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Enderço Provisório : Av.Salgado Pilho,235 - 1- andar
praça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130

Porto Alogre,23 de maio de 1974

Of.ns 88/74 j

Senhora Diretora:
i

9 Encaminhamos a V.S. Q Planejamento da Exposição 
Teiüjjoraria do ÀCEHVO, sob o tema "ENCONTRO COM A PINTURA DE DUAS ET>0 
CAC i#dedioada espeeinlmente aos estudantes de 13 e 22 graus e unT 
versitarios, a fim de que o mesmo cosmatiMlisad© rsor V.S. A~ 
referida Exposição integra as COMEMORAÇÕES ;x) ôlfetilü DA* COLONIZAOAO 
E .LUGRAÇAO no Fíio irande do Sul.

%

Co^-o easenuneontrovisa os astudantea em geral, 
çoliraitnmop-lhc», uma vnz aprowáo , nejn o mesmo divulgado junto / 
as Delegacias de Eàneaçae $ue fazem parte i,» ôhamaà* Grande Porto / 
Alegre. Esclaraoemos, tombem, que roese objetivo í, frente aos ulti 
moB cluuniuaentoo de V.S.# cumprir, oosn satisfação, a tarefa que nos-" 
cabe,tendo em vista as altas finalidades inseridas no PIANO ANUAL 
do Departamento Ce Assuntos Culturais.

Aguardando o pronunciamento de V.3. apresentamos
noeeo§

%
rs r,pe itr scs s ;:v:" ar

A-. 0. õcbaseiixig 

Diretor do MARCOr

k Exma. Sra.
Profa. ANT08XETA BAROHE
DD. Diretora do Departamento de Assuntos Culturais da S.E.C. 
NESTA

s



museu de arte do rio grande do sul j
rgs

BXPOSICÃO IBMPOKfríüA DO A C S ii ? 0

" CTCOHTRO COM A PIBTURA DE EUA3 ÉPOCAS"

-
PINA LIDAI/E:

Iniciar um processe de valorisação de bens culturais como um 
patrimônio n ser divulgado,estudado e apreciado.

t
E5HI0PQS 
tnlclo Lia 4 de junho 
•Termino:- TH?5 16 do jurho

0 jJLTIYO^ GERAIS:

I. - Atender as determinações do }).A.G. no que diz respeito 
& dimmitfeçao e o aproveItau-e«tlo de A03KV0 como bem eul 
tur&l no processo de foimsaçS© uoc estudantes em geral.""

- Tüntrosa» 0 binacu üe Arte do Rio dranie do 3ul com Univer 
sidaàos e Escolas da Grande Perto Alegre.

3. - Apresentar,em Sbtposiçso Temporária,parte do AOEETO do
%seu 4e Arte cio Rig Grande do oui,em período de exposi 
9^es planejadas e,nao realizadas,

OBJKTIYOS ESPLCÍPICOS:

- Oferecer COMUNICAÇÃO VISUAL aos alunos de 1£ e 2- graus 
como complemento na sua lortâ&çao artística,no que se re 
fere : —

2.

1*

t 1.1 - contacto direto eom obras de ?írte;
2.2 - a apreciaçao e compreensão de obras áe arte\
1.3 - f Pintura como centro do estudo dentro de duas 

pocar.

- Propiciar aos universitários um#contacto com a Pintura $e 
duar épocas como documento histórico-social,levando-os a:

2.1 - compreender as obras de arte como um produto 
humane e expressão de uma realidade social;

2.2 - refletir sobre o conteúdo cultural dessas £ 
bras,enriquecendo sua experiencia humana; “

2.3 - valorjzar a obra de arte como fruto de um tra 
balho consciente.

