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Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

CONSULADO GERAL DO JAPÃO

O Cônsul Geral do Japão, Sr. Michisuke Tateyama e o diretor do 
Museu de Artes do Rio Grande do Sul, Sr. José Albano Volkmer 
têm a honra de convidá-lo para a Exposição de Fotografias "Japão 
como Triângulo Cultural" de Banri Namikawa,

Período: de 10 a 27 de outubro de 1991

Local: Galeria I e II do Museu de Artes do Rio Grande do Sul

Pça. da Alfândega, s/n.°
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul

CONVITE
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BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

r Excelentíssimo Senhor 
Michisuke Tateyama,
DD. Cônsul Geral do Japão,
E Senhor
José Albano Volkmer,
M.D. Diretor do Museu de Artes do 
Rio Grande do Sul,
Praça da Alfandega, s/n9,
NESTA CAPITAL.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

Porto Alegre, 09 de outubro de 1991.

Prezados Senhores:

Impossibilitado de comparecer por 
promissos assumidos anteriormente, agradeço o 
roso convite para o coquetel de abertura da Exposi
ção de Fotografias - "Japão como Triângulo Cultural" 
de Banri Namikawa, expressando que alcancem nesse im 
portante evento pleno êxito.

A t e n c i o s ame n t e-r^

com-
hon-

uaresma Júnior,Nilo Valent|
Secretário de Estado de Energia, 
Minas e Comunicações.

PE - 020
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Senhor Diretor

Agradeço a V.S^. a gentileza do convite 
formulado pelo Consulado Geral do Japão e Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul para participar do coquetel de abertura 
da Exposição de Fotografias MJapão como Triângulo Culturaly 
no qual terei muito prazer em me fazer presente, se outros 
compromissos, anteriormente assumidos, o permitirem.

Aproveito para parabenizar esta inicia
tiva que contribui para o desenvolvimento da cultura do po
vo gaúcho.

/
i

ILSO NUNES
Prefeito Municipal
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Museu de Artes do Rio Grande do Sul 
Praça Barão do Rio Branco, s/n2 
Porto Alegre (RS)
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g» PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE MEDICINA

Oficio n2 515/91-MED

Porto Alegre, 09 de outubro de 1991.

Senhor Diretor:

Foi com muita satisfação e apreço que re- 

cebi vosso convite para a Exposição de Fotografias " Japão como 

Triângulo Cultural" de Banri Namikawa.

Parabenizo mais esta iniciativa do Consu

lado Geral do Japão,em conjunto com a Secretaria da Educaçao e Cul

tura, e considero importante incentivo à cultura e arte em nossos

tempos.

•V Josre Torquato SeveroProf5

Di. re tor

Tlmo. Sr.

José Albano Volkmer

M.D. Di.retor do Museru de Artes do Rio Grande do Sul

N/Capital

Av. Ipiranga, 6681 -
Caixa Postal 1429
90.620 Porto Alegre - RS - Brasil

Fone (0512) 39-1511 Ramal 2570 
Telex (051) 3349 PCRG 

FAX (0512) 39-1564
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Origens do Japão 

o_S9Museu de Arte
Japão em Porto Alegre, 
com apoio da Fundação 
Japão, promove hoje, às 
19 horas, nas Galerias I 
e II do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, a 
abertura da mostra foto
gráfica “Japão como 
Triângulo Cultural”, in
tegrada por trabalhos de 
Banri Namikawa. A ex
posição permanece no lo
cal até 27 de outubro, on
de pode ser apreciada pe
lo público, das 10 às 17 
horas, de terças a domin
gos. Fotografias de Banri Namikawa

