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11 SACRAMENTO SAMPLER, 1" 
INAUGURADO NO M A RGS

Em promoção do Consulado Norte-Americano, USIS e Departamento 

de Assuntos Culturais da 3 E C, foi inaugurado ontem, (M21) uma 

exposição de pinturas intitulada “SACRAMENQfO SAMPLER, NUMBER ONE11, 

no Museu de Arte do Rio Grande do sul, altos do Teatro Sao Pedro.

Nesta mostra predominam cenas e visões do dia-a-dia, tais co

mo um embarque de cavalos no trem, uma coleção de borboletas, 

efígie azteca, máscaras e rituais, revelando o vivo colorido da

uma

Califórnia.

Em estilos diversos, a técnica rejeitada em favor de um livre 

expressionismo, a nova arte cfiada pelos artistas wFunk{| e das 

mais interessantes da grande nação americana.

Processos empregados: acrilico em plástico e em tela, aqua

rela e oleo, colagem e d esenlio a giz.

Conforme o catálogo, “existe pouco interesse em se fazer 

aqui o visual sofisticado, e o mínimo de abstração existente foi 

tirado do movimento “Abstrato-Sxpressionista“.

Alguns autores: Carlos Villa, Irving Marcus,, Wllliam Allan, 

Robert Arneson, Ed Carrillo, Roy de Forest e Joseph Raffael.

A referida exposição permanecera aberta ate o dia 27 do 

corrente, nos turnos da manhã, tarde e noite 

do e domingo.

inclusive saba-*
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SACRAMENTO SAMPLER I
Em promoção do ICBNA, USIS 
Culturais datos

eramento
Grande do Sul, 
dominam cenas
de cavalos no trem, uma colecão Ukow?'0 Um emb^que teca, máscaras e rituais Sl ^^oletas, uma efígie as-

Ameson, Ed Carrillo Rov WilhamAlban, Robcrt
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Exposição “Sacramento 

no Museu 

de Arte do Estado
Estarão expostas em Perto 

Alegre, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, de 21 a 
27 de setembro, obras de um 
grupo de conhecidos artistas 
norte-americanos da região de 
Sacramento. Califórnia. Tra
ta-se da primeira apresentação 
do grupo no Brasil, mas todos 
os artistas componentes da 
mostra têm participado de ex
posição nos Estados Unidos e 
no exterior, e seu movimento 
vem despertando grande in
teresse a crítica e os colecio
nadores de Nova York e de 
outros grandes centros de arte 
norte-americana.

A exposição denominada 
‘ Sacramento Sampler I” vem 
a Porto Alegre sob o patrocí
nio da Secretaria de Educa
ção e Cultura do RGS, Ser
viço de Divulgação e Relações 
Culturais dos EUA e do Ins
tituto Cultural Brasileiro Nor
te-americano. As obras fazem 
parte do acervo da Crocker 
Art Gallery Museum e a ex
posição visa mostrar o que es
tá sendo realizado pelos artis
tas que trabalham e lecionam 
nas proximidades de Sacra
mento.

Há, nessa região, grande va
riedade de tendências e não 

tem sido possível apontar um 
estilo próprio a todos os ar
tistas que ali trabalham. Seus 
quadros estão cheios de ima
ginação que vai do ingênuo à 
arte primitiva. Natureza, sim
bolismo, arte infantil e um in
teresse na linguagem pitores
ca das histórias em quadrinhos 
estão presentes. Como obser
va o apresentador da exposi
ção, Roger D. Clisby, “os ar- 

I tistas Jogam com animais, ob

jetos e homens em relaciona
mentos que derrubam frontei
ras ou mundos diferentes, e 
as formas se tornam incertas 
e misteriosas”.

Entre cs artistas represen
tados na exposição “Sacramen
to Sampler I” estão William 
Allan, que estudou ari^e em 
San Francisco e leciona em 
Sacramento; Robert Ameson, . 
professor na Universidade da 
Califórnia e participante de 
exposições individuais e cole
tivas nos Estados Unidos, no 
Canadá e no Japão; Ed Car
rillo, também professor eon Sa
cramento: e ainda Roy de 
Forest, D’Arrell E. Forney, 
Steve Kaltenbach. Irving, 
Marcus, Joan Moment. Gladys 
Nüsson, Jim Nutt, Jack Ogden, 
Joseph Raffael, Nate Shiner, 
Carlos Villa, William T. Wilqy 
e Maija Woof Zack.
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