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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RS 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS - MARGS 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

_ Cênt a lyonra cie convidar '~Doóóa Excelência e
CxcelentiMima -pamllla para a abertura da expoélçâo

"JVlostra <5sta.du.al - CBiertaí 74"
dia 12 de agoóto, ôegunda-fclra, àó 2Oh-30 min., 
Grande do Sul,

■Banco do Eétado do 'Riono*»
Capitão 'Montanha, 7'77, agência central.rua

'período da Expoóição: de 12 a 23 de agoéto

Eóta expoéiçâo /az parte daé comemoraçõeó do 'Biênio da Coloni<zaçâ 
'Rio Grande do Sul.

o e Jmigração,

Porto Alegre, agosto de 1974
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Bienal 1974 distribuirá 

Cr$ 65 mil em prêmios 

aos artistas vencedores
São Paulo (Sucursal) — Prêmios no total de 

CrS 65 mil serão distribuídos este ano aos vencedo
res da Bienal Nacional 1974, a se realizar em outu- 
bro no Pavilhão Armando de Arruda Pereira, no 
Parque Ibirapuera. A novidade será a mostra da 
gravura brasileira, constituída de duas partes: his
tórica e didática e atelier vivo a ser montado pela 
Comissão Nacional de Críticos de Arte da Bienal.

Todos os Estados e Territórios brasileiros fo
ram convidados a realizar mostras em.agosto. Um 
grupo de críticos selecionará os artistas que repre
sentarão os Estados. Os premiados na Bienal Na
cional farão parte, automaticamente, da represen
tação brasileira na Bienal Internacional de 1975.

REGULAMENTO

A Fundação Bienal divul
gou ontem o regulam en. o 
da Bienal Nacional 7 4, 
determinando que os art:,i - 
t a s brasileiros premiados 
nas Bienais anteriores e 
que se apresentarão hors 
concours deverão enviar no 
máximo cinco obras dire
tamente à Fundação Bienal 
de São Paulo. Pavilhão Ar
mando de Arruda Pereira, 
até 30 de setembro.

O.s artistas premiados em 
Bienais anteriores que de-se-

jam concorrer aos prêmios 
da Bienal Nacional 74 deve
rão enviar as inscrições até 
31 de julho e as obras para 
a seleção até 30 de setem
bro. E’ preciso mencionar os 
titulos das obras, dimen
sões. técnicas, preço de ven
da e indicar as que não es
tão à venda para a compi
lação do catálogo. O.s artis
tas p:.. ticipantes. das mos
tras estaduais poderão in
dicar o nome de um critico 
para o júri de premiaçáo da 
Bienal.
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TERÇA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 1974

Bienal Nacional de 1974 já possui 

regulamento e instruções globais
A Fundação Bienal, de São 

mulo, seguindo a tradição 
«fiada a partir de 1972. reali
zará. uma vez mais, neste ano, 
a Bienal Nacional de Aries 
Plásticas, que ocorrerá no pró
ximo mês de cmtubro, e cujo 
regulamento acaba de ser di
vulgado para todos os interes
sada; ;

Ca.p. I — Da Denominação e 
Objetivo —

Art. l.o — A Bienal Nacio
nal 1974 será promovida pelo 
Fundação Bienal de São Paulo, 
com o patrocínio da Prefeitura 
Municipal da Cidade de São 
Pauo, estando suas realização 
prevista para outubro próximo, 
no Pavilhão “Armando de Ar
ruda Pereira ” no Parque Ibira- 
puera, São Paulo.

