
EXPOSIçlÕ PINTURAS DE DIMITRIS

DAC/SEC
MARGS

MÁRGS (Salg. F-)
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Inauguração: 29 de Outurbro de 7k

Esta mostra integra as comemorações do Eienio da Co
lonização e Imigração no RGS.
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RS 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Xiêm a honra de convidar Doééa Excelência 
e Excelentíssima família para a abertura da Exposição de 'PinturaS de

" L m L t r L s "

4 dia 2Ç de outubro, terça-feira, àé 20 horas, no Qtluóeu de Arte do rRio Grande 
do Sul, Avenida Senador Salgado Filho, 235, 1.° andar.

/Período da ExpoSição de 2Ç de outubro a 10 de novembro.

€óta exposição faz parte daó comemorações do 'Biênio da Colonização e Jmigração, 
no Bío Grande do Sul.

Porto Alegre outubro de 1974.
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ARTES 1

ilüi
IAB — Uma série de pinturas recentes, 
com temas baseados em lendas e folclore 
brasileiros, são o acervo do pintor e 
homem de propaganda, Nelson 
Jungbluth, que expõe pela primeira vez, 
individualmente.

GALERIAS §11!
MARGS — Dimitris artista plástico 
grego, desde 54 no Brasil, expõe mais 
uma individual, com 21 quadros à óleo 
sobre tela e temas urbanos, marinhos e 
natureza morta. O incansável grego, 
nascido em Pátras, porto marítimo 
próximo ao mar Jônio, foi aluno de De 
Cirico e fez várias exposições, individuais 
e coletivas, na Áustria, em Graz, quando 
lá esteve em 52, para uma temporada de 
estudos.

YAZIGI — Apresenta o III Salão do 
Jovem Artista, numa promoção da 
Gaúcha. Zero Hora e Hoje com 
participação da Divisão de Cultura da 
Secretaria de Educação. É uma 
oportunidade de se conhecer os novos 
talentos que estão aparecendo ou 
crescendo. Vale a pena prestigiar a 
rapazeada, que se lança cheia de 
idealismo e criatividades.

Em Atenas teve participação ativa no 
Movimento Artístico Livre sob a 
orientação do escritor Aparte. Mas o 
artista não se restringiu somente à 
escultura e pinturas. Também teve 
realce no Teatro, quando em 63 foi 
fundador do Teatro Popular Gaúcho sob 
auspícios do Ministério de Educação.

Devido à sua escolaridade em letras 
clássicas, partiu para a literatura a todo o 
vapor, porém, sem grande êxito junto à 
censura. Canto e Penúria, lançado pela 
Editora Movimento, é um livro de 
poemas e, agora, Dimitris vai editar um 
livro de pequenas novelas sob o título de O 
Presente do Bom Deus. Do teatro, 
Dimitris ainda possui algumas peças de 
sua autoria como O Mar Tem Mil Vozes — 
que não chegou a ser levada aos palcos 
por motivos alheios â obra,No Azul da 
Madrugada, A Dama das Possibilidades e 
outras . Suas exposição estará no Museu 
até o dia 11 de novembro.

SOG1PA — Depois de uma palestra 
elucidativa de sua obra, Roman Bolívia 
inaugurou sua exposição com muito 
êxito, não só entre os associados do clube 
como também ao público em geral que lá 
esteve prestigiando a arte quichua do 
jovem índio. A mostra consta de 12 
quadros em cobre puro com algumas 
cores especiais e motivos relacionados 
aos símbolos mais importantes dos 
quichuas, evidenciados no calendário 
milenar.

PONTO DE ARTES — Agora nos fins de 
semana, Ponto-Mercadão, está com 
acervo de vários artistas a preços 
bastantes acessíveis.4
TEATROS

renascentista, ence
rrando com o século 
XX. Os ingressos estão 
à venda na Marechal 
Fioriano, 49/sobreloja 
ou na própria Reitoria 
na noite do espetáculo.
• Preparem-se para 
assistir a um recital de 
piadas repititivas, 
muito em breve, no 
Leopoldina. Zé Vascon
celos vem aí.
• Milton Nascimento, 
caso não ocorra nenhum 
imprevisto para o ex
terior. estará pintando 
no Portinho neste início 
de novembro..

trearam, nesta semana, 
um show da pesada, 
com seus instrumentos 
típicos e a caracterís
tica batida de cordas do 
leste brasileiro.

ARENA — Bethy Er- 
thal está dando um 
show de interpretação 
no papel central de 
Apareceu a Margarida, 
peça de Roberto Athay- 
de com direção de Ader- 
bal Junior. José Rober
to Mendes, aluno de 
Margarida, demonstra 
um bom conhecimento 
de arte dramática pela 
postura patética que 
sustenta durante toda a 
peça. Diariamente, ás 
21 horas.

