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Realiza-se amanhã, quin
ta-feira, às 17 horas, a 

solenidade de posse no Ins
tituto Histórico e Geográfi
co do Rio Grande do Sul, 
em cerimônia marcada pa
ra a sua sede social, na Rua 
Riachuelo, 1317. O discurso 
do novo membro, que é o 
historiador Luís Carlos Bar
bosa Lessa, também atual 
Secretário de Cultura, Des
porto e Turismo do Estado, 
abordará o tema "Pequena 
História do Rio Grande 
Doze partes”, assunto aliás 
que, com fotografias de Leo- 
nid Streliaev, constitui o 
material ilustrativo do "Re
latório da Diretoria" 
Samrig, a ser entregue ao 
público na sexta-feira pró
xima, em almoço já tradi
cional na agenda da Im
prensa gaúcha

crianças e também para ido
sos da chamada "Terceira 
idade”. Suas atividades ini
ciam-se às 8 horas, com tur
nos pela manhã, tarde e 
moita

que pode ser visitada a par
tir de hoje, novamènte, até 
domingo próximo, das 10 
és 27h30mln.

* O jornalista e foldorista 
Luís Carlos Barbosa Lcs- ‘ 

sa, atual titular da Secre
taria de Cultura, Desporto 
e Turismo do Estado, en
trega boie, ao Governador 
Amaral de Souza, às 16 
horas, o primeiro exemplar 
do "Mapa Cultural d0 Rio 
Grande do Sul”, ean edição 
da SAMRIG. O ato, a ter 
lugar <no Palácio Piratini, 
marca também a passagem 
do dia 19 de setembro, cria
ção da Capitania Geral do 
Rio Grande do Sul, no ano 
de 1807. com o que se fun
dou, formalmente, nossa 
província e estado.

% Sob o patrocínio do Con
selho Internacional de 

3Iuseus de Arte Moderna, o 
Museu de Arte d0 Rio Gran
de. do Sul abre, 
exposição "Artista modernos 
como Ilustradores”. Como 
se sabe, trata-se de uma 
difícil tarefa a da ilustra
ção, praticada como exceção 
mesmo pelos grandes artis
tas. A mostra que aqui te
remos traz obras de Picasso, 
Léger, Max Enist, Andy 
Warhol, Jasper Johns 
tros.

boje, a

em

da

e on-

* Termina no próximo dia 
20. .segunda-feira, a ex

posição de Tapeçaria o 
Criatividade que as alunas 
de Carla O bino realizam 
neste momento no Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul. 32 expositores, 
trabalhos diversos, 
presentes nesta exposição,

* Vera Chaves Barcelos i- 
naugurou ontem, n0 Mu

seu de Arte Contemporânea 
do Paraná, exposição indi
vidual de arte postal, sob a 
denominação geral de “Vi
sual Táctil”. A mostra 
prosseguirá etn Cuntiba até 
o dia li de outubro.

* A escolinha "Imagem — 
e Recreação”,

Rua . Alvares Machado, 218, 
em Petrópohs, tem 
para atividades de 
dança, dramatização, artes 
plásticas, ginástica, e outras 
áreas de criatividade, para

Arte na

vagas
jogos,

com
estão
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Grandes nomes no MARGS
A partir de hoje, no Museu de Arte Moderna do Rio Grande 

do Sul, poderá ser vista a exposição "Artistas Modernos C)pmo 
Ilustradores", reunindo livros ilustrados por alguns dos maiores 
artistas do século XX. A mostra poderá ser visitada até o dia 6 
de outubro e certamente ficará como um dos mais importantes 
acontecimentos artísticos da temporada. A maioria dos tra
balhos em exposição são duplicatas da coleção do Museu de 
Arte de Nova Iorque, entidade que está tornando possível essa 
exposição em diversas cidades brasileiras e também em 
outros países da América Latina, Àsia e África.