Art. 2.0 — Todos os Estados 
e Territórios brasileiros são 
convidados a realizar Mostras 
de seus artistas nas respectivas 
Capitais. As referidas Mostras 
serão efetuadas pelos Governos 
locais ou pelas Entidades que as 
Autoridades designarem para 
tal empreendimento, a) Mos
tras Estaduais deverão ser rea
lizadas no mês de agosto, a 
fim de seguirem calendário ú- 
nico em todo o Brasil.

reira”, no Ibirapuera; h) rela
ção com nome dos artistas se
lecionados, titulo das obras, di
mensões, técnicas, preço de 
Venda, e indicando as qúe não 
estão à venda; i) as Mestras 
Estaduais que não chegarem ã 
Fundação Bienal de São Paulo 
até o dia 20 cie setembro, não 
farão parte da representação 
Bienal Nacional 1974; ji os 
artistas cujo Estado não pro
mova a Mostra Estadual pode
rão enviar suas obras até o dia 

cie agosto, direta mente à 
Fun3ãclS~BTêiTãT" cbLsão Paulo, 
observando cüldadosamnete as 
alíneas a), b), c) e d) sendo 
naturalmetne selecionados pe
lo Júri em São Paulo; l.o os 
artistas incluídos na alínea d' 
serão responsáveis pelo paga
mento (seguro) do envio e re
torno de suas obras aos seus 
respectivos locais de origem; 
2.0) a Fundação Bienal de São 
Paulo não responderá por 
ViuaisqueT despesas ae envio ou 
retorno ..inclusive seg.uro7das 0- 
bras selecionadas nas Mostras 
Estaduais ou enviadas direta
mente pelos artistas referidos 

no art. 4o.).

Art. 9.0 — As obras das ar
tistas do Interior do Estado cie 
São Paulo deverão chegar á 
sede da Fundação Bienal de 
São Paulo, até o dia 15 de a- 
gosto para seleção. As despe
sas de envio, retorno e seguro 
das obras, correm por conta 
dos artistas. Art. lO.o — Os 
artistas residentes da Cidade 
de São Paulo, deverão enviar 
suas obras até 0 dia 15 de a- 
gosto, para o Júri de Seleção, 
a) As obras não selecionadas 
para a Bienal Nacional 1974, 
deverão ser retiradas, imprete- 
rivelmente até 0 dia 30 de a- 
gosto; b) As obras aceitas pelo 
Júri de Seleção da Bienal Na
cional 1974 só poderão ser re

tiradas após 0 encerramento 
da exposição. OBS.: 
contrário, a Fundação Bienal 
de São Paulo não se responsa
biliza pela guarda das obras 
depois de expirados esses pra
zos, vide alíneas a) e b).

Bienal de São Paulo, retendo 
esta, para atender a despesa, 
uma percentagem de 15% do 
valor do trabalho, além da ta
xa de 8%, referente ao Impos
to de Renda, bem como quais
quer outros Impostos ou Taxas 
que venham a incidir sobre a 
operação. OBS: Não serão co
locadas à venda, as obras que 
receberem prêmios aquisitivos.

Cap. VI — Disposições Gerais

Art. 20 — A simples inscri
ção do interessado implicará 
aia plena aceitação das cláusu
las e condições deste Regula
mento .

Art. 31 —- As instalações es
peciais correrão por conta do 
artista participante.

Art. 22 — Embora tomando 
as cautelas necessárais, a Bie
nal não se responsabiliza por 
eventuais danos sofridos pelos 
trabalhos enviados, cabendo ao 
expesitor, se o desejar, efetuar 
o seguro de suas obras contra 
quaisquer riscos.

Art. 23 — Sempre que hou
ver doação de obras a parti-, 
culares, o artista ou 0 benefi-' 
ciário terá de paga ra comissão 
de 15% à Fundação Bienal do 
São Paulo e 8% do Imposto da 
Renda, além de quais outras 
Smpostoso u Taxas que venham 
a iicidir sobre a operação, con
siderado para isto o preço es
tabelecido para 0 trabalho.

Art. 24 — é vedado ao ex
positor retirar qualquer traba
lho antes do encerramento da 
exposição.

Art. 25 — Os casos não pre
visto neste Regulamento serão 
resolvidos pela Diretoria da 
Fundação Bienal de São Pau-

e

Art. 3.0 — Durante a expo
sição das referidas Mostras Es
taduais da Bienal Nacional 
1974, de l.o a 31 de agosto, 
próximo, com data previamen
te fixada, um critico indicado 
pelas Autoridades locais, um 
critco indicado pela Fundação 
Bienal de São Paulo e um crí
tico indicado pelas Autorida
des locais, um crítico indicado 
pela ABC A (Associação Brasi
leira de Críticos de Arte), sele
cionarão os artistas no local 
das Mostras Estaduais, que re
presentarão 0 próprio Estado 
na Bienal Nacional de 1974, em 
outubro a novembro deste a- 
no, no Pavilhão “Armando de 
Arruda Pereira”, no Parque I- 
birapuera, em São Paulo.

