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Inauguraç~ao: 23/09/7I4. às 20 horas.

M A

Esta mostra integra as Comemoraçoes do Eienio da Colo 
nização e Imigração no RGS.

lk artistas participantes.
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RS 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS - MARGS 
EMBAIXADA DA AUSTRÁLIA

XLêm a lyonra de convidar ‘Voóóa Excelência e 
Excelenilèéima família para a abertura da moAtra de obraó origínaió

"gráficos j4u.strailan.os - 19?4"
dia 23 de óetembro, Aegunda-feira, àó 20 lyoraò, no Muóeu de Arte do 'Rio 
Grande do Sul, Avenida Senador Salgado pilho, 235, 1.° andar.

'Período da Expoóição: de 23 a 30 de óetembro
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PANORAMA Décio Ptesser

A gravura da Austrália numa 

itinerante que vem a P. Alegre
Foi enviada pelo Governo da Austrália pa

ra circular por Brasília, Rio, Porto Alegre, Mon
tevidéu e Buenos Aires, uma coletiva de gra
vuras realizadas naquele país. A mostra 
chegou ao Brasil e depois de Brasília, está ex
posta no Rio, no Museu de Arte Moderna, des
de a última quinta-feira, 
gravura na Austrália já atingiu um alto grau 
de sofisticação seeundo afirmação de Roseme- 
ry Vickers, gravadora e responsável por esta ca
deira e também História de Arte na Escola Na
cional de Arte de Sidney. Ela acompanha a ex
posição e fará palestras ilustradas por disposi
tivos sobre as artes plásticas na Austrália.

do surrealismo, uma forte tendência da arte 
atual australiana. Até 20 anos atrás as artistas 
da Austrália viviam isolados. Hc-je, tudo mudou 
em virtude do interesse do Governo e de doa
ções particulares. A cada dois anos o governo 
institui bolsas de estudo no estrangeiro para ar
tistas com menos de 30 anos e mantém em Pa
ris um estúdio para residência de artistas sele
cionados. Existem também subvenções para de
terminados projetos, como foi dada ao escultor 
Lindon Dadswell, para que se pudesse fundir 
suas peças em bronze, em tamanho grande.

A Mostra de Gravuras da Austrália deverá 
chegar a Porto Alegre ainda no decorrei* desta 
temporada, servindo para nosso público conhe
cer o trabalho que vem sendo desenvolvido na
quele país. Eles já conhecem a gravura brasi- 
sileira através de uma exposição que foi levada 
a Austrália em 1969. Na mostra australiana par
ticipam 14 gravadores, figurando apenas uma 
mulher.

já

Emboca recente, a

A prática da gravura na Austrália, começou 
há 10 anos. Hoje já existem nomes consagra
dos como Colin Lanceley, um dos fundadores 
do grupo "Imitation Realist". Ele começou a 
usar materiais de refugo, caiando inesperados 
efeitos de imitação realista'". Isto aproximou-o
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Aíim
Leach Jones, 
partcipa 
da mostra de 
Gravuras da 
Austrália 
dia 23. 
no MARGS

'
© O MARGS tem em sua a- 

genda algumas exposições impor
tantes. Nos próximos dias deve
rá ser inaugurada a Mostra de 
Cerâmica da União Soviética. Dia 
23, a dos Gráficos Australianos e 
em seguida a dos Gráficos da In
glaterra e Alemanha.

.
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Gráficos australianos 74 

no Museu de Arteexporão
gundo o esquema itinerante or
ganizado pela Embaixada da 
Austrália.

Dentro da nova visão interna
cional, a Missão Cultural Aus
traliana se propõe também en
corajar outros intercâmbios fu
turos, bem como tenciona man
ter contato com os artistas plás
ticos de Porto Alegre.

É a seguinte a relação 
artistas gráficos integrantes dia 
mostra: George Baídessin — Ar- 
thur Boyd — Jock Clutterbuek — 
Tony Coleing — Domênico de 
Clario — Roger Kemp — Colin 
Lancelev — Alun Leach Jones — 
Bea Maddock — Allan Mitel- 
man — John Olsen — Jan Sen- 
bergs — Alberr Shomaly e Fred 
Willians.