Aproximadamente 50 conjuntos de páginas e ilustrações 
de 33 livros encardenados estão incluídos na exposição. Ela 

—i 1910 com as primeiras gravuras de Picasso, feitas 
livro de Max Jacob. Da mostra fazem parte nomes

começa em 
para um I
representativos de quase todas as escoias importantes deste 
século, pois poderão ser vistos trabalhos de Miró, Chagai!, 
Matisse, Roualt, Andy Warhol e Robert Indiana, além do já 
citado Picasso.

Entre as preciosidades que integram a exposição encon
tram-se as ilustrações de Chagall para uma edição da Bíblia e 
as gravuras de Matisse para uma Ihistória i do jazz. Por outro 
lado, projeções de slides ajudarão os visitantes a terem uma 
visão geral, página por página de três livros ilustrados por 
Rouauit, Picasso e Miró.

A exposição "Artistas Modernos Como Ilustradores" será 
inaugurada hoje, às 18 horas, e tem o patrocínio da Secretária 
de Cultura Desporto e Turismo, através de seu Departamento 
de Cultura, Museu de Arte do Rio Grande do Sul e Museu de Ar
te Moderna de Nova Iorque. O Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (MARGS) fica localizado à rua Sete de Setembro, 1010 
(Praça da Alfândega).



A arte nas mais diversas formas
vai complementando-se e acrescen
tando beleza ao todo. Literatura e
ilustração fazern a regalia dos olhos 
de quem costuma viajar através da 
leitura. O M ARGS, desde o dia 16 de 
setembro «stá expondo as ilustra- 
çSes de artistas modernos, reunindo

C,
'desde as primeiras gravuras de 
Picasso, incluindo Matisse, Mird e

i tantos outros, até Sol Lewitt. Vaie a 
'pena apreciar esta coleção mag
nífica Por outro lado, dia 22 pró
ximo, a Galeria Guinar d, inaugura 
a exposição das gravuras de “Saint 
Cia ir”.

Outra noticia imprescindível de
ser publicada diz respeito ao curso 
de Língua Nacional ministrado
pela» professoras Ligia Avcrbuck e 
Rm-a M. H. Silveira, destinado a 
professores de 3-* a 8* série. Alta- 
menlé aUializante, lerâ seu inicio 
dia 29 de setembro, na UFRGS

Gravura da coleção exposta no 
MARGS, pertencente ao Museu de 
Arte Moderna de Nova Iorque "The 
Littie Dwarí” de Georges RouauS*.

‘C

"CM NOVO ANIMAL NA FLO
RESTA” -- (Codecri -- Crí 560,00)
7 Classificar este romance de José "C ADEIRA DE PIOLHO” 
Carlos de Oliveira como mais um —(Codecri ~ Crí 180,00) — Esta è a 
livro de aberturç.não exprime totia estória de Florisbeta, uma princesa 
sua abrangência, uma vez que ele é que havia parado no tempo, e. que a 
bem mais intimista do que a todo custo queria arrumar um 
maioria dos livros publicados pós- marido. Com todos os ingredientes 
abertura A guerrilha urbana que das antigas estórias de fadas, mas 
criou este‘‘Novo Animal na Flores- atualizada, pois a fada boa e mi
to /, é vista através de um prisma lagrosa é um velhinho seíenita azul, 
ettiico, ou talvez, usando‘esta eia acontece em um castelo com 
própria cortina para chegar aos fins rei, conde, ama e príncipes. O le- 
previstos. É bom conhecer de perto nhador humilde ganha a mão da 
esta esquerda festiva de Ipanema princesa, ajudado pelo selenista. 
que fez sua guerrilha de maneira Baseada neste esquema tão velho 
irreverente, quase aos cochichos. quanto a infância, Mana Lúcia 
num ambiente de solidariedade Amaral criou uma sátira inteligente 
sofridamente intelectual Real- que "certamente divertirá as crian-



crianças ® também para, ido
sos da eShamada "Terceiro 
idade”. Suas atividade* ij.u- 
cfcma-ae m t Iwrai, cem tu*u 
nos peia inanhá. tarde * 
noite

que pode mr visitaria « par
tir de hoje, wmment*. até 
domingo próximo. da* 10 
àa 17h'íúusIji.