3* - Propiciar aes estudiosos em arte:

3.1-0 aperfeiçoamento de seus proprios recursos de 
interpretação das obras áe artes



departamento dt* ciência e cultura
pôrto alegre — rgs

- eitematizar seus conhecimentos sobre

srsrs ss„« i»-.»..-*,*&
Q3MS A 8KR5M EXPO ST AS:

museu de arte do rio grande do sul
teatro são pedro — l.° andar — fone 4130praça mal. deodop —

3*2 Pintura*

no nassado”

o* ÍTÍUr 'rimoth©0 - " A DAMA m BRAHCO »
i* Eli0eu visconti -• dorso m mulher*
3. Henrique E^mardelll - "PERFIL**
4* Uextrl Geoffroy - " CRECHE"
5. Joseph Bali - * EMPRBGADINHA*
6. Frenz Von Lenbaeh - "RK7RAT0*
7. Jean Paul Laureus - • 2>r. FAÜSf"
fí* José Souza Pinto - " CABEÇA m TELHA* 
9* redro Weingartner - " RUIHAS"

10* Fedro Weingartner • « Cena Antiga"
11* Oscar Pereiro da Silva - " MOÇA" 
lj. Oscar Pereira da Silva - " Paisagem " 
U. Pedro Alexandrino - "NATUREZA MORTA"

:

%

\\
\

■ILAJ-jintura no pregente"
1. Cândido Portinari - o MBNIEO DO PAPAGAIO"
2. Di Cavalcanti - * COMPOSIcXo"
3. Manabu Mabe «"COMPOSIçXo EM BEIJE*
4. Ado Malagoli - " 0 CATO PRETO"
>♦ Frank Sehaefíer - " GUINDASTE"
6. Clenio Bianchetti - " L/ZARO"
7. Carlos Ccliar - " NATUREZA MORTA" 
b. Icer© Camargo - " PAISAGEM "
9. Aldo Bonadei - " NATUREZA MORTA"

10* Feinando Velloso - * GRANDE COMPOSIÇÃO KM TBRMFLHO" 
II. Yutake Toyota - * MANIA LA I* '
lí* Paulo Osório Flores - " PASSEIO"
13. Manuel Gargaleiro - "ENCONTRO COM 0 AZUL"
14* Bernard Bouts -"ERaNDB CACIQUE"
13* Alice Brueggrmatm " GAROTO*

DESTAQUES 2
fijbrfl dp mggj Paulo Osório Flores - "PASSEIO1*

s .4 a lo de Junho .
Carlos Alberto Petrucci J> "
11 a 17 dajimh^t 
Frank Sehaeffer””- • PARATI 2*^
18 a 23 de junhn -

mSWm Difi 4 de junho K°hS£e° * ’ " BKTARD£CEÍ!' “ QA

(%‘vit'O

CAMP.-.STRE*
V

1

\
±

i

jC
V

PlanejouPorto Alegre, 24 de maio de 1974
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,ü?0S CULTURAIS 
S. L. C.

m h_,o.. 'J£ pôrto •)#«<« — tf$

Endereço Provisórios Av0Salgado Pilho ne 235 - li andar

//

/

Porto Alegre9 29 de maio de 1974

y/W-

Prezàdo; a) Diretur (a) s

doui a finalidade de iniciar ms processo 
de valorizaçao de bens culturais como patrimônio a ser divulgado - 
estudado e apreciado entre estudantes de 12 e 2$ graus,estudiosos 
da Arr.e © o povo em geral9 o MUSEU DE ARTE I;0 RIO GRAME DO SUL, 

sua' sede provisória, à Av*Salgado Pilho ná 235 - i« andar, arre 
ü^ntaré d ma i ae Junho y coso abertura às .10 horas v uma destacada Expo 
emçau Temporária do Acervo 9soh o tema s tí? ENCONTRO DOM A PINTURA DE 
DUAS ÉPOCAS™*
_ Obras valiosas do Museu de Arte do Rio
Grande do Sul serão apresentadas de 4 a 16 de junho*de terças 
tas nos horários da 9 a 12 horas s das 13 às 22 horas«sábados 
mingoa- das 15 às 22 horas o

a sex 
e do

j „ Anexamos a este uasia cópia coss dadoe*obje
gxvos e relaçao de obras que estaráo expostas no referido período 
ncroa iniciativa inéditao

.... Desta f o rira,'tomamos a liberdade de soli- 
eiitar de Vo3* a divulgarão junto dos alunos e professores de Educa
ção Artística*