Io.

Caso
I

*
Art. 4.0 — Os artistas pre

miadas na Bienal Nacional de 
1974, farão parte, automatica
mente, da representação brasi
leira na próxima Bienal Inter
nacional de 1975, com outras o- 
bras. a) Os artistas brasileiros 
premiados nas Bienais anterio
res que se apresentarão "Hors 
Concours”, deverão enviar, no 
máximo cinco obras, direta
mente à Fudação Bienal de 
de Arruda Pereira — Parque I- 
birapuera São Paulo, até 0 dia 
30 de setembro, impreterivel- 
mente, com direito a uma área 
de ]5 metros lineares, ou área 
máxima de 25 metros quadra
dos; b) Os artistas braisilei- 
ros premiados em Bienais an
teriores que desejam concorrer 
aos prêmios da Bienal Nacional 
1974, deverão obedecer 0 regu
lamento vigente da Bienal Na
cional 74, enviando as inscri
ções até o dia 31 de julho e as 
obras para seleção, até 30 de 
setembro, c) enviar uma rela
ção discriminada, mencionando 

-as tn,nlnsL_nas cbras, dimensões.

g
iCap. III — Da seleção e do. 

Juri

Art. 11 — Uma comissão for
mada por três críticos: a) 1) 
critico indicado pela Entidade 
organizadora da Mostra Esta
dual; b> 1 critico indicado pela 
Fundação Bienal de São Pau- 
lc; c) 1 critico indicado pela 
ABCA, selecionará nas Mos
tras Estaduais os artistas que 
comparecerão à Bienal Nacio
nal de 1974 no Pavilhão "Ar
mando de Arruda Pereira", no 
Ibirapuera, em São Paulo. Art. 
12 — Caria Estado se reserva 
o pleno direito de organizar e 
apresentar as Mostres Esta
duais, da forma que julgar 
mais conveniente. Art. 13 —

I
1

I?

t

í
;
i

:
Os organizadores das Mostras 

Estaduais deverão manter con-| 
taco permanente com a Fun
dação Bienal de São Paulo, aj 
ram dent.ro de plnniif inação eo-^



•j i

........ ......................................

£3 / ..0.1.. / >4
^05^^ Esi^ucS

*
J c rnal:
Data:
Pagina: __ 
Assunto:

#

\

Bienal Nacional: inscrições aié dia 30
Encontram-se à disposição dos artistas 

gaúchos as fichas de inscrição e o regula
mento da Bienal Nacional de 1974 que se
rá realizada em outuibro próximo, no Ibi- 
rapuera (São Paulo). Os interessados de
verão procurá-las com o arquiteto J.N.B. 
de Curtis, Bua Dr. Vicente de Paula Du- 
-*a, 215 — Praia de Belas, das 14 às 18 
boras, inclusive sábado e domingo. O pra

zo de inscrição se encerra no próximo dia 
30, mas só agora é que está chegando a 
Porto Alegre este material. Os artistas ins
critos participarão de uma mostra regio
nal que será realizada na capital gaúcha 
no próximo mês. Deste grupo serão sele
cionados os que participarão da Bienal Na- 
cional-74.

f. T. ^.3-WV
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Bienal Nacional de 1974 

e o Museu de Arte do RGS
Os artistas do Rio Grande 

do Sul interessados O local da Mostra Estadual 
sera na sede do Banco do Es
tado do Rio Grande do Sul 
no período de 1,2 a 23 de agos
to de 1974.