Entre as técnicas empregadas 
pelos referidos artistas estão a 
água-forte e água-tinta, f.togra- 
fia. serigrafia, guache, aquarela 
e diferentes materiais mesclados, 
tinta e papel gráfico e impressão 
em tela.

O Departamento de Assuntos 
SEC, através doCulturais da 

Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, apresentará de 23 a 30 
de setembro a Mostra de 
tistas Gráficos Australianos 74” 
num patrocínio da Embaixada 
da Austrália no Brasil.

Acompanham a referida mos
tra, Dennis Harnay, desenhista, 
e Rosemary Vicker, artista e pro
fessora de história da arte que 
aqui proferirá palestras sobre 
arte australiana contemporânea 
e artes gráficas em geral.

Os referidos artistas viajam 
em Missão Cultural do governo 
da Austrália e já estiveram em 
Porto Alegre para um primeiro 
contato e acertos para a realiza
ção da mostra, devendo retornar 
para a inauguração dia 23 de 
de setembro, no Museu de Arte 
do Rio Grande ilo Sul.

A Mostra dos artistas gráfi
cos da Austrália permanecerá no 
MARGS apenas uma semana 
seguindo para Buenos Airest se-

“Ar-
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Cerâmica da URSS e Gráficos 

Australianos no
.

.! MARGS
vista em Porto Alegre e pelo 
valor intrínseco do material 
que será apresentado na opor
tunidade.

A mostra de cerâmica da U- 
nião Soviética vem assim com
plementar com brilho a agen
da 1974 do Museu de Arte. e 
sua inauguração, ainda esta 
semana será dada ao conheci
mento de todos brevemente.

Seguindo-se ã Cerâmica da 
União Soviética, ocorrerá no 
MARGS uma sucessão de mos
tras de artes gráficas a iniciar 
dia 23 de setembro com uma 
visão das artes gráficas Aus
tralianas e em outubro com 
gráficos Alemães íBcden, Ep- 
pich) e gráficos Ingleses da 
década de 60, respectivamente.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul está aberto a 
todos interessados de terças- 
feiras a domingos em sua sede 
provisória na Av. Sen. Salga
do Filho, 235 — l.° andar.

cj c Pcvo 44 • 1" x y

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul prevê para sua 
agenda deste mês, uma das 
mais importantes realizações 
de 1974. Trata-se de uma ex
posição de cerâmica da União 
Soviética.

A referida mostra vem a 
Porto Alegre numa promoção 
do Departamento de Assuntos 
Culturais da SEC e da Embai
xada da União Soviética em 
Brasília.

Acompanha essa mostra um 
conservador vindo de Moscou, 
o que pode dar aos interessa
dos uma idéia do grande va
lor histórico e artístico das pe
cas que serão expostas no ... 
MARGS.

Os órgãos promotores estão 
acertando os detalhes finais 
da montagem e guarda perma
nente desse famoso acervo que 
certamente despertará a aten
ção do público em geral, por 
tratar-se de exposição nunca
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Gráficos australianos no 

Museu de Arte do Estado
organizado pela Embaixada da 
Austrália. A inauguração se
rá dia 23, às 20 lioras e será 
aberta pelo Embaixador da 
Austrália no Brasil, sr. Jolm 
Kelso.

Nos dias seguintes à inau
guração, respectiva mente 24 e 
25 de setembro. Rosemary Vi- 
kers proferirá as palestras aci
ma mencionadas no Museu Jú
lio de Castilhos. a primeira às 
20 horas e a segunda às 17 ho
ras, estando convidados todos 
os interessados.

As palestras serão feitas em 
Inglês, com tradução simultâ
nea e com auxílio de audio-vi- 
suais.

Dentro da nova visão inter
nacional, a Missão Cultural da 
Austrália visa manter contatos 
com todos os artistas gráficos 
de Porto Alegre, para estrutu
rar possíveis intercâmbios en
tre os dois países.

Já se encontram em Porto 
Alegre, Dennis Harney e Rose
mary Vickers, que acompanham 
a mostra de artistas gráficos 
da Austrália a ser realizada no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. O primeiro, é dese
nhista industrial da Galeria de 
Arte de New South Wales, em 
Sidney. e Rosemary Vickers é 
professora de História da Ar
te e artista gráfico na mes
ma cidade.

