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Air-France mostra a 

evolução do cartaz
Composta por 19 cartazes, en

comendados pela Air-France aos 
melhores artistas franceses, após 
1934, será inaugurada hoje, às 
20 horas, numa das salas do 
MARGS (em outra permanece a 
exposição de Dimitris) a mostra 
denominada “A Evolução da Ar
te do Cartaz". Organizada pela 
Aliança Francesa e DAC/SEC, 
a exposição reúne cartazes ilus
trados por Vasarely <1946), Ren- 
luc 0953), Boucher <1950), Ma- 
thieu. Pages e um anônimo. Eles 
mostram, nas formas concebidas 
por estes artistas gráficos, locais 
como: América do Sul, Brasil, Is
rael, Estados Unidos, Alemanha, 
índia, Grã-Bretanha, Japão, Ca
nadá, França, Paris, Egito, Gré
cia e Rede Mundial da Air Fran-

«

ce.
A arte do cartaz remonta ao 

século XV, mas somente 200 a- 
nos mais tarde iniciou a ser uti
lizado como meio publicitário, 
colados em ruas para anunciar 
determinados acontecimentos. O 
grande desenvolvimento desta 
arte gráfica aconteceu no sécu
lo XIX com o surgimento da fo
tografia e outros processos que 
auxiliaram na evolução. Hoje, 
ele atinge a maioria dos setores 
da vida moderna, tendo como 
grande função a publicidade e 
propaganda. Através deles foram 
revelados inúmeras artistas que 
também exerceram papel im
portante na venda de milhares 
de produtos e, no caso da Air- 
France, viagens. Agora, a Com
panhia de aviação francesa pres
ta sua homenagem aos respon
sáveis pela sua imagem, em mui
tos países do mundo, através des
te exposição que ficará em Por
to Alegre até o próximo dia 10.

"Amerique du Sud", cartaz de Vasareiy, em exposição no 
MARGS
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A Associação de Cultura 
.'Franco-Brasileira (Aliança 
Francesa), Air Franco e De
partamento de Assuntos Cul
turais da SEC-RS, promove
rão a exposição “a Evolução 
da Arte do Cartaz”, no Mu- 

.seu de Arte do Rio Grande do 
..Sul, Av. Senador Salgado Fi
lho. 235. l.o andar.

A referida exposição é or- 
. ftanizada com cartazes empres- 

, tados pelo Museu da Air Fran
co e conta com nomes de ar
tistas importantes como Vasa-

rely, Lucicn Eoucher, Reniuc, 
Nathan, Mathieu, Pages, c um 
artista anônimo. São ao todo ; 
19 cartazes que integram este ! 
conjunto significativo que o 
MARGS apresenta dando pros
seguimento à sua programação 
de 1974.

A mostra de cartazes da Air 
Franco permanecerá até o dia 
10 de novembro e sua inaugu
ração será realizada às 20 ho
ras de amanhã, 31 de outubro 
no MARGS- .