,. . , —- em par
ticiparem da Mostra Estadual 
preparatória à Bienal Nacio
nal de São Paulo poderão reti
rar suas riehas de inscrição a 
partir do dia 27 até 31 de ju
lho (prazo em que se encerram 
as inscrições) obedecendo os 
seguintes horários: Dia 27 (sá
bado) das 15 às 22 lioras; dia 
28 (domingo) das 15 às 22 ho
ras; dia 29 (segunda-feira) das 
14 as 17 horas: dias 30 e 31 
(terçta e quarta-feira) das 9 
as 12 e das 13 às 22 horas.

Local: Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (MARGiS) — 
Av. Sen. Salgado Filho, 235 — 
l.o andar.

As fichas, após preenchidas, 
deverão ser remetidas pelo 
próprio artista diretamente à 
Secretaria da Fundação Bie
nal de S. Paulo — Caixa Pos
tal 7832.

Todos os artistas inscritos 
(inclusive aqueles que retira
ram fichas de inscrição com o 
Prof. De Curtis) deverão

/

. apre
sentar-se no MARíGS .para des- 
' . , características do 
(s) trabalhos(s) para s, Mostra 
Estadual.
creveram

Maiores instruções sobre lo
cal do recebimento das obras 
e remessa dos selecionados à 
iSao Paulo serão daVs no Mu
seu de Arte (iMIARGo).

I

. <
â
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Montagem preparatória 

à Bienal Nacional de 74
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, em sua sede 
na Av. Salgado Pilho, 235 — 
l.o andai-, continua à disposi
ção des artistas

apresentar-se, senão por oca- ! 
smo da entrega dos trabalhos 
que deverá ser feita sem ex
ceção, diretamente na sede do 
Banco do Estado do Rio Gran
de do Sul até as 18 horas do 
dla 9 de agosto (sexta-feira) 
aos funcionárias do Museu de 
Arte que lá estarão de plan- 
tao para o recebimento 
mesmas.

interessados 
participarem da Mostra 

Estadual preparatória à Bienal 
Nacional 74.

em

A Mostra será no Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul 
período de 12 
do comente ano.

das
a 23 de agosto

JÚRI DE SELEÇÃO
O MARGS reitera o pedido 

de que todos os artistas que 
retiraram suas fichas de ins
crição com o Prof. De Curtis 
copipareçam em sua sede pa- 
rí descreverem características 
dots) trabalho (s). No caso de 
nao ccmparecimento do artis
ta ao MARGS. a eeuioe de 
montagem da exposição 
Banco do Estado não terá con- 
d'cce's de prever os painéis e 
ou.râs condições de monta vem 
para. a valorizarão das obras 
por ocasião do julgamento e4> 
aivista ficará portanto 
dica do.

Qs artistas que fizeram sua 
mscncao 
MARGS 

-

Sao Paulo, 29 (CP) — Fo
ram escolhidos os dois nomes 
para o Júri de Seleção das ' 
mostras estaduais — primeira
fase da Bienal Nacional 74 _
que depois vai reunir o resul
tado dessas exposições, em ou
tubro. no Ibirapuera. Olivio 
Tavares de Araújo foi indica
do per Franciscono
„ , . , Matarazzo
Sobrinho, presidente da Fun- 

. da?ã<> Bienal, e Márcio Sam
paio pela Associação Brasilei
ra de Críticos de Arte.

preju-
O terceiro membro do Júri é 

indicado pelas autoridades 
assessores culturais de: OU
, ., , — cadacapital onde se realizam as 
exposições.

diretamente 
não ne^sitam mais

no

\
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Mostra de 

Gravura na 

Bienal nacional
A Mostra da Gravura Brasi

leira vai incluir no seu setor 
“histórieo-didático” as gravu
ras dos . livros jesuítas de 
tequese. impressas no Brasil 
por volta de 1700. as primei
ras gravuras realizadas no 
Convento das Carmelitas 
Santa Teresa por Antônio Isi
doro da Fonseca (1744) e até 
mesmo um trabalho do padre 
José Joaquim Viegas de Mene
zes — que além de viajar pa
ra Lisboa para estudar técnicas 
gráficas, traduziu para 
tuguês um clássico sobre 
te de gravar 
Abraham Bousse “Traité des 
Manières de Graver en Taille 
Douce”, de 1645.