Rosemary Vickers proferirá 
duas palestras sobre arte e es
pecificamente tratará das Ar
tes Gráficas na Austrália, com
plementando assim esta impor
tante mostra, que vem a Porto 
Alegre numa promoção da Em
baixada da Austrália e do De
partamento de Assuntos Cultu
rais da SEC.

A_- Mostra permanecerá no 
MARGS apenas uma semana, 
segunindo para Montevidéu, 
dentro do esquema itinerante
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CORREIO DO POVQ

Uma Visão cia Arte Australiana 

a partir de amanhã no MARGS
Será inaugurada amanhã, no 

Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul, uma mostra de “Grá
ficos Mistralianos — 1974”, pa
trocinada pela SBC, Departa
mento de Assuntos Culturais, 
MARGS e Embaixada da Aus
trália.

O CONSELHO DAS ARTES

Ainda de acordo com 
plicações fornecidas por Ro.se- 
mary, o Conselho das Artes é 
ainda um corpo novo. datado 
de 1972 aproximadamente. Foi 
criado justamente para preen
cher a lacuna existente ante- 
riormente no que se refere à a- 
tenção e à promoção das artes. 
Sua função é prover fundos pa
ra as diferentes atividades ar
tísticas.

No caso de Rosemarv — que 
também é artista gráfica — o 
Conselho fomeceu-lhe os fun
dos necessários para. que ela 
abrisse, em Sidney, junto 
dois colegas, uma espécie de o- 
ficina, onde além de realizar 
seus próprios trabalhos, ela a- 
judasse outras artistas a impri
mirem, com a disponibiildade 
do material existente.

Sua escolha para acompa
nhar a presente mostra à Amé
rica Latina se prende á sua 
dupla capacidade: conhecimen
to da técnica da. arte gráfica e 
conhecimento da história da 
arte. "Além das conferências 
que venhQ realizando, tenho por 
objetivo, sugerido por meu go
verno, entrar em contato com 
artistas brasileiros, tratar de 
conhecê-las e posteriormente 
organizar a vinda de suas mos
tras até nós. Estou 
do muito com artistas, escolas 
e críticos brasileiros, no final 
da viagem devo remeter um

latório completo ao meu gover
no e anexar sugestões de futu
rei empreendimeitos. O pintor 
João Tarciso e alguns ' 
desenhistas cariocas são 
xerraplo”.

AtJSTRALIA E LATINO- 
AMERICANOS

Dennis Harney, que se dedi
ca ao desenho industrial, tam
bém está em Porto Alegre. Ele 
comenta que se conhece muito 
pouco a respeito do Brasil lá. 
“Aqui estamos descobrindo os 
detalhes da cultura que não 
■aparecem nas amplos docu
mentos. Evidentemente, sabe
mos algo a respeito da arquite
tura- (Brasília), da beleza natu
ral do Rio de Janeiro, da Bie
nal de São Paulo, do Carnaval, 
Amazônia e café. Por outro la
do, acredito que vocês, brasilei
ros. também não conhecam 
muito a respeito da Austrália e 
de sua cultura. Quanto ao meu 
trabalho especificamente, atuo 
junto a Galeria de Arte de New 
South Wales, sou o desenhista 
responsável por tudo que se 
faz ligado ao Ministério de 
Atividades Culturais: trabalhos 
estruturais e demais instala
ções”.
Apesar da- forte imigração, ba

sicamente de peruanos e chile
nos, a Austrália conta hoje com 
uma população de apenas 15 
milhões de pessoas. Isto signi
fica, para Dennis Harney, “que 
lidamos com problemas dife
rentes do Bauhaus. Não temos ! 
um mercado consumidor inter- 1 
no razoável, por isso trabalha
mos e criamos para o mercado 
internacional. Aprendemos a 
enfrentar toda sorte de proble
mas, mesmo que não o tenha
mos internamente. Há cente
nas de produtos internacionais 
que foram concebidos na Aus- , 
trália: as bolinhas "roll-over” 
das cadeiras para escritório são 
um, exeinplo do nível atingido 
pelo desenho australiano.