LEOPOLDINA — Os 
propagadores do puro 
folclóre nordestino, 
Quinteto Violado, es-

.
<t Dança Através dos 
Séculos é o nome do es
petáculo a ser apresen
tado no próximo dia 5, 
ás 20h30min, no Salão de 
Atos da UFRGS, pelas 
alunas da Escola Salma 
Chemale. O espetáculo 
apresenta um histórico 
da dança através dos 
séculos. Da dança sel
vagem, primitiva, pas
sando pela oriental,

jnaau
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EXPOSIÇÕES£r-;s.:sr§
xilogravuras recentes dege ai 
tista de Santa Mana. Hoiduo 
comercial.

IMARGS í Salgado Filho, 235 
— sobre k>)aa — Em uma sala, 
Dimitris expõe pinturas; 
tm. motítm de cartazes da Air 
France. Pela manhã, à tarde e 
à noite, de terça a domingo.
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^õimssismgramou para sua agenda de novembro 
exposição individual do pintor Dimi- 
tris, que obteve amplo sucesso de pú- 
blico e critica, uma retrospectiva de 
Joao raria Vianna, uma mostra de Ro- 
manita Martins. Os trabalhos de Ro- 
mamta em nova fase, ficaram expos
tos nos MARGS até 8 de dezembro, 
for ultimo: brevemente o MARGS fa- 
ra publicar um catálogo completo das 
obras do acervo para distribuir ao pú
blico visitante.

Joao Faria Vianna

ATUALIDADE
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3.o SALÃO DO JOVEM ARTISTA — Promovido pela Empresa ' 
OAUCHA-ZERO HORA e HOJE aqui temos na Galeria Yázi- 
gi mais outro anual certame em que concorreram trezentas obra»... 
de artes plásticas e das quais o júri de seleção escolheu somen
te uns sessenta trabalhos.

É uma panorâmica séletiva de desenhas, gravuras, cola
gens, pintura e esculturas em metal e madeira e tapeçaria.

Outro Júri premiou ítalo Qualisone com o l.o prêmio de 
desenho. (Marflia Zenkner com o 2.o prêmio de pesquisa e o 
desenho de Marco Antônio Plllar copi o 3.o prêmio e návla 
Albuquerque com o 4.o prêmio e Paulo Chhnendcs com o 5.o 
pieimo e foram ainda concedidas menções honrosas a Car- 
men Silva Antônio Vargas, Olegário Triunfo, Ana Luiza Ale- 

; gna e Jooo Carlos . Henz. .
ovl3" c°njuntot- 86 .sentem os novas valores que brotam nos anaiais das artes plastlcas dos jovens, que formam a meta
de da população total do Rio Grande do Sul- atual. Uma es
timulante e apreciável promoção, cabendo-nos conferir agora 
a outra que é a IV EXPOAR/TE, promovida pelo DCE da PUC 

. no salao de atos daquela universidade.

i

DIMITRTS E SUAS LACAS •— Dimitris, o artista grego que 
e nosso, reaparece no Museu de Arte do Estado com a mostra de 
sua atualidade. Prossegue ele com pintura a óleo espatulada e em 
tmta laca com seu processo técnico e estética figurativa ge-<

~ sSoTa? isassfvss: ‘lesstluz
Pmtuia pastosa e de cores quentes e baixas. - aqui evolui no/ 
sentido d_e abertura ã luminosidade c colorido tropicalisa.nl©. As 
composições de suas naturezas mortas formam um ciclo de 
sete lavores entre os quais prhnnm o 13. 14 e o 15. Depois é 
SOL MAR-AREM, URBANA INDUSTRIAL. CASQUiEJIRO em 
S- Panlo, NOTURNO, VOLTA DOS PESQUEIROS t a mari 
nha SOLIDÃO, . . • , , . •

•• ■
i

É toda uma panorâmica de 21 trabalhos que mostram mais 
uma vez a identidade e o caráter inconfundível desse grego- » 
gaúcho, todo temperamento, paixão e incisivo poder de expressão, 
que as polariza entre a pintura e as letras e que aqui fixa 
barcos na areia, entardecer nas dunas sulinas, olarias, o lito
ral catarinense terra, água e ar nulna pintura cósmica, mar- i 
cante e pessoalíssima, -noutra promoção do DAC da SBC.
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V o■S SIGNOS DE JOSÉ CIARLOS MOURA — Há cinco anos • < 
apareceu esse jovem gravador que já participou de 26 coletivas ;' 
exposiçoes e so com duas pessoais, mas já detentor de três prê
mios e quatro menções honrosas. É da linha e rumo congê
nere ao de (Çduardo Cruz, pesquisando a gravura sobre Carto- 