#0 Jwnaáat» ® Metefete 
/jaaff . tais Cariwi
* 8«b o patrocínio do Com-ig sa, atual tfÊclar da 8*we- 

»« íh« Internacional d« | taria de Ceifara. Xtaflporle 
Museus de Arte Moderna, o j * Turismo dn Estado, ew- 
Museu de Arte 4e Râo Onw- 1 trejo boje, ao Governador 
de do Sul abre, boje, a| Amaral de Souwa, à» i« 

torneei $ horas. o
Como 3 do "Mapa Cultura! d» Rio 

Grande «to S«T,
4» SAMKIG. O ato, a ter

Us-

(
conto ilustraderé«". 
se sab®, traía-tw de 
dtficli farei* » d» iimtmA 
çâo, praiteaâa rome exceção!

ediç&w

tnffar «o Patóeáo PJr&tfut,
pelos gnsode» astl»» =

taa A tK«wtr» qtte «jai t®-:-.*ra U dia 18 de. 
çfto á» Cmdlanla Geral tío 
Rio Craatán do &ai, m ano 
de 16W.

«rt*~
t» obro® d*. 

L#cn 3f»s TErasi 
Wartwl Jaw Johw o «Sifa se foa-

fMfffcMI» « ««fada
| oTermto» no prfiaimo dia, 
( 20. sogunda-íelr*. a ex» 
! posição de Tapeçaria * 
: Criatividade que as alima 
de caria OVr.no realizam 
neste momento no Miwn 
de Arte áo Rio Grande do 
Sul., n expositores, 
trabalhos diversos 
presente» nesta e

* Vera Chaves Barcelos l* 
ruiugurou antes», no Mu

seu de Arte Oonfamjiorènea 
do Paraná, exposição indi
vidual de arte postal, sob a 
denominação remi. de "Vi
sual Táctil". A mostra 
prosseguirá em Ciritlha até 
o dia li d« outubro.C
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Mostras da Espanha e EUA
É todo ura panorama 

plástico, em que a jujante 
tradição da pintura a óleo 
já encontra o acrílico e sob 
o signo do grafiismo dos 
tempos de Picasso e Dali, 
numa projeção que não nos 
deixa esquecer o Museu do 
Prado de Madri nem o Mu
seu Picasso da Barcelona. 
É todo um panorama pola
rizado entre a arte configu- 
rativa. expressionista e o 
abstracioniamo em íoraras 
graduais, não faltando em 
muitas motivações o humor 
crítico dos descendentes 
plástico de Goya,

três dezenas de obras en- 
cardenadas que começam 
em 1910 com gravuras de 
Picasso e o livro cie Max 
Jacob que elas i'v=trsra- *. 
qualitativa mestra 1 , ie 
ilustrações e páginas c r- 
tistas do expressionismo, 
cubismo, fauvismo e outros 
movimentos artísticos, com 
ilustrações de Henri Moore, 
Fernando Leger,
Arp. Max Ernst.
Miro, Matisse. Rcualt, Bec- 
kmann, Derain, Gr is entre 
o dadaismo e surrealismo, e 
o abstratlsmo expressionis
ta de Andy Warhol, Jim 
Dine. Robert Indiana, Sara 
Praircis e outros e na tra
dição mais clássica livros 
de célebres autores, sendo 
que o conceltualismo mos
tra Marcei Broodthears e a 
mostra finda com livros 1- 
lustrados de Sol Lewitt.

O encontro com essa re
presentação de artistas mo
dernos enquanto ilustrado
res vem acompanhada de 
ura rico catálogo ilustrado 
a cores e em preto e bran
co. num labor de Riva Cas- 
tleman e com estudo geral 
e curriculum dos artistas e 
fixação visual dos trabalhos 
itinerantes através da A- 
mérica Latina e que irão k 
índia e sudoeste da África, 
não faltando conjuntos de 
eslaides que destacam Rou- 
ault. Miro, Bootliers e Pi- ' 
casso.

Estamos ante uma mos
tra de alto teor e valor re
presentativo de grandes 
vultos das artes plásticas 
em sua projeção no âmbi
to do grafismo ilustrativo, 
em que no Brasil temos o 
relevo de Portinari, e ou
tros destacados destacáveis 
artistas que tanto têm con
tribuído para a arte Ilus
trativa em «ms variadas 
técnicas.