Quanto aos nomes destaca- j 
dos, é Dennis quem explica que : 
“na Austrália os artistas de 
“design” são conhecidos por 
seu trabalho, e não por seus 
nomes. Aqui as pessoas fazem 
um trabalho fora de série e 
guardam o renome para sem
pre. Lá, é preciso trabalhar e 
criar sempre”.

aoertura em ^ •»"*• —
I S.S.

as ex-
jovenj 
um e-

l
A mostra, que vem percor

rendo várias capitais brasilei
ras e diversos países da Amé
rica Latina; a começar pelo 
México, reúne o que de mais 
novo existe em termos da ar
te gráfica na Austrália. Seus 
nomes mais expressivos, reuni
dos sob um prévia seleção ba
seada em critérios de interesse, 
criatividade e atividade, visam 
dar uma mostra real do que 
vem sendo artisticamente pro
duzido na Austrália.

'

com

Segunoo Rosemarv Vickers, 
artista gráfica e professora de 
.história da arte, que acompa
nha a mostra, “trata-se da pri
meira exposição deste tipo or
ganizada para a América Lati
na pelo Conselho das Artes 
»órgãos governamental) e pelo 
Departamento de Assuntos Ex
teriores. Inclui trabalhos em 
égua-forte, serigratfia, litografia 
e alguns gouaches, e todos eles 
pertencem ao governo austra
liano. Por esta- razão, não 
demos nada, visamos 

» tomar conhecido
/ven- 

apenas 
o que vem 

sendo feito em nosso continen
te. Ao todo. estão representados' 
quatorze artistas”.

conversan-

re-

Sábitdo, 28 — Mem. FaculT.
ÇSa. UABearbiiL

»
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FOLHA DA TARDE23 DE SETEMBRO DE 1974

PANORAMA Décio Presser

«Perfoímance» 71 — de George Baldssin, um dos trabalhos que participa 
da mostra de gravuristas australianos

Gráficos australianos: 

só esta semana no MARGS
Clario, Roger Kemp, Colin L-anceley, Alun 
Leach -Jones, Bea Maddock. Allan Mitelman, 
John Olsen, Jan Senbergs, Alber Shomaly. 
Pred Williams. Acompanhando a exposição. 
Rosemary Vickers, professora da História da 
Arte. e Dennis Harney, desenhista industrial 
de uma galeria de arte de Sidney. Ela reali
zará duas conferências, amanhã (20 horas) e 
quarta-feira (17 horas), no Museu Julio de 
Castilhos, tratando sobre “Artes Gráficas na 
Austrália”. Estas palestras serão em inglês 
com tradução simultânea e utilização de audio
visuais. Esta missão cultural da Austrália tam
bém manterá contato com todos os nossos 
artistas gráficos importantes, com objetivo de 
estruturar próximos intercâmbios entre os dois 
países.

A partir de hoje, até o próximo domingo, 
o público gaúcho terá oportunidade de co
nhecer trabalhos de um grupo de gráficos 
australianos, em exposição no MARGS. Na 
inauguração, hoje às 20 horas, estará pre
sente o Embaixador da Austrália no Brasil, 
John Kelso, que Juntamente com o DAC/SEC. 
é responsável pela vinda desta mostra até 
Porto Alegre. A técnica da gravura começou a 
ser difundida na Austrália há poucos anos, 
encontrando boa repercussão no meio artísti
co. Pintores, escultores e desenhistas de reno
me resolveram fazer experiências na gravura 
e o resultado foi reunido nesta itinerante que 
realiza um giro pela América Latina. Os par
ticipantes são: George Baldessin, Arthur Boyd, 
Jock. Clutterbuck, Tony Coleing, Domenico de
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l GALERIAS )
Gráficos
australianos hoje no 

Museu de Arfe
Abrirá hoje, às 20h, no Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul (Salgado 
Filho, 235, l.o andar), a mostra iti
nerante de gráficos australianos, numa 
promoção da Embaixada da Austrália 
e do Departamento de Assuntos Cul
turais da Secretaria de Educação e 
Cultura. Acompanhando a mostra, 
que ficará em Porto Alegre durante 
uma semana, estão aqui Dennis Har- 
ney — desenhista industrial — e Ro- 
semary Vickers — professora de Histó
ria da Arte. Ela fará duas palestras 
sobre arte e especificamente sobre 
As Artes Gráficas na Austrália: a pri
meira no Museu Júlio de Castilhos, 
amanhã, às 20; e a segunda na quar
ta-feira. no mesmo local, às 17h.