/

Temos a certeza de que V0S0 prestigiará
e Talorizará esta iniciativao

Na o poriunidade 9spres entam-os» nossas9

Ilm ,Sr* Diretor 
Colégio ou Escola 
PORTO ALEGRE
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DKPAWTAMEBTQ m ASSUNTOS ÜULTUP./; 13
MUSEU DE ARTE £>0 RIO ORaNDE DO SUL
Exposição Temporária do Acervo 
» ENCONTRO CCFi A ? IIíTUHí* BE DUAS ÉPOCAS"
Finalidade%
Iniciar am processo de valorização de bens uliurais coibo vm patri
mônio a aer divulgado,estudado e apreciado-,
Períodos
Início Dia 4 de junho 
Términos Dia 16 de junho de 1974 
OBJETIVOS GERAIS;
le - Atender as diretrizes do D~A->C.» no que diz respeito a dinamiza 

çao e o ajjroveitaü&nto do Acervo como bem cultural na processo 
de formação doe estudantes em gerais 

2o - Entrosar o Museu de Arte do Rio Grande do Sul com Escolas e Uni 
versidades da "G-agaude Porto Alegre" *

OBJETIVOS ESPECÍFICOSg
lo - Oferecer OüMUNíCAÇaü VISUAL aos aluius de 1^ s ^ graus como 

complemento na sua formação artística,no que diz respeito ? 
lol - ao contacto direto com obras de arte;
1<>2 - a apreciação e compreensão de obras de arte; 
lo? ■ à- Pintura como centro de estude dentro de duas época:í» 

- Propiciar aoe universitários ursa contacto com a Pintura de duas 
épocas como documento hisiórico-sociai„levando-os à %

compreender as obras de arte como um produto humano 
e expressão de uma realidade social:

2 «2 «« refletir sobre o conteúdo cultural dessas obras„enri 
quecendo sua experiência humana;

2o? - valorizar a obra de arte como fruto de um trabalho 
conscienteo

3o - Propiciar aos estudiosos em artes
301 ~ a aperfeiçoamento de seus próprios recursos de inter

pretação das obras de arte;
302 - sistematizar seus conhecimentos sobre Pinturao

4o - Oportunisar aos vi si tantas emi geral3iajmento& de satisfação na 
contemplação,observação9análise s apreciação da Pintura de duas 
épocas*era obras do Museu de Arte do Rio Grande do Sulo 

OBRAS A SEREM EXPOSTASR 
Artur Timotheo - "A &ama de Branco*
Eliseu Visconti - w Dorso us Muj.her,;
Henrique Bernardelli - "Perfil"'
Joseph Bail - w; Emprega d inha"
He&ri G-eoffroy - "Creche"
Franz Vo» lembach " Retrato"
Jean Paul lanrens - "Dar Parast"
José Sousa Pinto - "Cabeça de velha11'
Pedro Weingartner «
Libindo Perra» - "'Riacho"

2o

2ol

A Pintura no passado"

Ruínas"

Cândido Portlnari ~ r 0 menino do Papaga:*.o’: 
Di Cavalcanti - "Composição"

iiipoaiçao em beije"Manabu Mate 
Ado Malagüii - '0 gato preto" 
Frank Sohaeffer - " Guindastes" 
Carlos Scliar -■ " Natureza Morta" 

| Iherê Camargo - “ Paisagens** 
sBernard Bouts «-"* Grande Cacique" 
Yutske Toyota - ^andala I m 
Aldo Bonadel - Natureza Morta"

1* ~ 
'J yj

.A Pintura no presente**
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CORREIO DO POVO

■

DOMINGO, 2 DE JUNHO DE 1974

Cosas de Ensino
CPERS continua realizando encontros sobre o 
Estatuto e Plano de Carreira — Inscrição para 
viagem aos Estados Unidos — Nluse^de^Arte 
promove exposição sobre o tema^^Encomrc) 

a pintura de duas épocas”
com

t

\

ENCONTRO COM A 
PINTURA DE DIMjS ÉPOCAS

Cem a finalidade de iniciar 
um processo de valorização de 
bens culturais com um patrimô
nio a ser divulgado, estudado o 
apreciado entre estudantes de 
l.oe 2.o graus, universitários, es
tudiosos de Arte e o povo em 
geral, o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, em sua sede pro
visória, à Av. Salgado Pilho, 235 
— l.o andar, apresentará dia 4 
de junho, com abertura às 10 
horas, uma exposição temporária 
do acervo, sob o tema: “Encon
tro com a Pintura de duas épo
cas”.

