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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
GOVERNO DO ESTADO — RSmmcs

Título da mostra: "Galeria do Cultural 

Período: 9 a 28 de agosto 

Local: Salas Negras - 1° andar 

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

RE-VISÃO"

Será aberta no dia 9 de agosto, às 19 horas, nas Salas 

Negras do Museu de Arte do Rio Grande do Sul a exposição "Galeria 

RE-VISÃO", numa promoção do MARGS e do Instituto 

Brasileiro Norte-Americano, estando integrada às comemorações do cin

quentenário do ICBNA.

do

CulturalCultural

A exposição é de caráter histórico e visa relembrar uma

reunindofase em que o movimento artístico era incipiente no Estado,

28 obras pertencentes ao acervo do Instituto, abrangendo várias técn^i 

cas de diferentes artistas, como João Fahrion, Barbara Schubert, José 

Lutzemberger, Maria Anita Linck, Aloysio Magalhães, Antonio Carlos Man 

cuso, Genaro, Luiza Prado, Henrique Oswald, Wilbur Olmedo, Danúbio Gon

Waldeniçalves, Regina Silveira, Vasco Prado, Vera Chaves Barcellos,

Elias, Flávio Pons, João Faria Vianna, Eduardo Cruz, Alice Brueggmann,

Romanita Martins, Okamura, Zoravia Bettiol, Plínio Bernhardt, Trinda

de Leal, Fernando Duval e Mario Cravo.

A mostra permanecerá aberta até o dia 28 de agosto,nas 

Salas Negras do MARGS, de terças a domingos, das 10 às 17 horas.

assessoria de imprensa/MARGS
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03 kl ANOS DA GALERIA DO CULTURAL

Texto de Luiz Carlos Machado Lisboa

*



Corria o ano de ^9U7j quando Porto Alegre era uma simples 

província, com no-nhuma vida cultura1. 0 antigo Theatro Sao Pedro 

mostrava peças do Teatro do Estudante,após Jose Lewgoy surgia um 

novo ator chamado Walmor Chagas, também apresentava os concertos 

do Orfeão Rio-Grandense e os "ballets” de Lia,Tony e Rolta. 0 bon

de ainda atravessava a Praça da Alfândega,, q»©-Tinha estacionamen

to de carrros diante do C^ube do Comercio. A ^Revista do G1obo*

retratava perfeitamente o C1 ima ameno da cidade. Os cinemas do

Centro eram o Roxi, Centra1, Vera Cruz e o Tmperia^, que aos do

mingos faziaAnatine dup1a para a meninada. 0 ^C^ube de Cinema* recem 

havia sido fundado pei o P.F.Gasta1. Os intelectuais se p^ostavam 

diante da Livraria do Globo e o "footing" das garotas era a 

maior atração da Rua da Praia,todos os dias ao entardecer. Os gran

des jornais se chamavam Correio do Povo, Fo1 ha da Tarde e Diário 

de Notícias,que ma1 davam uma nota de arte.

As Artes P^asticas pouco existiam em Porto A1egre, apesar 

da Esco1 a de Be*’*’as Artes ser considerada um templo de cultura, 

na musica, na pintura e ate teatro, com o Auditório Tasso Cor

rêa. As ga1erias de arte não existiam e as exposições eram mostra

das ocasiona*’mente no Auditório Caldas Junior do Correio do Po

vo, no saguão do C^ube do Comercio e no primeiro andar da Casa 
*

das Mo1 duras, famosa por suas em o** durações, uma da3 únicas casas 

do genero em Porto Alegre.

v



Galeria do I.CT.B. N. A. 2• • •

E foi por tá, nesse mesmo ano de 19^7, que o Instituto Cul

tural Brasileiro Norte-Americano promoveu sua primeira exposição 

em Porto Alegre, com as pinturas e o talento irriquieto de Ibere 

Camargo, na data de *» 0 a 2/| de março» Estava 1 ançada a semente que 

criaria a primeira galeria estável de Porto Alegre 

I.C.B.N.A. ou & do Cultura^, como ihe chamam ( e continuam a cha

mar )os a*»unos, sócios, amigos e a população da Cidade.N^o foi 

*m trabalho fácil, ir descobrindo novos talentos para serem ian_- 

çados ou então nomes\ conhecidos, que nao tinham i oca'» para expor, 

vindos da tão provinciana Porto Alegre como do Rio de Janeiro, São 

Pauio, Minas Gerais, Argentina W Uruguai,a1 em das famosas cole

tivas norte-americanas.