Da mostra participam 14 artistas 
exponenciais da Austrália, todos eles 
exercendo mais uma atividade em seu 
país, já que lá o mercado de arte não 
é dos mais favoráveis. “Dá para so
breviver", diz Rosemary Vikers. “mas

i

o artista que trabalha somente em
arte enfrenta dificuldades bastante
grancles”.

íí: / -V :
,3

ms m

! Gráficos australianos: «Performance 1971», água-forte de George Baldessin
F. M . ^ ihjw.
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Acompanhado pelo sr. Carlos Freire (à direita), titular do Departamento de Re
lações lnterconsulares da Secretaria do Interior e Justiça, e cia professora Rose- 
mciry Vichers, o embaixador John Kelson trouxe ontem sua saudação ao “Correio

do Pooo",

J

Embaixador da Austrália 

inaugura Mostra Gráfica
A Austrália marca desta

que, significativo esta sema
na,; ém Porto Alegre, com a 
Exposição “Gráficos Austra
lianos”, inaugurada ontem à 
noite no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, e a pre
sença de seu embaixador no 
Brasil, diplomata John Kel
son, que ha apenas três se
manas assumiu seu posto e 
escolheu o nosso Estado pa
ra a sua primeira visita ofi
cial.

cana de açúcar, madeiras, 
bovinos e aves”.

no, construiu significativo 
parque industrial que vai da 
siderurgia à indústria de te
celagem, dos automotores à 
fabricação do papel de im
prensa. Como resultado, seus 
habitantes tem renda per 
capita anual superior a 1.807 
dólares (cifras de 1967).

A MÃO DA HISTÓRIA

Clima e solo praticamente 
iguais aos dos países meri
dionais da América do Sul, 
a' Austrália, contudo, possui 
uma economia desenvolvida. 
Sua moeda é uma das mais 
fortes do mundo. O embai
xador John Kelso atribui à 
História, o papel de fator de
terminante de tal situação.

“A ocupação da terra, na 
Austrália”, afirmou, “acon
teceu no século 19, após1 a 
revolução industrial. Este fa
to foi importante para mol
dar uma filosofia de produ
ção, e desde logo a atividade 
agrícola orientou-se em ritmo 
intensivo. Dado que isto con
centrou as populações nas 
cidades ,surgidas tão logo se 
iniciou a colonização, muito 
cedo a atividade rural meca
nizou-se”.

PROGRAMA

O sr. John Kelson perma
nece apenas deis dias entre 
nós, nesta primeira visita. 
Ele chegou ontem, para a 
inauguração da mostra grá
fica, e hoje segue para São 
Paulo, onde a Austrália man
tém consulado. Mas, pro
mete que em breve, voltará 
ao Rio Grande do Sul.

Apesar da pequena dura
ção da estada, o dipt 
australiano cumpre pro; 
intenso de contatos nesi 
pita], já tendo se avistado on
tem com o secretário de Edu
cação e Cultura, coronel Mau
ro da Costa Rodrigues, a 
quem foi agradecer o apoio 
e o patrocínio concedido.

Hoje, sua agenda marca 
visitas ao governador do Es
tado, ao secretário de Agri
cultura e à Assembléia Le
gislativa.

“A exposição tem o objeti
vo de contar mais sobre a 
Austrália, explica o sr. Kelso. 
“Meu país, de modo geral, é 
bastante desconhecido nesta 
parte cro continente, e a .mos
tra, inédita para os latino-a- 

j mericanos, conta bastante a 
. respeito da nossa cultura e 
: da nossa atividade artística”.