Os livros são em sua 
maioria duplicadas das co
leções do Museu de arte 
Moderna de Nova York e o 
catálogo é contribuição do 
Jornal do Brasil.

ALDO OBINO

A Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul esta 
acolhendo no seu Salão de 
Festas uma representativa 
mostra da atual pintura da 
Espanha, Longe estamos 
dos tempos de Ve lasque z, 
Murillo. Zurbaran, El Gre- 
co e Goya e sim na era de 
Picasso. Salvador Dali e 
Jean Miro e o Brasil está 
a par da arte contemporâ
nea ibérica através das Bie
nais de São Paulo e das

Laurens,
Chagall,

mostras que o país 
nos tem brindado, 
que Porto Alegre há uma 
década

irmão
sendo

Não podemos localizar o 
centenário conjunto global 
e nem mesmo iisso é preci
so, pois um apreciável ca
tálogo registra tudo e ilus
tra- a metade das obras, a- 
penas lamentando que isso 
seja só em preto e branco 
e não com o cromatismo 
pictórico das telas aqui e 
de boas proporções médias.

exatamente teve
mostras individuais de gra
vuras de Picasso e Dali e 
algo de Goya. No mais, i- 
rolvidáveis foram as 
senças de Fernando Coro- 
na, Benito Cástanheda e 
Luiz Maristany Trias 
artistas e mestres 
como José

pre-

oomo 
avulsos 

Sicart e José
Planas.

Porto Alegre tem tido a- 
põs a guerra finda em 
1945 significativas e varia
das mostras internacionais 
da Alemanha, Japão. Grã- 
Bretanha. França. Polônia. 
Iitatia, Portrael. Eipanha, 
Rússia, Yuigoslávia e outros 
pafses e. entre todos, os 
Estados Unidos têm estado 
presente através de uma 
dezena de periódicas e re
presentativas mostras de 
pintura, gravura. desenho 
e posters. Singular é a ex
posição itinerante que o 
Museu de Arte do Ria 
Grande do Sul está aco
lhendo em sua sede e que 
procede do Museu de Ar
te Moderna de Nova York. 
Trata-se de um seleciona
do conjunto de artistas 
modernos do Ocidente co
mo ilustradores, em mos
tras verticais que reúnem 
livros ilustradas pelos prl- 
clpais artistas do século 
XX- Estão presentes uns 50 
conjuntos de textos extraí
dos de livros, com o des
taque das ilustrações de

O elán plástico 
ce Espanha é maior 
de Portugal o qual há a- 
nos também fez no 
thecn da UFRGS uma re
presentativa mostra nacio
nal de seu plasticismo con
tem,porâneo.

O Salão de 
UFRGS é de acolhedor 
pacejamento e nele 
tido sugestivas mostras de 
arte da Alemanha. Japão, 
Polônia, Grã-Bretanha e os 
salões rio-grandenses de ar
te plástica e, agora, a sin
gular mostra de uma cen
tena de obras de meia cen
tena de pintores hispânicos 
selecionados e atuais cada 
um apenas com dois labo
res, tendo a mostra como 
denominador coanum a li
nha, o espaço e a expressão 
no pictorialismo atual. O 
critério seletivo foi razoá
vel. tendo em vista a exu
berância que caracteriza a 
Tbéria no plasticismo, como 
de resto nas várias áreas 
de seu humanismo cultural.

ibérico 
que o

Pan-

<1
Festas da

es-
temos
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te 6 de outubro perma
nece no MARGS a expo
sição “Artistas Moder

nos Enquanto Ilustradores”, or
ganizada pelo Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque. A 
mostra reúne livros ilustrados 
pelos maiores artistas do século 
XX. Aproximadamente 50 con
juntos de páginas e ilustrações 
e mais ou menos 33 livros estão 
incluídos na exposição. A série 
começa em 1910 com as primei
ras gravuras de Picasso, 
seguindo-se nomes conhecidos 
como Kirchner, Léger, Emst, 
Miró, Matisse, Andy Warhol, 
Robert Indiana, David Hocke- 
ney, Jasper Johns e muitos ou
tros.