Obras valiosas do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul fi
carão expostas até 16 de junho, 
de terças a sextas-feiras, no ho
rário das 9 às 12 e das 13 às 
22 horas, sábados e domingos 
das 15 às 22 horas.

_
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%m ANO XI Terça-feira 4-6-74 N°3177

PORTO ALEGRE - 1,20

\

<f. «4- ?*fMUSEU DE ARTE DO RGS (Salgado 
Filho, 235-1° andar)— A partir de hoje ás dez 
horas, Exposição Temporária do Acervo, sob 
o tema Encontro com a Pintura de Duas 
Épocas. Estarão expostas obras de Artur 
Timoteo, Eliseu Visconti, Henrique Bernar- 
delli, Joseph Bail, Henri Geoffrey, Franz Von 
Lembach, Jean Paul Laurens, José Souza 
Pinto, Pedro Weingartner e Libindo Ferraz 
(A Pintura no Passado) e Cândido Portinari, 
Di Cavalcanti, Manabu Mabe, Ado Malagoli, 
Franz Schaeffer, Carlos Scliar, Iberê 
Camargo, Bernard Bouts, Yutake Toyta e 
Aldo Bonadei (A Pintura no Presente). De 
terças e sextas-feiras, das 9 às 12 e das 13 às 
22 horas. Aos sábados e domingo, das 15 ás 22 
horas. Esta exposição permanece aberta até 
dia 16.

MARGS tAv. Salgado Filho. 235. l.o andar) — 
até o dia 16, o “Encontro cctn a 'Pintura de 
Duas Épocas”. Oportunidade para estudan
tes, como complemento na formação artísti
ca. bem como para visitantes em geral. A 
pintura do passado estará representada por 
quadros de Ar ur T.Ynotheo Eliseu Visconti, 
Henrique Bernardelli, Joseph Bail,
Geoffroy, Franz Von Lembach.
Laurens, José Souza Pinto. Pedro Weingart
ner e Libindo Ferraz. A pintura do presente 
terá como representantes Cândido Por inari, 
Di Cavalcanti, Manabu Mabe. Ado Malagoli. 
Frank Shaefer. Carlos Scliar, Iberê Camar
go. Bernard Bouts Yutake Toyota. Aldo Bo
nadei. A inauguração es á manada para as 
10 horas de hoje. 0 acervo ficará em ex
posição de terças a sex as-feiras, nos horá- 
rics de 9 às 12 horas e das 12 às 22 horas. 
Nos sábados e domingos, das 15 às 22 horas.

Henri
Jean Paul
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PLANEJAMENTO
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA DO A C E R V O sob o tema especial 

w Encontro com a Pintura de duas épocas”
. - Dedicado aos estudanteç 
de 13,23 graus e universitá
rios,

Finalidade : Iniciar um processo de valorização de bens culturais como 
um patrimônio a ser divulgado,estudado e apreciado.

Período: Fins de maio ou início de junho. ( Importante ser época escolar
normal - até 20 de junho )...

^Objetivos Gerais: 1. - Atendeç as determinações do D.A.C. no que diz res_
peito a dinamizaçao e o aproveitamento do ACERVO"” 
ccmc bem cultural nc precesso de formaçao dos es 
tudantes em fceral.

- Apresentar,em Exposição Temporária,parte do ACERVO 
do Muse$ de Arte do Rio Grande do Sul,em Período de 
exposições planejadas e,não realizadas.

3. - Entrosar c Museu de Arte dc Rio Grande do Sul com 
bniversidades e Escolas da Grande Porto Alegre.

2.

Objetivos Específicos:

1. - Oferecer CO ÍÜNICAÇÃO VISUAL aos alunps de 1§ e 23 
graus ccmc complemente na sua formaçao artística, 
no que se refere:

1.1 - $o contacto direto com obras de arte;
1.2 - a apreeiaçap e compreensão de obras de arte;
1.3 - a Pintura como centro de estudo dentro de

duas 6poças.

