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MARGS TERM5NA UMA E INICIA OUTRA C í; S//JT/h 1
Encerrando a sua Exposição Histórica do Ses- 
quicentenário que foi visitada, aproximadamen
te, por cinqüenta e uma mil pessoas, o Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul já iniciará, na 
próxima quarta-feira, uma nova exposição, des
ta vez em co-promoção com o Instituto Cultu- dia 20, no horário diário das 8h30min às llh 

30min; 13h3ümin às 18h e 19h30mln às 22 horas

ral Brasileiro-Alemão. Trata-se dos Jogos 
Olímpicos 72, que focalizará, em painéis 
fotográficos e artes gráficas mundiais, o 
grande evento deste ano, em Munique. 
A mostra desenvolver-se-á do dia 10 ao
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MARGS divulga esporte 

com Mostra de Ar/e
EBB

A Exposição dos Jogos Oliih- 
picos 72 estará aberta ao pú
blico de 2.a à 6.a-feira, das 8h 
30min às llh 30min; das 13h 
30tmin às 18h e das 19h30min 
as 221a, nos altos do Teatro 
São Pedro, onde funciona o 
MARGS.

As entidades promotoras, 
ICBA e DIAC, recomendam às 
escolas da Capital que enviem 
representantes e alunos para 
•apreciarem esta mostra, onde 
arte e esporte aparecem entre
laçados, reunindo povos num 
certame de paz.

Os XX Jogos Olímpicos se
rão inaugurados em Munique, 
em fins de agosto de 1972; dois 
rifas após a data inicial, em 28 
de agosto, acender-se-á o fogo 
olímpico também em Kiel. Até 
6 de setembro, terão lugar as 
competições de vela, na tradi
cional zona náutica da “Se
mana de Kiel”. Perto da ci
dade e das zonas marítimas de 
competição, está sendo cons

truído o Centro Olímpico de 
Kiel-Schilksee. Lá, as constru
ções olímpicas levantam-se ao 
largo de um passeio formado 
por terraços sobre o porto de 
iates, segundo as necessidades 
mais modernas do esporte e 
da técnica.

Os melhores desportistas de 
mais de quarenta nações po
derão ser apreciados, cada dia, 
por mais de 3.000 espectadores, 
na mesma zona náutica, em
barcados em navios de passa
geiros confortáveis, que pare
cem palcos flutuantes.

A exposição olímpica “O 
homem e o mar”, que come
çará em agosto de 1972, terá 
uma participação internacio
nal, demonstrando a grande 
importância do mar na histó
ria e para o futuro da huma
nidade.

A atual exposição do MARGS 
divulga com perfeição o que 
será a XX Olimpíada Interna
cional de Munique, a todos os 
porto-alegrenses interessados.
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MARGS EM NOVA EXPOSIÇÃO 

FAI CARTAZ DA OLIMPÍADA
Quem não pode ir a Munique assistir aos 

jogos Olímplcos-72 tem, a partir de hoje, a 
título de consolação, a oportunidade de co- 
nheoer os cartazes promocionais da Olimpía
da, que estarão expostos no Museu de Arte do 
Estado, altos do Teatro São Pedro, por inicia
tiva do Departamento de Assuntos Culturais 
da Secretaria da Educação e do Instituto Cul
tural Brasileiro-Alemão. A inauguração, com 
coquetel e tudo, vai ser logo, às 10h30min, e a 
exposição estará aberta de segundas a sextas- 
feiras, das 8h30min às Ilh30min, das 13h30min 
às 18h e das 19h30min às 22h.

Em associação com a Editorial F. Brucfc- 
n\ann K.G., de Munique, o Comitê Organiza
dor dos XX Jogos Olímpicos-1972 fundou a 
Edição Olympia-1972, que tem a finalidade de 
expressar a
arte, segundo as concepções do barão de Cou- 
bertin. Para isto, convocou um grupo de ar
tistas contemporâneos, encomendando a cada 

criação de trabalhos gráficos que, fiéis 
àquele objetivo, pudessem servir como peças 
promocionais dos Jogos Olímpicos em todo o 
mundo. Na seleção dos artistas convocados, a 
Edição Olympia teve a preocupação de não só 
escolher os mais destacados de diversos países, 
como também foram consideradas diferentes 
orientações estilísticas.
MARGS, a partir de hoje vai observar que 
todos os trabalhos se, alinham dentro do ob
jetivo de estabelecer relacionamento entre ar
te e esporte.

clássica relação entre esporte e

um a

Assim, quem for ao

À margem da exposição de car
tazes dos Jogos Olímpicos de Muni
que. um fato que merece registro: a 
que será inagurada logo mais é a 

exposição do MARGS nosterceira
quase 2 meses da nova administra
ção do Teatro São Pedro. Isto re
presenta um dinamismo que o nosso 
Museu de Artes não conhecia De 
parabéns Antonio Hohlfcldt e sua 
equipe.

Medalha comemorativa dos Jogos 
Olímpicos de Munique, este ano.
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CARTAZES DE MUNIQUE 
ío Museu de Arte do Rio Grande do 

feul, allos do Teatro São Pedro, continua 
a exposição de cartazes de divulgação dos 
Jogos Olímpicos de Munique. Os horários 
de visitação: das 81i30min às UhSOmin, 
das I31i30min às 18h e das 19h30min às 
22h, de segundas a sextas-feiras. O cartaz 
n.o 1 da exposição, de autoria do alemão 
Horas Antes, ilustra toda «imponência da 
XX Olimpíada Mundial de Munique, su
gerindo em suas linhas a figura de um 
ídolo etrusco em armadura moderna. A- 
11 ás, vendo-se esta exposição que está mon
tada no MARGS se poderá observar que 
a preocupação dominante entre os auto
res dos cartazes, todos artistas dc diver
sos países convidados pelo Comitê Olím
pico. foi a dc estabelecer vínculos entre » 
esporte e a.s artes. Assim, os 12 mil atle- 
ter e dirigentes esportivos que, dc agosto 
a setembro estarão ocupando a Vila Olím
pica de 80 mil metros quadrados de área 
coberta, e cujo casto está em torno dos 
800 milhões de marcos, já vão chegar a 
Munique muito bem anunciados pela mul
tiplicidade de estilização dos cartazes que 
estão ali nos altos do São Pedro 
ver.