A maioria dos trabalhos são 
duplicatas da coleção do Museu 
de Nova Iorque, responsável pe
la circulação desta mostra em 
quatro capitais brasileiras e ou
tros países da América batina, 
com os auspícios do Conselho 
Internacional de Museus de Ar
te Moderna. A exposição do Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul permanece aberta à visita
ção, de terça a domingo, das 10

z.U- o9.tU*
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DédbHresser

De Picasso a Warhol 

mima mostra no MARGS
(
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no primeiro semestre. O popular co
mediante* tevê se apresenta srn-i- 
»ho, criando alguns tipos dos mais 
engraçado»

»Inúmeras exposições importantes 
vão marcar a próxima semana: 

dia 14. esculturas cm arame do Luís 
Antônio Rocha, no Centro Comer
cial: dia 15, esculturas do Roberll 
Moriconi, na Sinsrular; dia 16. “Ar- 
listas Enquanto Ilustradores", itine
rante organizada pelo MÕWÀ de No
va Iorque, no MAltGS, e dia 17, “Li 
nha Espaço c Expressão na Pintu
ra Espanhola Atual’*, no salão de 
fcetas da UFRGS.

Globo, foi. um dos pioneiros. sendo 
considerado também um dos mes
tres no tratamento do tema: San
tiago, Edgar Vasques, Corvo, Sam
paio, Per ré. Edson K. Edson Ac ri, 
Hyarup, Hyara, Bcndati, Luiz Fer
nando Veríssimo, que cederá char- 
ges de sua coleção particular, Cruz, 
Edu, Biraía, Marco Aurélio. Re- 
korn, Ronaldo, NVilmarx, Ubertl, 
Clovis Geyer, Juska, Hilton. Tam- 
bcircs.
• O Teatro Presidente amincla pa

ra a próxima semana, dia 17, o r<» 
torno de “Costinha Entrando na A- 
bertura”, espetáculo que alcançou 
expressivo sucesso junto ao público

• A tradição gaúcha, vista pe
lo bem humorado traço dos ehargiu- 
tas, serve como tema central da mos
tra “Humor e Tradição”, que abre, 
às 20 horas de hoje, no salão de ex
posições do Museu de Comunicação 
Social Hipólito José da Costa, à Rua 
cios Andradas, 950, térreo. Na oca
sião, Corvo e Ferré, também apre
sentarão um teatro de bonecos, com 
espetáculo da trovas e coisas da 
tradição.

Integram a mostra trabalhos 
dos nomes mais significativos do 
cartum gaúcho, entre eles, Sanvpau- 
k>, que, com © seu Coisas Nessas, 
publicado na extinta Revista do

© Eng.obe e Modelagem 
são e~s técnicas que , o 

professor* uruguaio Mário 
Garcia 
curso na

metal), Feroz (aguada) a 
Rosa Yagull (desenho).

ministrará no Dia 3 de outubro es- 
Kerameiko®, tréibt no Planetário, às 

cujo início está previsto 21h30min, o espetáculo
para a próxima quinta- ,«o Universo âc Mário 
«ira. Atualmente resL 
dindo em 'Porto Alegre,
Garcia já desenvolveu 
curso semelhante, 
passado, no Ateiier Livre,*
Maiores informações 
inscrições no local. Silva 
Jardim. 9&>.

Qnint3.ua”, de Antonio 
Miranda. O intérprete é 
José Alberto Baldissera e 
as músicas de Bárbara 
Siqueira. O último show 
produzido por Miranda 
em Porto Alegre foi “O 
Oorredor e a Esperança”, 
em 1978.

ano

e

® No Espawso Livre, io--
calizado no Diretório 0 PcTtr vm a.

Acadêmico Guido Viaro contece uma exposi- j 
da. Escola Municipal de ç5o de múltiplos de bron- 
Belas Artes do Paraná, 
foi inaugurada semana 
passada uma coletiva 
reunindo nove novos ta
lentos da arte paranaen
se. Entre eles Dilma. P.
Assis, Denisc Roman e 
Marlettysi

ve numa boite. O escul
tor Roberto Cidade estará 
amnhã. a partir das 2lh. 
exibindo suas peças na 
Oroooditto*». onde as obras 
serão vendidas a preço de 
ateiier. .