-nna branca e surgindo com técnica mista entre a gravura e o 
desenho, com colorido reduzido em figurações- plásticas, aqui 
estando dentro da moda e voga dos signos do Zodíaco, como ‘ 
outros entram na voga das cartas e dos jogos de xadrez e o mais.

j fi toda uma arte de artesanal.o despojado, e<m busca da sín- 
tese e da simplicidade e sugestividade no Jogo das fermas li- 

enl gi'avi,ras de marcante e leve relevo, empregando pieto e o branco e com econômico apelo ao colorido.
Vera Chaves Barcelos comenta o artista expositor, de currí

culo e presença apreciáveis e aqui na Galeria Oca do Teatro 
Lqcpoldina com o conjunto cíclico dos Signos do Zodíaco em 
sincretLsmo pessoal da tradição iconográfica dos afeiçoados ao 
Horóscopo com a fantasia refinada do jovem gravador que é 
José Carlos Moura, ' * ■' !
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TRÊS INGÊNUOS DA BAHIA — A Galeria Rembrandt da 
sanato e pintura em meio a seus objetos, antigtiidadcs c acervo 
independência, de quando em quando propõe mostras de arte- 
,de pintura comercio1. Lá temos ayora a mostra a três dos pri
mitivos baianos: Rudy Nell, Gildemberg e Evan Alves. A trin
ca e figurativa e mostra um primitivismo bem tropical, ingênuo 
e despretensioso, dois em pintura e o outro em entalhe. Rudy 
Neii e.sta pessoalmente presente e se mostra contente d de tra
zer manchas de seu mestre Rudy. Temos figurações maiores ao 
lado das manchas de seu guia.

Em conjunto, a Galeria Rembrandt só dedicou um recanto 
a mostra do trio da Boa Terra e com isso, ,os trabalhos, que são 
modestos, se ressentem do acotovelamento, estando por demais 
juntos uns dos outros, o que jfrejudica a visão e a valorização 
de cada um. Em geral, um dos defeitos de certas galerias co
merciais e o excesso de quantidade.de trabalhos amontoados e a 

• qualidade da pintura convencional e repetitiva.
Os três baianos acariocados são autodidatas. Rudy e Gil na 

pintura a oleo e Evan no entalhe, com quadros de pequeno 
relevo « porte.

í „
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museu de arte do rio grande do sul departamento de ciência e cultura
pôrto alegre — rgspraça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130

LEVANTA M E N TO

PREQUÊNCIA DIÁRIA: 30 +-VISITANTES

112ESTUDANTES.... 

UNIVERS ITÁRIOS 62

48PR0PESS0RES

48ARTEISTAS

8OUTRAS CIDADESi
í 7OUTROS ESTADOS
I OUTROS PAÍSES 23

142DESTAQUES

TOTAL: 450 VISITANTES
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EXPOSIÇÕES REALIZADAS

1954 - SADA Sociedade Amigos da Arte (coletiva)

1955 - INSTITUTO BRASILEIRO NORTEAMERICANO (individual) 

1961 - ALIANÇA FRANCÊSA (individual)

GALERIA ESPAÇO (individual)

GALERIA MODRIAN de Vitorino Gheno (individual)

1965

1966

C. L. C. de Bruno Kiffer (individual)1968

1969 - INSTITUTO BRASILEIRO ALEMÁO Alemanha Federal (individual)

1970 - TRINTA GAU(JPS EM BRASÍLIA (Coletiva)

1971 - GALERIA BANCO ITALO BELGA (individual)

MARGS (individual)

PROMOÇÃO:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 

|\ SEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
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OBRAS EM EXPO SIÇÃO

1 ~ SOL-MAR-AREIA
2 - URBANA INDUSTRIAL
3 - LIQUIDAÇÃO (Natureza Morta)
4 - VILAREJO INVERNAL
5 - PAISAGEM (Casqueiro litoral SP) /
6 - VILAREJO NO OCASO
7 ~ VILA PESQUEIRA (litoral SC)
8 - NOTURNO
9 - VOLTA DOS PESQUEIROS

10 - BARCOS EM REPARO (litoral SC)
11 - SOLIDÃO (Marinha)

12 - NATUREZA MORTA I
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13 - //
II
III
IV IV

//

• 14 - // //

15 ~ // //
'

16 - ' V// // m
17 - /' // VI )

18 - !• // VII (No Velho Fogão)
rr*”19 - BARCOS NA AREIA

20 - ENTARDECER NAS DUNAS
21 - OLARIAS
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