- Propiciar aos^universitírios um contactç com a Pin • 
tura de duaç épocas como documento historico*sociãl, 
levando-os a: *

2.1

2.1 - compreender as cfcrss de arte como um produto 
humano é expressão de uma realidade social;

- refletir sobre o conteúdo cultural dessas 
o raSjenriquecendo sua experiencia humana;
7Ê?\or:LZ£r a obr& ãe corte como fruto de um tra 
balhe consciente. —

2.2

2.2

3» - Propiciar aos estudiosos em arte:

3»1 - c aperfeiçoamento de seus próprios recursos 
ae interpretação das obras de arte;

3«2 - sistematizar seus conhecimentos sobre a Pintura

4. ©portunizar aos visitantes em geral,momentos de
nf cant©mPlaçao,observanno,análise e apre- 

ciaqap da iintura, acadêmica e contempcrjm obras do 
Museu de Arte do frio Grande do Sul. ‘

sa-

itovdo \)C % ott



museu de arte do rio grande do sul
pôrto alegre — rgs

apreciação da Pintura Acadêmica e contemporânea em 
obras do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

IcàetíÈBgBk—/A<v- u> .
Q ) L i

praça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130

> Obras a serem expostas:
. PIKTURA

iX t .. ^ 55 r k '**1. >a?£.-w c>

AJ w n
'V C-í v--c£f2. c *

\3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
/"■ O

Pintura Moderna

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

lontarem : ------j C-vC-yO ’ cC- ^

QoC Ê-y
S&la de entrada- Pintura Acadêmica 
Snlac de frente- Pintura moderna

"PASSEIO* - Ptiulo Osório Flores ( Salão de frente)
O *

Obra do mês:

Destaques da semana: 4 a 10 de junhos- '^Retrato"- Franz Von Lembach

11a 17 de junho:- "Compestre"- Carlos Alberto Petrucci 

18 a 23 de junho:-" Parati” - Franz Schaeffer

Notícia para Jornais: ( para todos 03 Jornais) ertos: Prof. Tenisa
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museu de arte do rio grande do sul
pôrto alegre — rgspraça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130

io: ;Jomais:wCaM _ . dij noino" V 
"Ver a Ouvir*

Silos : Pm^maiigao para os noticiários 
rroéruai da la. Dole sacia 
«adio da Iniv*rai4aâe 

T.V*- : Paro, rana: Jornal

Ofícios^: Ao iepccrtaaaixto de Asjuntoa Culturaif 
íiEyBGAOIAd DE ENSXííO ga Grande Porto 
de divulgar a Expos^ao * Encontro cc 
poças”. ( progr£.r.iagao,objetivos.dntr, eb0.
-jMltwrml Aieoao ( fitas gravadas e gravador*

—PffiUSS» dis» 4 do junho os 10 horas9sera formalidades especiais, ou

: ^ ^4-EMârÍi'^i^.^Ç£?oi onalpie ate, ã ia 
- Vare ru^ifcãSàr o 33^5TTr*
'* diufctiica u.ue Ira exigit ( -unvinienta^tO d© retirada e 

sctraor.«?g^r -l«*$ sbreus cío <i.0. ouraf-./o ;j como >elo nusiero do 
do Acervo a a&xm1 *nipulad*s.

3 d» junho.) *?

ob

ff-^aght;oa, indiapensãve ia na aonta^yja: Prrjf* línio
ProP. Aro&iido 

, Prof. Puth# 
xí funcionário:
( 3r.Ariotidds cu Ãpã- "~ 

víeio) 
eervente (

Dados sobra JL® b3goa + oriIstas dp ataoaÃQQ na Expôs i«ao.
• HapISo esboço fa vip e tTõra T êop%¥ nooopiador para 

csrest aisrtri^iiids® «s Egcoioo çruc uod vicitoroo )
^usloo ue fundo: Para eJeito f*

Orava
Icolé&leô ou cie coup^faentaqão. 

fltav T Cultural âloaa©)- SOlioltar fitas eva^oes em
vador.ora

N

OBSSfíVA(?Xp: Ebcuosiçoo cs Eoasnagesi ao T'l£"'I(>
- sugestão. UJITZAÇtO * "--tí. A CO \• « • •