A mostra será realizada na 
Bienal Nacional 74, em outu
bro no Ibirapuera e a comissão 
de críticos encarregada de sua 
organização é formada por 
Walmir A.vala, Carmem Porti- 
nho, Wolfgang Pfeiffer, Lisetta 
Levi, Donato Ferrari (indicado 
pelo presidente da Bienal de 
São Paulo 
razzo Sobrinho) e com coorde
nação geral da. assistente cul
tural da. Fundação Bienal, Ra- 
dhá Abramo.

Além do setor "histórico-di- 
dático” a Mostra da Gravura 
Brasileira vai incluir ainda 
“atelier vivo", onde equipes de 
gravação e gravadores poderão 
demonstrar técnicas diversas ou 
apresentar pesquisas sobre no
vos materiais.

Para o “atelier vivo" as ins
crições estão abertas até quin
ta-feira. na Fundação Bienal 
no Parque Ibirapuera.

ca

em

o por- 
a ar- 

o livro de

Francisco Mata-
i
\

um
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BERGS (Rua Ca pilão Monta
nha, 177) — Exposição dos ar
tistas gaúchos que pretendem 
participar da Pré-Bienal-74. Nos 
próximos dia.s as obras 
lecionadas por uma comissão 
ra a mostra de São Paulo. A- 
berta em horário comercial até 
dia 23.

serão se-
pa-

p.T - W-?

i ■
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Mostra Estadual Bienal-74
A mestra Estadual prepara

tória à Bienal Nacional, que o 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul e o Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul apre
sentam. neste último estabele
cimento, permanecerá, aberta á 
visitação até o dia 23 de a- 
gesto. Inaugurada a 12 do 
corrente, esta exposição conta 
com trabalhos já escolhidos 

. de 29 artistas gaúchos, num 
total de 93 obras.

dases locais, um critico indi
cado pela Fundação Bienal de 
São Paulo e um crítico indi
cado pela Associação Brasilei
ra de Críticos de Arte selecio
narão os artistas no local da 
Mostra Estadual que repre
sentarão o Estado do Rio 
Grande do Sul na Bienal Na
cional de 197-1, em outubro a 
novembro deste ano. no Pavi
lhão -Armando de Arruda Pe
reira'. no Parque Ibirapuera, 
em São Paulo.

Durante a exposição da re
ferida mostra estadual, 
critic. indicado pelas autori-

E’ a seguinte a relação dos 
artistas que integram a Mos
tra Estadual no Banrisul:

Flavio Rocha, José Carlos 
Moura, Anestor Tavares. Ma
ria Tomaselli Cirne Lima, 
Beatriz Unikowsky, Gomercin- 
do Pacheco (Guma), Astrid 
Hermann, Carla Obino, Inneu 
Garcia, Patrik I-Iwa. Angela 
Pettini, Arlinda Volpato, Wag
ner Dotto, Clébio G. Sória, 
Carrion de Brítto Velho. In- 
grid Hagen Wagner, Analino 
Zorzi. Ana Lurz.á Alegria, P. 
J. Eorgato Olszewsky, Clóvis 
Dariano, Ruth Morales, Gun- 
ter Weimer, Niúra Arnt Fer- 
nandez, Graça Cerutti, Maria 
Di Gesu, Cal Shasti, Glauco 
Pinto ds Moraes, Paulo Ho- 
yayek, Armando Piazza Filho.