A exposição apresenta 
a tentativa de recriar, 

i através de 80 fotografias 
de Banri Namikawa, os 
caminhos pelos quais a 
cultura do continente

asiático penetrou no ar- a arquitetura, todos eles 
quipélago japonês. As fo- vistos em comparação 
tos tratam de três temas com a rota do caminho da 
culturais: o meio ambien- seda e outras partes do 
te natural, a escultura e continente euro-asiático.
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lFotos do Japão. Imagens do Japão contempo
râneo são mostradas nesta exposição do traba
lho do fotógrafo japonês Bahri Namilawa. 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul (gale
rias 1 e 2), Praça da Matriz, s/n.°, tel. 
27-2311. Abertura na quinta (10), com visita
ção de terças a domingos, das lOh às 17h. Até 
27 de outubro.
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Japão antigo, na 

lente de Namikawa
Mostra fotográfica, que abre hoje no

Margs, ajuda a conhecer melhor a história

deste país de civilização milenar

0 Consulado 
Geral do Ja
pão em Porto 
Alegre,

Fundação Japão e o 
Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul 
(Margs) promovem 
a mostra de fotogra
fias Japão Como 
Triângulo Cultural, 
de autoria de Banri 
Namikawa. São 80 
fotografias que bus
cam recriar os cami
nhos pelos quais a 
cultura do conti
nente asiático en
trou no arquipélado 
japonês.

A série de fotos 
trata basicamente 
de três temas: o 
meio ambiente, a 
escultura e a arqui- _ 
tetura. A tentativa ESCUluira: Kannon de onze caras, da era Edo 
é recriar visualmen
te o Japão antigo. Geograficamente a exibição se concentra em 
quatro regiões, Izumo, Setouti, Kinai e Tohoku.

ABORDAGENS — A primeira parte compreende o modo de vida 
dos antigos japoneses em relação ao meio ambiente; outra busca 
a origem das esculturas que representam esta forma de vida e, a 
última, representa a forma arquitetônica e as características das ca
sas tradicionais, palácios e santuários japoneses.

Estas três abordagens servem para estabelecer pontos de 
lhança e desvendar os mistérios que rodeiam a antiga história japo 
nesa. Os organizadores vêem esta exposição fotográfica 
forma consistente de ajudar o público em geral a entender e co 
nhecer melhor o Japão.

O fotógrafo Banri Namikawa diz que a mostra Japão Co 
mo Triângulo Cultural é “um poema narrativo expressado err 
formas visuais, que examina imagens culturais para tentar solucio 
nar os mistérios da antiga história japonesa”. Namikawa viajou poi 
todo o continente euro-asiático tentando redescobrir o Japão 
A exposição abre hoje, às lOh, e segue até 27 de outubro.

a

seme

como um
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Arquipélago japonês em fotos
A EXPOSIÇÃO ABRE HOJENOMARGS, ALEMDE DIVERSAS OUTRAS
rjs caminhos pelos quais a cultura do continente 

asiático penetrou no arquipélago japonês são 
mostrados na exposição de fotos “Japão como Tri
ângulo Cultural”, do japonês Banri Namikawa, a- 
berta hoje, no Margs (Pça.da Alfândega). As 80 
fotos da série tratam de três temas: o meio ambien
te natural, a escultura e a arquitetura, todos eles 
vistos em comparação com a rota do caminho da 
seda e outras partes do continente euro-asiático. A 
promoção é do Consulado Geral do Japão e da Fun
dação Japão. Até dia 27.

Cida Aliano Marques e Annita Buarque inaugu
ram exposição de pinturas, às 20h, na APCEF (An- 
dradas, 1780). “Imagens da Dança” é a performan
ce que a artista plástica uruguaia Monica Kabregu 
apresenta ao lado dos bailarinos Daniella Cecchini, 
Angela Dias e Alexandre Rittmann, às 20h30min, no 
Espaço de Artes Irma Koliver (Campos Salles, 
134). Mônica fará desenhos das coreografias. “Re 
Visão”, com esculturas em PVC e desenhos, de 
Carlos Pereira e Peninha, pode ser vista no Espaço

De Annita Monica Kabegu Fotos do Japão

Bar IAB (Annes Dias, 166) até dia 22. E na galeria 
do Tribunal de Justiça (Pça.Marechal Deodoro, 55), 
abre mostra de 15 telas de Marisa Fresina, Lourdes 
Sterzi e Ariete Defferrari.