VJ^

*



::us«rj S<3 ABTB DO D10 GRA^DTJ DO áDL
•^TCüilTTiO COM A -PPÍTUIVA DO DUAS ;3P0CUS

Dentro fia diversidade «e tendências> raotiv-içoos pessoais e técnicas de p\n 
(-ura empregadas pelos ar tis tas em descaque nesta mo3 tra© ohset-vnwjos de ^ 
5lato certas características comuns que *nos possibilitara estabelecer tirn T 
«onfronto- entre áuus épocas*
da pintura do p&ssaçjo* constatamos a existe na ia de um mundo es trutaxado 3w 
gando regras e padrões mais rígidos©
Dentro desvie contexto social destacamos M retrato” de Pranz v.on Le^baeh e 
a aristocrática figura de “Perfil" de Kenriqis ^ernardelli-, bem çor>.o 
figui-a sihggla da r,rírapregadiríha" de Josepn Bai!.? também dentro da idéia 
representação do figuras e ambientes*

obras -valiosa» dc joss de-Seoza Pinto cora yCabg 
0% de Velha” e D lis eu vjsoonti com r! Dorso de Mulher1’.} num estudo cio nu at 

tico tao a gosto da .época©
A serenidade interior 0 a calma dos ambientes esfcaç observadas por Henry 0 
Geofrey em sua tela "Creche" 9 onde as figuras cambam participam desce cs% 
do emocional de tr anquilidade o
Dentro deste,3 características e com a preocupação de organização., “ Pequem- 
no Lago m Planlcje” de Dosa Bonheur Junto com “Diacho” de Libindo Ferraz? 
confirmam a existência deste mundo fcranqüilo- onde a natureza podia ser ; 
observada com serenidade©
Notamos assim ao confrontarmos a pirvtuça nc passado cctr. a pintura neá 
nes^a ultima , o problema forma e conteúdo aparece ..mais intiaament© ligadç 
3 3a nao existe a preocupação com o aspecto lite$arlo9 0 contar ama histe
ria.-, comq m. obra, T,Dr© Fausto*ç c|e Lau^ens, também, arrolada nesta mostra. , 
Ao contrario5 na arte mod§rnas ja nao * oaí* respeitada a harmonia raorfolo 
gica? existe a fragmentaçáo dò corpo na representação da dor, da morte9 da 
destruição^ da perplexidade,, do medo e da solidão do homem©
Isso po&e ser,observado nas obras abstratas de Toyota* Manabu Kabe e nas • 
expressões graficas de Manuel Cargalelro* Frank Schaeffer ou Fernando Vel 
loso que fazem parte desta mestra do aoex-vo do Museu©
Também o eScpreãs^Jòfilãinc/âe Bianehettl em ” fazaro" ou de Foytinari "Meninc 

^ contemporãnea„
Finalmentg sko também arrolados neste segunde grupo de obras do acervo- 
"Composição** de Di Cavalcanti,, n Natureza Morta'1 de Caçlo3 Seliar e os nos 
30% pintoras Ado Mala gol i e Allce^Brueggmaim- características deste es t? do 
animico próprio da arte contemporânea©
B importante de3tacar também Bemard Bouts9 com sua^obra “Grande Cacique” 
que e vidoncia o misticismo tao procurado em nossa epoca*
Bra nosso painel didático o visitante pode confrontar melhor as caracterís
ticas tia- pintura ontem e hoje* nois ambos on artistas tratam o mesmo ternas 
TUTUKB2A MORTA©
Bona.deiç discípulo de Pedro Alexandrino^ estrutura sua$ formas com maio li 
herdade? com maior dinamismo e versatilidade5 ao contrario de seu mestre 
que concentrou neste trabalho exposto- a iaeía e a visão do observador a r 
um campo visual limitado nos seus ©lementoí
Fm síntese, tia pintura acadêmica notamos fundos escuros (negros e marrons 
& o modelado dos objetos através âgste claro escuro5 existe a montagem exc 
ta da perspectiva aerea* a impressão nítida de profundidade (o quadro 
clona como Janela aberta para a cena) e o artista representa com um minJ.mc 
de contribuição pessoal©
Na pintura moderna na o há fundo definido-, nem volume* nem perspectiva; c-.s 
objetos parecera saltar do quadro numa tensão de planos s deixa funcionar v. 
Janela aberta da pintura acadêmica e o artista apresenta em vez ce repre * 
sentar© (Teniza Spinelli)
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