um

\

/
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Ios gaúchôs na pré~bienal/74 I
• Juntamente com Cristina Balbão, Romanita Martins e Luis Barth in
tegramos o júri que fez a primeira seleção dos trabalhos de artistas gaúchos 
que concorrem à Pré Bienal/74. Antes de seguirem para São Paulo, haverá 
uma nova seleção dessas obras, que estão sendo exibidas no Grande Hall do 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul. São dos seguintes artistas os tra
balhos expostos: Astrid Hermann (quatro obras), Arlinda Volpatto (cinco), 
Clòvis Darianoda Rosa (três), José Carlos Moura (três)- que exibe 
série de gravuras, com belíssimo passáros-, Anestor Tavares (cinco), An
gela Pettini (dois), Guma (quatro), Carla Diehl Obino (três), Ingrid Hagen 
Wegner (quatro), Maria Di Gesú (três), Clébio Guillón Sória (quatro), Ar
mando Piazza (quatro), Patrick Gwa (três), Analino Zorzi (um), Graça 
Cerutti (quatro), Beatriz Unikowski Ryba (cinco), Flávio Rocha (três), 
Wagner Dotto (três), Irineu Garcia (um), Cal Shasti (um), Ruthi (um), Ana 
Luisa Alegria (cinco), Glauco Pinto de Moraes (três), Carlos Carrion de Bri
to Velho (quatro)- deixando de lado a pintura apresentando gravuras, Niura 
Arnt Fernandez (dois), Maria Tomaselli Cirne Lima (quatro), e Gunther 
Weimer (cinco).

i
Imumsua nova
j

1
3
%m
$mmMml

Mostra prévia para a 

Pré-Bienal
É uma mostra insólita em seu gênero. É exposição prévia pa

ra a Pré-Bienal de 1&74 em São Paulo. O certame é sulino e a 
ele concorrem três dezenas de artistas plásticos gaúchos. Houve 
uma prévia seleção e um júri apurará os que irão representar 
o Pio Grande do Sul. Quase cem trabalhos estão mobilizados no 
recinto habitual do Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

Anestor Tavares comparece com cinco gravuras. Ariintía 
^olpaoto apresenta cinco ótimas tapeçarias no único conjunto bem 
montado.

Astrid Hernnanu com três admiráveis e transfigurados inse
tos em gostoso material plástico. Armando Piazza numa fase ' 
nova. com ricas composições figurativas. Analino Zorzi com uma 
sç> contribuição. Ana Maria Alegria com cinco agradáveis con
cepções. Angela Pettini mostra um bom entalhe. Beatriz Uni- 

^ kowsky e Beatriz Riba. lima cem cinco lavores e a outra com 
quatro serigrafias bem concebidas.

Carla Diehl Obino com diferentes tapeçarias e de proporções 
médias. Cal Saasti com um lavor. Clébio Sória com quatro pai
néis médios. Clóvis Dariano apresenta três fotos bem artísticas.

Carlos Carrion Brjto Velho reuniu quatro bem elaboradas li
tografias. Flávio Rocha apresenta duas pinturas, surrealistas.

Glauco Pinto de .Morais prossegue na trilha das locomotiva* 
com a técnica do ltiper-realismo. Graça Cerutti com quatro de
senhos ã sua maneira e temática.

*5

Gunter Weimer apresenta dois objetes, um em acrílico e ou
tro em cilindros óticos conjugados. Irineu Garcia tem uma escul- 

; tura em gesso, em abstrato geométrico.
José Carlos Moure com fino labor em branco imprimido e fi

guras coloridas em recanto. Maria Tomaselli Cirne Lima apa
rece com quatro grandes composições delineadas, envidradas e de 
efeito.

4
\

Maria Tomaselli Cirne Lima eslá na Pré-Bienal 
BERGS.no

Maria Gesu reuniu trés gravuras com temática popular. Niura 
Arnt Fernandez mostra dois trabalhos. Olzewsky concorre com 
dc-is lavores.

iPatrick Hn. o nosso chinês, reuniu cinco grandes painéis 
verticais e abstratos.

Hoyaek está com novas pesquisas fantasiosas e rendimento 
colorístico. Rutfa Morales tem dois trabalhos.

Wagner Dotto tem três vivazes telas surrealistas, com íelevo 
figurai e colorido. Eis o que verificamos nessa mostra prévia da 
seleção final que advirá esta semana. Trinta são os concorrentes 
escolhidos na prévia para a final. Dezenas estão ausentes e sao 
altamente representativos da atualidade gaúcha. Vamos aguar
dar o que ficará com a erivagem terminal.