■í

taO sr. Kelso atribui este 
desconhecimento a razões di
tadas pela geografia, pois a 
Austrália se relaciona mais 
intimamente com os países 
da costa oeste da América do 
Sul.

ia
. Ca-

O fato é que. emergindo da 
"É evidente que. daqui por II Guerra Mundial, a Aus-

diante, esse panorama deve- trália conseguiu imprimir ru-
j rá sofrer modificação” — mos muito corretos à sua e-

disse o diplomata. “É parte coriomia, graças à orientação 
da minha missão como em- que resultou dos esforços da
baixador, estreitar as relações Organização Federal de Pes-
entre o Brasil e a Austrália. quisas Industriais. Mobili-
Teihos interesses comuns e zando ativamente todos os
graolíde identidade, principal- seus recursos naturais, ón-

’ com .estes Estados da de se incluem anthnônio — 
i. Meftdional. Na eco- bauxita — carvão — zinco

do jíneii país, a agro- — cobre — estanho — fer
ia desempenha papel T0 — manganês — níquel —

grand'éiá:'*e nos- ouro — prata — chumho —
so^pTifrcipais produtos igual- 
raente são lã. trigo, além de

n

1H

dSpíi
cromo — fosfa-petróleo 

tos — amianto — molihde-
- I
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EMBAIXADOR DA AUSTRÁLIA
O embaixador da Austrália no Brasil, sr. John Kelson, que há 
três semanas assumiu seu cargo, foi rceebido ontem pelo gover
nador Euclides Triches, em sua primeira visita oficial a um Es
tado brasileiro. Ele veio a Porto Alegre para presidir a inaugura
ção da exposição “Gráficos Australianos”, ontem à noite, no 
Museu de Artes do Rio Grande do Sul. Ontem mesmo, o sr. John 
Kelson manteve contatos com autoridades civis e militares, de
vendo retornar hoje ao centro do País. Participaram da audiência 
o chele da Casa Civil, deputado Victor Faccioni e o chefe da 

Casa Militar, coronel Odilon Camargo.
\.
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GRÁFICOS AUSTRALIANOS
O embaixador da Austrália, diplomata John 
Kelso, e o secretario da Educação e Cultura, 
coronel Mauro Costa Rodrigues, inauguraram 
anteontem, no Museu dc Arte do Rio Grande 
do Sul, a Exposição de Artistas Gráficos Aus

tralianos-1974. A mostra pela primeira vez vem 
à América do Sul. como meio de divulgar a 
cultura e a arte daquele pais. A foto mostra um 
momento da inauguração, vendo-se ainda as se

nhoras John . Kelso e Mauro Costa Rodrigues
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Exposição da Austrália
/

O Embaixador da Austrália, John Kelso, e o secretário da 
Educação, Mauro Costa Rodrigues, inauguraram a Exposição de 
Artistas Gráficos Australianos — 1974 no Museu de Artes do RS 
Av. Salgado Filho, 235. Na foto, um flagrante da solenidade, 
vendo-se, ainda, as sras. John Kelso e Terezinha Freitas Ro
drigues.
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I)g• Dia 30 encerra a exposição dos 
Gráficos Australianos/74, no Museu de $ 
Arte do Rio Grande do Sul. Depois de i 
estar em Brasília, Rio e São Paulo, onde f 
recebeu os melhores elogios da critica & 
especializada, a mostra chega a Porto % 
Alegre e é o momento de tomar contato hi 
com trabalhos de categoria realmente $ 
internacional. Daqui, a mostra itinerante fi 
viajará para Montevidéu e depois para 
Buenos Aires. Aqui ela fica até dia 30.

Ú
(4o ZC-I-W

à.

*

I• 0 vernissage dos Gráficos Australianos/74 reuniu A? 
muita gente no Museu de Arte do Rio Grande do Sul,
Iocalizado na antiga sede do Cotillon Club, na avenida
Salgado Filho. Quem veio especialmente de Brasília 
para essa inauguração foi o Embaixador da Austrália, *}i 
•lohn Kelso. trazendo também a Embaixatriz. Dona 
Antonieta Barone vibrando com o êxito da exposição, 
realmente muito boa, de nível internacional e que 
merece uma visitação. Entre as presenças o Secretário ?| 
Mauro da Costa Rodrigues e Odone Marsiaj. Ainda os 
austalianos, queacompanham a mostra: Rosemary £5 
V ickers (artista gráfica), com muito charme num % 
caftenem batiqueeDennis Harney (desenhista da 
Galeria New South Wales, deSidney), um boapinta 
eom dois metros e 10 de altura; o sucessodos dois foi M 
tão grande que chegaram a autografar os bonitos 
catálogos da exposição i

