Primária Marechal Rondon 
e grupos escolares Paula Soares, Sar
mento Leite, Mena Barreto Neto, Ben- 
jamin Constant, Gomes Carneiro, Ro
que Callage, Rio Grande do Sul e Cae
tano da Silva, este de Esteio. Hoje, 
último dia, o MARGS estará aberto ao 
público, como sempre, das 8h30min às 
11h30min, das 13h30min às 18 e das 
19h30min às 22h.