a do

Por tudo isto a primeira mostra foi "A Pintura Norteamerica- 

na", cujo catalogo tinha na primeira página:"As reproduções que

constituem essa exposição foram doadas ao Instituto Cu1 turai Bra

sileiro Norte-Ameri£ano desta cidade pe-» o Departamento dos Esta

dos Unidos da America do Norte. A exposição realiza-se no Saião 

Nobre da sede do Instituto ( 7° andar,Edifício Su*» Brasi1 , Rua 

dos Andradas,** 332 ), na ocasião da inauguração formai de sede.

A "Introdução" ( não se chamava ApresentaÇao ), assinada por Ân

gelo Guido„começava da seguinte maneira: "No Brasi^a pintura nor

te-americana se tornou conhecida através da interessante coleção 

de quadros que, há alguns anos o Serviço de Coordenação das Rela

ções Culturais e Comerciais entre as Republicas Amerittanas apre

sentou no Rio e em São Pauío. Figuravam nessa mostra de arte tra

balhos cuidadosamente escolhidos pe'’ os diretores de diversos museus 

dos Estados Unidos para apresentarem nos principais centros cui- 

turais da América latina uma visão de conjunto das característi- 

cas e das tendências da pintura na pátria de Emerson e William



.^a^eria do I.C.B.N.A. '3• • •

James. Embora os empembos feitos, não se conseguiu trazer a Porto 

Alegre aquela notável exposição*'

Assim, desde o início det fundação a Galeria do I.C.B.N.A. 

estava preenchendo uma grande lacuna, a de mostrar o que se fazia 

fora do Rio Grande do Su1 , tanto no Exterior como no Brasi1• Ou

tro trabalho impar foi o de s^ientar verdadeiros ta1ento3 "qua

se ignorados" pe1 o grande púbMco, sem condiçoes de um '•ugar pa

ra expor ou que estavam era outras atividades, editoriais ou grá

ficas. E a 1 ísta de "monstros sagrados" que atuaram ou expuzeram 

na Galeria do Cultural, desde os tempos do Edifício Su1 Brasil, 

na Andradas, ao Edifício União, na Borges de Medeiros , 

sede , na Rua Riachuefo, e imensa.Ne’’son BoeIra Faedrich ( na sua 

primeira individual e a primeira mostra da Galeria com artista 

brasi1eiro,em 30 de abriT de 19^8 ),Wiibur O1 medo ( a Galeria

sempre deu atençao especia1 para a cerâmica, assim como os traba-

_ _ _ _ _ _ 1 _L_tJ
1 hos de Luísa Prado; e Pierre Prouvot ), Ângelo Guido ( na organi

zação das mostras ), Ado Ma^ago1! ( também coordenando exposições, 

a^em de dar cursos de pintura no próprio Instituto ), Fernando 

Corona ( outro dos organizadores das mostras ), João Fahrion ( duas

, jf
famosas Inidividuais ), Mario Cravo ( vindoV’1 onginqua" Bahia ),

Maria Bonomi ( a celebrada gravadora ita1 o-pau1 ista ) ,W. E^ias 

( frequentador habitua1 das paredes do Instituto >, Francisco Stockingor, A1i« 

ce Soares, João Faria Viana,Jose Lutzemberger( com acervo cedido 

pela família ), AMce Brueggemann,Benito Castaneda ( numa Re-
íIa íl-KÂ<J.Q1 f f t)

trospectiva ),Vasco Prado, Danúbio Gonça1 ves-/Car1 os Alberto 

Petrucci ( recentemente, em 20 de maio de ^986 ).