( Cartazes dos Jogos Olímpicos
Bm Porto Alegre, inúmeras têm sido as .mostras internacio

nais de cartazes das mais diferentes nacionalidades, do Japão e 
Polônia à Alemanha.

Presentemente, temos no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul outra mostra procedente da Alemanha e a incidir sobre os 
Jogos Olímpicos de 72 em Munique.

A qualidade do material escolhido é apreciável como criação 
gráfica original e de edição limitada, com belas reproduções em 
focagem de obras arquitetônicas e urbanísticas forjadas para 
tal prélio mundial.

Não é preciso encarecer o que será a Olimpíada com seu 
esplêndido Estádio para 80 mil espectadores, três ginásios, um 
velódromo, a Vila Olímpica para 12 mil atletas e acompanhantes, 
a cidade da imprensa para 4 mil jornalistas, o centro de Rádio e 
Televisão, canchas de treino, estações de metrô e ferrovia ur
bana e os centros de equitação, remo, esgrima, judô, luta e hal- 
terofilismo e a Vila Olímpica para homens e a para mulheres.

A montagem do MARGS está agradável e quebra a rotina 
e o padrão uniforme do centro, desde a sua fundação há três 
lustros. A. O.
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Cartazes das Olimpíadas a 

nova mostra do MARGS
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Um idoio, etrusco em arma- 1 anuncia: “ 
dura moderna é o que nos su
gere o cartaz n.o 1. de Horst 
Antes, Alemanha, ilustrando a 
imponência da XX Olimpíada 
Mundial de Munique, na expo
sição
Museu de Arte do Estado do 
Rio Grande do Sul.

Nos altos do Teatro São Pe
dro, em Porto Alegre, o públi
co poderá admirar essa mos
tra que é um vínculo entre ar
te e esporte, no seguinte ho
rário: manhã, das 8h30min às 
llh30min; tarde, das 13h30min 
às 18h; e noite, das lfih30min 
às 22h, de segunda a sexta-fei-

Em comparação com 
Roma, Tóquio e México City, 
estão Munique e Kiel, onde se 
realizam as regatas à vela, re
lativamente adiantadas”. Co
meçou-se a construir em Mu
nique a maior tenda do mun
do. Os 80.000 metros quadra
dos do telhado que protege a 
aldeia olímpica e a resguardam 
da chuva, terão suportes de 
aço e tetos de acrílico. O ge
rente na empresa olímpica 
construtora. Carl Mertz, anun
ciou o custo da tencla, depois 
de várias economias, em 800 
milhões de marcos.

recém-inaugurada no

Cerca de 12.000 atletas, com 
os seus dirigentes, estão sendo 
esperados nas XX Olimpíadas 
na Alemanha Federal, já mui
to bem anunciados pela mul
tiplicidade de estilizações dos 
cartazes ora expostos na mos
tra do MARGS da capital gaú-*? 
cha.

ra.
O “countdown” para os Jo

gas Olímpicos a serem levados 
a efeito em Munique, de agos
to a setembro de 1972. está a 
decorrer exatamente segundo o 
plano previsto. A agência no
ticiosa do comitê organizador 
para os XX Jogos Olímpicos
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Cartazes Olímpicos

no MARGScontinuam

Oscar Kokoschka, Fritz Winter, Viclor 
Vasarely, Horst Antes, Charles Lapique, 
Shusaku Arakawa e Jan Lenlca sào 
alguns dos artistas de todas as partes 
do mundo cujos cartazes para os Jogos 
Olímpicos de 1972 em Munique estão 
sendo expostos no MARGS es* 
semana.

A mosLr, uma promoção do Insti* 
Cultural Brasile^o Alemão r 
Departamento de Assuntos cí-.1*
SEC, inclui também uma série de iu- 
tografias das instalações olímpicas em 
Munique, Augsburg (onde será realiza
da a corrida de canoa com obstáculos) 
e Kiel, sede das competições de rega
tas, além de fotografias da cidade 
propriamente dita, com algumas de 
suas famosas igrejas e uma cervejaria 
típ/ca da Baviera.

Para esta exposição, o MARGS 
encontra-se aberto nos seguintes 
horários: das 8,30 às 11,30 das 13,30 
às 18 e das 19,30 às 22 horas. Na foto, 
o cartaz do francês Charles Lapique.
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CARTAZES DOS'JOGOS OÍ.ÍMÊICOS

Paia quem ainda não conhece, hoje é 
oportunidade para conhecer 
oportunidade para conhecer

a última 
os cartazse sobre os Jogos 
os cartazes sobre os Jogos 

no Museu de Artes do Rio Grande do Sul.
CXs painéis e cartazes lá expostos foram 

um número muito grande, principalmente 
res, já que algumas escolas estão desenvolvendo 
lho com base nas XX Jogos Olímpicas, 
mado mais a atenção são os cartazes sobre a aldeia- 
olímpica e suas modernas instalações.

vistos por 
por escola. 

traba- 
O que tem cha-