}L4->~ú ff-orcc - ZC
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A Arte Gráfica da Austrália
Da longínqua Austrália, continente sob a égide britânica te

mos representações culturais e artísticas que se mostram através 
da coreografia de John Cranko e Helpmann, de cantores e pia
nistas, de regentes e arquitetos, como o do Teatro de Sidney e 
de atores cinematográficos e teatrais e de artistas plásticos até 
a presente caravana de artistas gráficos que estão em sua pri
meira excursão através da América Latina.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul está acolhendo a re
presentativa. mostra dos mais expressivos artistas da Austrália 
escolhidos por critérios de criatividade, labor e interesse, sem sen
tido de venda e em caráter exclusivamente cultural. Foram tra
zidas 74 obras de quase trinta artistas, mas, infelizmente por 
exiguidade do museu-mignon e de emergência, só a metade esta 
exposta, o mais estando em depósito noutro local.

Dennes Harnery e Rosemart Vickers acompanham pcssoal- 
mente a mostra, com palestras sobre artes gráficas e contemporâ
neas, no Museu Júlio de Castilhos.

A atre australiana, sob o signo anglo-saxão, é escorreita, de 
alto artesanato e processus tecnológico e expressão artística ’ re
quintada com seus filmes, peças teatrais e criações coreográficas, 
com sua arquitetura e literatura.

Um magnífico catálogo no nivel do que de melhor temos tido 
da Alemanha, Estados Unidos, Japão e outros paises desenvolvidos 
nos encaminha nessa mostra nacional de serigraíia, água-forte, 
litografia e guaches artistas da envergadura de Jan Senbergs. 
Tony Coleing, Robert Kemp, Colin Lanceley, Bea Maddock. Alun 
Jones, Albert Shomaly, Fred Williams e tantos outros expoentes 
do graíismo da Austrália em 1974,

Somente por poucos dias, infelizmente, teremos essa mostra 
em sugestiva perambulação através da América Latina, do Brasil 
até o México.

ALI)0 OBINO

C^òrr-z (o do I o\jo — X L/7
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australianos

Gravura ele Bea Maddock, na Mostra dos Gráficos Australianos/74, no MARGS
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Gráficos Australianos até 

amanhã no Museu de Arte
Encerra-se amanhã, dia 28, às 

22 horas, a mostra de 14 artis
tas gráficos da- Austrália 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul. A referida exposi

ção foi inaugurada dia 23 de 
setembro, e contou com a pre
sença do Embaixador da Aus
trália. sr. John Kelso, do Se
cretário de Educação e Cultu
ra do Estado, cel. Mauro da 
Costa Rodrigues, da Diretora 
do Departamento de Assuntos 
Culturais da SEC, prof.a Anto- 
nieta Barane e do Diretor do 
MARGS, pintor Plínio Bsr- 
nhardt.

Estiveram presentes também 
jornalistas, artistas e público 
em geral — interessado nesta 
importante promoção que o 
MARGS acolheu em sua sede.

no

i

Os acompanhantes da expo
sição, Dennis Harnev e Rose- 
marv Vickers. em Missão Cul
tural pela América Latina, se
guirão d|a 2 de outubro (quar
ta-feira) para Montevidéu, le
vando consigo esta excelente 
mostra do que há de mais a- 
vançado em matéria de técni
cas gráficas na Austrália de 

' hoje.

*

Dennis Harney e Rosemary 
Vickers, em palestras realiza
das no Museu Júlio de Gíasti-
lhos, tiueram oportunidade \de . ;- i'i .y
trocar idéias com nossos artis
tas. e levam uma impressão fa
vorável da acolhida que tive
ram em Porto Alegre, do su
cesso da exposição e também 
do grande desenvolvimento das 
artes gráficas em nosso Esta-v ■

do.
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, em sua sede na 
Av. Senador Salgado Pilho, 235, 
l.o andar, está aberto ao pú
blico interessado, de 3.a a 6.a 
feira, no horário das 9 às 12 
horas e das 13 às 22 horas, e 
aos sábados e domingos das 15 
às 22 horas.

MUSEU DE ARTE DO RIO 
GRANDE DO SUL (avenida Salgado 
Filho, 235) - Encerra-se hofe a 
mostra Gráficos Australianos/74, de 
çmande importância. *< Exposição 
itinerante que está percorrendo as 
principais capitais do mundo. 
zzh- 3o-9-r^ *
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