E muito)novo\artista]surgiu em Coletivas, Individuais ou Mos

tras Conjuntas. Por exemp1 oj uma ãas Coletivas, em 3 de outubro
£ UH A. s > trct r\ tt'b, J

de *»958, tinha pois os desenhos e gravuras, 1 e-

ou a atuai

L.„. VU« t fVv, i h*-



hGaleria do I.C.B.N.A. 

vavam as assinaturas de Leo Dexheimer, Cláudio Carriconde, Francisco 

Ferreira, Waideni BMas e Joaquim Fonseca, sem qualquer duvida 

um excedente quinteto. E muitos artistas novos surgiam e firma

vam seus conceitos; Antonio

* • •

Regina Silveira, Carlos Tenius, 

Henrique Fuhro, Vera Chaves Barceiios,Antonio Carlos Mancuso,Fer-

nando Duvai , Trindade Leal,Romanita Martins, Maria Ine3 Chaves 

Barceiios, o baiano Mario Cravo Jr.,a espanhola Maria De1 Mar Ra~ 

badan ,Zoravia Bettio*1 , Pau*1 o Ruschei, Carla Obino ( numa mostra 

conjunta com Ze^ia Araújo Santos ), Eduardo Cruz, Jussara Cirne 

de Souza e muitíssimos mais0

Um destaque para a exposição que mostrou "quem era quem" na 

Gravura do Brasil, com todos os maiores valotes nacionais, inc^us^ve 

da esplendida Gravura Gaúcha, nem sempre bem va^orizadao Era o

acervo de Xico Stockinger e , para provar a a1ta categoria do e-

- ^0
vento, a capa do catalogo uma x1.i o de Maree'’ i o Grassmann.E 

as paredes da Galeria do Instituto ficaram repletas de trabalhos 

assinados por Osvaldo Goeidi, Livio Abramo, Maria Bonoml, Darei, 

Antonio Henrique Amaral, Lazar Segali , Osvaldo Henrique e os gaú

chos Siiiar .a Bianchetti, áé Ibere A Trindade Leal,

Danubio, Aiice Soares, entre nomes e nomes, a’’em de\ água forte

de Francisco Goya.

Uma atenção especial foi dada para as Coletivas, principalmen

te dos gaúchos, com muita gente a começar;todas as Coletivas orga

nizadas por Ado Ma^agoli, Mostras e Saiões de Pintores Amadores, o

Bode Preto, Escoiinha de Arte Infantil, Atei ler Livre da Prefeitura. 

Um destaque especial para a Gravara dos Estado6 Unidos com UO

Gravadores Norte-Americanos, os trabalhos do Ate1ler Tamarindo,
*

Gravura Americana Contemporânea e a Semana de Arte Norte- America

na de 1972*



.. ....
Rea^mente a Galeria do I.C.B.N.A. conta muito bem jtmám 

a História das Artes Ptásticas do Rio Grande do Su'»

»

i nao esque

cendo os maiores v^ores do Brasi"1 • E e"* a vai seguindo sempre,

com os nossos talentosos artistas, nomes do resto do Brasi*» 

e a esplendida arte atua"* dos Estados Unidos da America.
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SETS ARTISTAS EM BUSCA DE UMA GALERIA

Entrevistas de Luiz Carlos Machado Lisboa

\



/

São sèis nomes, seis nomes importantes nas artes píasticas do

Rio Grande do Sul•S'*es muito devem a Galeria do Tnstituto Cu*» -

tura1 Brasileiro Norte - Americano, que os ajudou a se projeta

rem, quando estavam no inicio, começando suas carreiras nas artes.

Cada um conta sua história.

!
i

\

V



ALICE SOARES á um dos grandes nomes das artes plasticas do Rio

E1 a e Alice Brueggemann, que no ano passado compie-

todo o Estado.Um des-

Grande do Sul •

taram 50 anos de Artes, com comemoraçoes em

necessitam "curricu"»um" de apresentação. Seus
ses nomes que nem 

desenhos estão presentes nas mais importantes pinacotecas e nenhu-

delas está completa, se não tiver uma das "Meninas” da Soares.
ma

"Gravo com satisfação os bons acontecimentos da minha cidade.Acom

panho com interesse, pr^ncipa1mente as promoções de incentivo as 

Arfys P1 ásticas As datas, porem, se abstraem, numa neblina, 

que em meios tons insiste em distancia-*’as, envo1 vendo-

•..

as numa

teima de esquecimento.

Recorro então aos guardados. São os convites, os recortes de 

jornal, os apontamentos, registros de toda espécie. 1956, foi o 

ano da minha individua*1 de desenho na então Galeria do Instituto 

Cu** turai Brasileiro Norte-Americano.

Porto Alegre apenas esboçava o aparecimento de dal orlas de 

Arteç as se faziam necessárias. Aspirar um crescimento sem que 

haja encontro obra -publico é tomar um caminho muito lento e po

de levar a nada. Decorre daí a necessidade de um espaço que permita o 

citado encontro.