® Os primeiros e mais 
Important es movimentos 
artísticos do século XX 
estão representados atra
vés de Ptóaaso, Mirô Andy r 
Warhol. Legeir e outros ; 
na exposição “Artistas 
Modernos Pnquanto Hus. | 
tradores”, organizada- põ- p| 
lo Museu de Arte de No- ti | 
va Iorque e que estará fm 
nimitada no MAiROS, a i;M 
partir do próximo clia !&_J . * 
® A Galeria Susitna

Sassoun, em São f|| 
Paulo, anuncia para o ||p 
próximo dia 29 a inau- |g| 
gnração de uma ex- 
posição reunindo quatro |§| 
novos talentos: Martin 
Penkouse (aguada). Lau- 
ra Salgado (gravura em
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,1r*s»assa

Quatro exposições í
muito importantes

mm
i

Picâsso. Léger, Miro, Andy Warho! 
sã-o alguns dos nonws impoftanlw 

incluídos na mostra ' Artistas 
Modernos Como Ilustradores" que o 

MARGS inaugura quarta-feira.
Além desta, destacam-se so

lturas de Luís AntOfW© Roca 3 
(Centro Comercial), Morkxmi (Singular) 

e um panorama da Pintura Atual 
Espanhola (Reitoria UFRGs).

|
!!viii!

individuais de ii
Quinta, .17escu Quarta* 16 5*

!
I \

Segunda, 14

LUÍS ANTÔNIO ROCHA
— Jovem arquiteto gaúcho 

dedicando àque vem se 
escultura em arame, crian
do figuras vazadas que des
tacam-se pela originalida
de. Sua proposta obteve 
unanimidade de aplausos 
no júri do I Arte Jovem 
Sul América, realizado em 
Curitiba, onde o artista re
cebeu o Grande Prêmio do 
certame. Agora realiza sua 
segunda individual reunin
do algumas peças recentes, 
onde predominam as fi
guras femininas. Na Ga
leria do Centro Comercial, 
às 21h.

TEATRO COM CRI AN
Coordenado pcio 

professo? Alexandre 
neiders da Silva, com cinco 

de experiência neste

I
:

ÇA5 Escultura em arame de 
Luís Antônio Rocha

Sch-
Ilustração dc Davi d HockTury 

para um livro de Grimtnanos
traball», desenvolvido em 
Buenos Aires, este 
tem como objetivo a ati
vidade de produção teatral 

educa-

ENCONTRO COM MORI- 
CONI - Antes de inaugurar 
sua individual, este escui- i * RTISTAS 
tor e professor estara rea- l A* ição de livros ilustrados pelos maiores artistas do 
lizando uma palestra sobre, g^cuj0 organizada pelo Museu de Arte de Nova Tor- 
“PsáeogeometrU — Formas- e que c'nega até o Brasil sob os auspícios do Con- 
Disiâmicas no Espaço e os selho internacional de Museus de Arte Moderna A mos- 
Anti-Volumes”, aberta aos ^ re.úne ilustrações assinadas por Picasso, Leger. Mirò. 
interessados. A promoção ^ 2a« Dávid Hockney, Jasper Jobns, Andy Warhol e 
é da Associação Chico Lis- _ itog outros. Após ter sido mostrado em outras capitais, 
lx>a. Na Sala Álvaro Morei- . exnosicão encerra seu roteiro no Pais. em Porto Ale-
ra (Centro Municipal de ‘ onde permanece até 6 dc outubro. No MARGS. às LJh. 
Cultura), às 20h30mxn.

curso
MODERNOS COMO ILUSTRADORES — Ex-

e- experiências em 
ção e saúde mental. As 
aulas serão desenvolvidas 
em grupos, até dezembro, 
de acordo com a faixa dç 
idade das crianças, 
inações e 
MoDanoa, ou pelo toPe: 
21-61-12-

Infor-
inscrições. na