ALUO OBINO
■

C,P.
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MOSTRA ESTADUAL BIENAL-74

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, do Departamento de Assuntos Cul
turais da Secretaria de Educaça'o e Cultura do Estado e o Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul apresentam até 23 de agosto próximo, a mostra estadual Pré- 
Bienal/74, na sede do BERGS, à Rua Capitão Montanha, 177, Agência Central. 
Desta mostra, após seleção à critério de comissão especial, sairá a representação 
gaúcha à Bienal 74 de São Paulo.
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Cinco gaúchos irão à Bienal WWWrr seleção, na qual fo-balhos, submetendo-se a
escolhidos: Glauco Pinto de Morais (pin- 

hipei-realistas), Carlos Carrion de Brito 
Velho (litografias), Anestor Tavares (dilogra- 
fias), Astrid Hermann (pesquisa ambiental) e 
Arlinda Volpato (tapeçaria). Agora eles par
ticiparão da Bienal Nacional, enfrentando par
ticipantes de todos Estados, ccm objetivo de 
conquistarem um prêmio que lhes garantirá, 
automaticamente, a representação brasileira 

Bienal Internacional de 1975.

cinco artistas gaúchos foram sele- 
Bienal Nacional que será rea-

Apenas ram
turas ..eionados para a , _ . , .

lizada em outubro, em São Paulo. Esta deci
são foi tomada pelo júri composto por Emo 
Squeff (gaúcho radicado em SP), representan
do a Fundação Bienal; Mareio Sampaio repre
sentando a Associação de Críticos e da profes
sora Cristina Balvão. representando o MARGS, 
semana passada, quando reunidos julgaram os 
trabalhos expostos no saguão do BERGS. 
Mais de 30 artistas gaúchos enviaram seus tra-
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Mostra estadual preparatória à 

Bienal Nacional de São Pulo
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, do Departa
mento de Ciência e Cultura 
da SEC, solicita publicação 
da seguinte nota:

Porto Alegre. 30 de agosto 
de 1974. Nota n.o 22-74 — 

A «organização da Mostra Es
tadual preparatória à Bienal 
Nacional' de São Paulo, reali- 

.z».da nesta Capital no período 
de 12 a 23 de agosto, no Ban- 

; co do Estado do Rio Grande 
do Sul, foi uma colaboração 
emprestada pelo Governo do 
Estado, através do Departa
mento de Assuntos Culturais 
da SEC à Fundação Bienal de 
São Paulo.

— O Museu de Arte do Rio 
Gtonde do Sul recebeu em ju
lho do corrente ano a incum
bência da coordenação executi
va da referida Mostra Esta
dual, passando a providenciar 
na escolha de local, na mon
tagem e ms inscrições dos ar
tistas gaúchos.

— A direção do Banco dp 
Estado'do Rio Grande do Sul 
gentilmente cedeu o saguão de 
sua sede central, proporcio
nando assim, não só aos in
teressados diretos na mostra, 
como à comunidade rio-gran- 
dense, a oportunidade de vi
sitação, garantindo aos artis

tas a segurança 
das obras expostas.

— A inauguração dos traba
lhos realizou-se 
constituindo-se em importante 
acontecimento, já que ali es
tavam representadas diferen
tes tendências e técnicas de 
vinte e nove (29.i artistas gaú
chos participantes, num total 
de noventa e três (93j cbras 
expostas.

— A divulgação dos artis
tas selecionados nas diferentes 
mostras estaduais, segundo cri
tério formado pela Fundação 
Bienal de São Paulo, será fei
ta oportunamente a todo Bra-

permanente

em 12.8.74.
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— A comissão integrada por 
Enio Squeff. Mareio Sampaio 
e Cristina Balbão, respsetiva- 
mente da Fundação Bienal de 
São Fi’ulo, Associação Brasilei
ra de Críticos de Arte e Enti
dade Organizadora Estadual, 
selecionou, para representar o 
Rio Grande do Sul, os seguin
tes artistas: Anestor Tavares, 
Astrid Hermann, Arlinda Vol- 
pato, Carlos Carrion de Britto 
Velho, Glauco Pinto de Mo
raes que terão seus trabalhos 
expostos no Pavilhão do Ibi- 
rapuera em São Paulo1'. ,
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