Aconteceu, então, que a Direção do I.C.B.N.A., 

instalações do Edifício União, na Avenida Borges de Medeiros,des

tinou uma saia para a realfczação de exposições, dando uma oportu

nidade aos artistas da epoca, de mostrarem suas obras.

Vários §nos se passaram e temos o privilegio de contar com 

o Centro Cultural que á o I.C.B.N.A

instalações e merecido prestígio. 0 Cultural mantem uma sa** a de 

exposições enriquecida por um cuidadoso critério de seleção, alia

do ao esforço inteligente de manter e divulgar nomes e obras.

já em novas

atualmente em excedentes• 1



A^ice Soares 2• • • •

Parabéns a esta Instituição, que e motivo de orgulho para 

sa terra. Sua função de ministrar o ensino da íngua inglesa se 

afirma, com a divulgação da Cu”> tura Gera1 de um país amigo, cuja 

incontestável formação serve de exemplo a todo povo que pensa 

construir, com segurança, seu futuro".

nos-

em

\

v



ANTONIO CARLOS MANCUSO se divide muito bem entre sua carreira de 

arquiteto, professor da Escola de Artes e artista plástico, autor 

de belíssimas aquarelas. Um dos seus grandes trabalhos foi a re

forma do Theatro São Pedro, sendo também um dos encarregados 

grande murai, no teto.

do

"A partir dos i? anos comcei a participar de reuniões dançan

tes, que eram conun3 na sociedade porto-a*»egrense, naquela época.

0 Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano realizava 

festas aos sabados,a tardinha. Convidado por amigos, fui a uma 

delas. Ao visitar os diversos ambientes da sede, descobrí 

biblioteca, onde haviam muitos livros de arte.De tudo, 

me impressionou foram as revistas, que mostravam obras de aquare- 

1 istas americanos e europeus. Fiquei encantado. Não perdi tempo e 

imediatamente entrei de socio do Instituto, para podar curtir, 

caima, aquele acervo grafico de obras de arte.Vivia na Bibliote

ca, com muita freqtlencia. Acabei conhecendo Dona Haydée, a Wiina 

® a Paula, responsáveis pe*» a vida administrativa e cultural do Ins

tituto. B, elas acabaram descobrindo o meu trabalho de jovem ar

tista e o meu interesse peia aquareia.O convite, para uma exposi

ção, veio em seguida.

Foi a minha primeira mostra individual, sendo que anteriormen- 

te já havia participado de uma coletiva, em 19U5i na Cidade de Cu

ritiba, com a idade de 1U anos.A exposição do Instituto Cultural

essas

uma bei a

o que mais

com

Brasileiro Norte-Americano foi inauguarada em agosto de 1950, na

Rua da Praia, Edifício Sui Brasil, 7Q andar.

19 anos e estava bastante nervoso. Cheguei bem cedo, para 

ver se tudo estava em ordem e“ esperar os convidados e jornalistas.

, V
Me encontrava sozinho na Galeria, quando entrou o escritor Erico



Antonio Carlos Mancuso 2• * •

Veríssimo.CPhou os trabalhos com atenção e , depois de certo tem

po, perguntou-me se eu era o pintor. Respondi que sim, contando ser 

de Porto Alegre e que essa, era a minha primeira individual• Ei e

tornou a o^har os quadro3 e acabou escolhendo um.Essa aquisição 

foi importante para mim, era o primeiro trabafho que vendia, na 

minha vida, e , a"* em disso, para a^guem que admirava muito. Um bom

começoi

Passados mais de 36 anos, tive o prazer de receber no meu 

ateiier, a Dona Maf^da, vide Erico, e 

Luiz Fernando, que acabaram adquirindo mais uma aquarela para a 

Família Veríssimo”.

*
Luaia , esposa de

\



CARLOS TENNIUS - O Rio Grande do Sul tem excedentes artistas plás

ticos, mas nem todos conseguem atravessar as fronteiras do Esta

do.Entretanto, a Escultura e uma exceção e nesse estreito grupo 

se indue o nome de Carlos Tennius, com esplendidos trabalhos es

palhados peio Brasii inteiro, E, eie também ganha a atenção da 

sua Porto Alegre, pois um dos maiores cartões postais de nossa

Capital foi criado por ele, o Monumento dos Açorianos. Nem

e preciso falar mais.

"Minhas duas primeiras exposições individuais, ambas ao iado de

W.Ellas, aconteceram na Galeria de Arte do Instituto Cultura*! Bra

sileiro Norte-Americano, os meus primeiros trabalhos a serem ven

didos. Ja se passaram 20 anos e ainda me recordo do nervosismo da 

minha primeira exposição, ainda mais que EMas tinha nome.Mas, 

foi tudo muito bonito, sendo que na segunda mostra estava bem

mais calmo.

Wilna Sturm me estimulou e quebrou todos os galhos, naquele

meu 1 debut*, meu batismo,uma epoca em que um 1 vernissage* era a’’- 

go incrível, uma chance que se tinha uma compromisso que se as-1

sumia, um aval de que estavam apostando na gente. Eram tempos em 

que as galerias não existiam e as coisas pareciam mais difíceis. 

Essas duas mostras foram importantíssimas para mimja^go que me
it

marcou toda vida e que não esqueço#

v



FERNANDO DUVAL e um gaúcho que reside no Rio de Janeiro,
m^is es

pecialmente em Copacabana, onde mostra seus trabalhos constante

mente,atem de expor no Exterior, pe’» a America Latina e Milão, en

tre outros tocais.Criou o "Mundo de Wastavastahaun", com persona

gens, mapas e paisagens incríveis. Um dos melhores desenhistas

£aídos do Rio Grande do Sut. De dois em dois anos expõe, em Porto

Ategre. Acaba de desenhar um seto para os "Correios Nacionais", 

comemorativo do evento "Américas TELECOM 88".

"Agora, passados 21 anos da minha primeira exposição indi

vidual na Gateria do I.C.B.N.A. de Porto Alegre, em dezembro de 

t966, relembro como foi importante par^ minha carreira essa mos

tra. Antes de expor no I.C.B.N.A. eu so havia participado do Sa-

tão de Arte Moderna do Rio de Janeiro0

Retornando de uma temporada na Europa , fui entusiasmado por

Roberto Gigante a trabathar para uma exposição iindividuat. Fiquei 

isotado durante tres meses na Praia do Cassino e a*’ i,

conseguí reunir um número suficiente de trabathos, para justifi-

com catma,

car uma exposição individual*

Roberto Gigante mostrou os trabathos para Hert)ion De Leon.. que,

por sua vez,conseguiu com Wilna Sturm a minha exposição. Obtive

sucesso nessa mostra, vendi >^aase todos os quadros e, desde en - 

tao, nunca mais parei".

V



NELSON BOSTRA FAEDRTCH - Um dos maiores ilustradores brasileiros, 

sendo que seu excepciona"’ tr^ba^ho foi muito divulgado pe"1 a Editora 

Gi obo,que o tinha sob contrato, assim como J. Fahrion, Edg^r Koetz, 

Gastão Hofstetter, Sotero Cosme, Vittorio Gheno, João Faria Vianna 

e outros. Ate agora, entre seus últimos tribal hos^ esta a trilogia 

de "0 Tempo e o Vento”, de Erico Veríssimo, também editado pela "G^obo". 

Um destaque para ca série de "Orixás" e para o seu trabalho de Ilustrador 

e dingramador do Jornal ”A Hora”, que marcou no jornalismo gaúcho.

Teve Retrospectiva no MARGS, comemorando o cinquentenário de sua vida 

artística. 0 traço do seu desenho é inconfundível.

"Recém havia chegado do Rio de Janeiro*. Eu era um publicitário, 

artista gráfico, ilustrador de Andersen e Simões Lopes Neto.Mas> 

Dona Haydée Leao Madureira me chamou e convidou para ser o primeiro 

artista brasileiro a expor na récem inaugurada galeria de arte do Tns-

um

tituto Cultural Brasileiro Norte-Americano.

5o tinha ilustrações grandes, coloridos, gravuras do primeiro vo- 

iume de *0s Contos Ã de Hans Christian Andersen.Tirava a primeira gra-

t

7
vura, enquadrava e a NG ^ ia para a mostra. Mandei buscar, com Sotero 

os **scratchboards* de "As Lendas do Sul", de SimÕes Lopes Neto*Cosme,

e elás também foram expostas.

Manoel ito de Ornei i as e/^a o Presidente do Instituto e foi ei e quem rne 

apresentou, dizendo : 'Na arte de Nelson Boeira Faedrich, esta viva e 

palpitante a arte de Jojão Simões Lopes Heto. 0 escritor e o pin

tor se encontram na..procura dos mesmos caminhos^E hoje nao se po-

nomes separadamente, ja envoltos pei a mes

ma atmosfera de beleza, de simplicidade, de mistério. Na esponta

neidade do traço de Nelson, sçnte-se a mesma força criadora de 

Simões Lopes Neto. A imaginação dV autor de *Lendas do Sul*' ex^-

intérprete, um artista de linhagem espiritual 9 da for-

dera mais Invocar seus

gia* para



. Nei son Boeira Faedrich 

Ça Mrica de Faedrich'.

2• • •

&ssa. mostra foi muito Importante para mim, tendo uma reper

cussão muito grande em Porto Alegre. Pena não ter tido um Uvro 

de assinaturas, com os nomes dos visitantes".

V.



W. ELIAS é um talento irriquieto. Um pintor de verdade, 

pintura toda sua vida.Tem tido diversas fases, surgindo e 

gindo. Passou por uma fase brilhante na gravura, mas nada se com

para a beleza e colorido de suas mulheres. Poucos quadros no mercado 

de artes, pois a maioria esta com os colecionadores, que egòfstica- 

mente os guardam em suas pinacotecas*

sendo a

ressur-

"Em ^957 travei conhecimento com uma mulher sensível, dinamica e 

encantadora: Wi^na Sturm, que era uma especie de 'faz tudo' no

Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano. Uma mulher de vi- 

sao artística excedente e que movimentou e estimulou por muitos

anos o ambiente cultural de Porto A^egreoUma figura feminina ma

ravilhosa, sob cuja proteção e cuidados se “lançaram inúmeros ar

tistas e aprendizes de arte, nos Saiões de Exposições do Cultural

Americano.

Bons tempos das minhas primeiras exposições. Antigos tempos,

vivos dentro do meu tempo presente e que sempre me comove a ima-

gem, o olhar e o despojado coração de Wlina. Gloriosa Wiina, por

onde andas ? "

%

v
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Márcia Ramm - 
comemorando 
15 anos

Festa de 15 anos
Marilene e Waldemar Ramm foram os simpáticos 

e corretos anfitriões da Serra gaúcha, comemorando 
os quinze anos da filha Márcia, nos salões bem deco
rados do Tênis Clube, recebendo o grupo jovem que 
prolongou a festa até a madrugada. Entre a garotada 
presente estavam Mirelle Ribas, Juliana Koetz, Aline 
Adriano, Vítor Bonato, Kathlen Tomazelli, Roberta 
Benetti e muitos mais, além dos casais convidados 
que participaram dos brindes e da valsa de aniversário.

Üe-Visâo’ no Margs
Inaugura terça-feira, nas salas negras no Margs a 

mostra “Cultural — Re-Visão” — uma exposição co
memorativa ao cinqüentenário do Instituto Cultural 
r^eJicano com as obras Pertencentes ao acervo do ICBNA. Serão mostrados 28 trabalhos assinados por 
autores conhecidos em diversas técnicas

Campanha do MGM
O Movimento Gaúcho pelo Menor continua sendo 

beneficiado pela seqüência de almoços e jantares 
oferecidos por nomes conhecidos da sociedade gaú- 
cha, dentro da campanha já tradicional da entidade. 
Maria Helena Smith e Salette Foernges movimentam 
a tarde do proximo dia 11 com almoço na morada da 
ultima e como atração apresentam desfile de modas 
feminino. O grupo jovem, liderado por Denise Busat- 
to e Maria Cristina Feijó, reúne-se na noite de 16, nos 
salões do Bere & Ballare, quando o young people faz
a festa também em benefício do MGM
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Diário do Sul

Óleo de João Fahrion na coletiva dos 50 anos do Cultural Norte-Americano

Retrospectiva da trajetória artística 

com obras do Cultural no Margs
Um olhar para rever a história das ar- gras, no Io andar do Margs até 28 deste 

tes plásticas no Rio Grande do Sul. Ou mês, e integra as comemorações do cin-
pelo menos a exibição de uma parte da qüentenário do Cultural Norte-
trajetória da produção plástica de um Americano, reúne um panorama abran- 
tempo quando o circuito local era ape- gente. Lado a lado estão expostas obras 
nas um embrião do sistema que agora de João Fahrion, José Lutzemberger e 
funciona através de galerias comerciais, João Faria Vianna, além de Bárbara 
espaços institucionais e alternativos. Schubert, Maria Anita Linck e Aloysio 
Não é novidade que o Instituto Cultu- Magalhães, 
ral Brasileiro Norte-Americano faz par
te desta história. Abrigava exposições de 
arte quando vender uma obra era quase 
uma raridade, quando artista enrolavam 
telas embaixo do braço e seguiam para 
Montevidéu.

Pois a atuação do Cultural está docu
mentada no seu acervo que poderá ser 
visto a partir de hoje às 19 horas no Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul, quan
do será inaugurada a mostra “Galeria 
do Cultural: Re-visão”, com uma sele
ção 28 peças, representando gerações 
que ocuparam a galeria do Instituto.

Não foram poucos artistas. A coleti- Martins, Okamura, Fernando Duval e
va que poderá ser visitada nas Salas Ne- Mário Cravo. (Luiz Carlos Barbosa).

Na mesma exposição, que agrupa vá
rias técnicas e linguagem artísticas num 
retrato das tendências estéticas na pro
dução plástica do estado, obras de ar
tistas como Waldeni Elias, Luiza Prado, 
Antônio Carlos Macuso, Henrique Os- 
wald, Wilbur Olmedo. Também estão re
presentados Danúbio Gonçalves, Regi
na Silveira, Vasco Prado, Vera Chaves 
Barcellos, Flávio Pons, Eduardo Cruz, 
Alice Brueggamnn, Plínio Benhardt, 
Trindade Leal, Zorávia Bettiol. A mos
tra ainda inclui trabalho de Romanita
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Pinturas pela natureza
“Galeria do Cultu- 

ral/RE-VISAO” é a mos
tra de caráter histórico 
que abre às 19h, no 
Margs, em comemo
ração aos 50 anos do Ins
tituto Cultural Brasileiro 
Norte-Americano.
■ Selva Doll inaugura às 21h, exposição de pin
turas da Série Alerta, na Galeria Singular (Quin
tino Bocaiuva, 940). São óleos onde faz um alerta 
sobre a preservação da natureza.

Acervo no Margs
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"Modinha", de João Fahrion, um dos trabalhos de "Re-Visão", no Margs

Nas Salas Negras do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, será inaugurada hoje, às 19 h, 
a exposição Galeria do Cultural - Re-Visão. A 
mostra é de caráter histórico e visa relem
brar uma fase em que o movimento artístico 
estava iniciando no Estado, reunindo 28 obras 
pertencentes ao acervo do Instituto, abran
gendo várias técnicas, de diferentes artistas,

como João Fahrion, Barbara Schubert, Vas
co Prado, Danúbio Gonçalves, Alice Bruegg- 
mann, Plínio Bernhardt, Zoravia Bettiol e 
vários outros. A mostra permanecerá aberta 
até o dia 28 deste mês, nas Salas Negras do 
Margs (Praça da Alfândega), de terças a 
domingos, das 10 às I7h.
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Artistas em revisão
Hoje, às 19 horas, nas Salas Negras do Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul (MARGS) estará sendo naugurada 
a mostra “Galeria do Cultural: Revisão”, uma promoção con
junta do Museu e do Instituto Cultural Brasileiro Norte-ame- 

A exposição faz parte das comemorações co cinquen
tenário do ICBNA. A exposição c de caráter histórico e visa 
a relembrar uma fase em que o movimento artístico do Rio 
Grande do Sul era incipiente, estando composta per 28 obras 
pertencentes ao acervo do Instituto, abrangendo várias técni
cas de diferentes artistas, como João Fahrion, Barbara Schu- 
bert, José Lutzemberger, Maria Anita Linck, Aloysio Maga
lhães, Antônio Carlos Mancuso, Genaro, Luiza Prado, Henri
que Oswald, Wilbur Olmedo, Danúbio Gonçalves, Regina 
Silveira, Vasco Prado, Vera Chaves Barcellos, Alice Bruegg- 
mann, Romanita Martins, Okamura, Zorávia Bettiol, Plínio 
Bernhardt, Trindade Leal, Fernando Duval e Mario Cravo.

A mostra permanecerá aberta até o dia 28 de agosto, poden
do ser visitada de terças a domingos, das 10 às 17 horas.

ricano.

Pássaro Guer
reiro, áe Edu
ardo Cruz


