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

Título da mostra: "Grabados Espanoles de los Siglos XVIII y XIX 

Período de exposição: 23/02 a 20/03/89

Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Galerias I e II

Será inaugurada no próximo dia 23 de fevereiro, as 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a mostra "GRABA-
f

19 horas, no
DOS ESPAftOLES DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX" promovida pelo Consulado

da Espanha de Porto Alegre.
Esta exposição que inicia por Porto Alegre seu 

teiro brasileiro, foi organizada graças ao importante trabalho da 

Fundação de Calcografia, cujo regulamento data de 1790, e foi 

passo decisivo para a história da gravura espanhola. Além do tra

balho de recuperação do passado a referida Fundação tem incentiva 

do os artistas e difundido a gravura espanhola.

ro-

um i

i

A mostra é constituída de 75 obras, pertencentes a
Fran-espanhóis, de 21 importantes gravadores, entre eles:museus

cisco de Goya, Manuel Salvador Carmona, Manuel Alegre, Rafael Es- 

Carlos de Haes, Fernando Selna, José Comaron, Joaquim Bal-teve,

lester e Mariano Fortuny.
O nome cronologicamente mais antigo desta mostra e 

o de Manuel Salvador Carmona e, com ele, começa a história da gra
i

vura moderna espanhola.
estáFrancisco de Goya, genial pintor e gravador,

fortes de sua série "Los Caprichos". Goyapresente com onze aguas 
é o nome mais importante e seu prestígio é comparável a grandes

mestres como Durero ou Rembrandt. ‘

■

i

I

I

i



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

GRABADOS ESPAftOLES DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX

Pode-se afirmar que a gravura espanhola começa no sé 

culo XVIII. Isto não significa que antes não 

gravadores em nosso país. Estão conservadas na 

blioteca Nacional de Madrid algumas gravuras de mea 

dos do século XV. Mas ocorre que,no grande século da 

pintura espanhola - o XVII os grandes mestres não 

tinham muito interesse por esta arte tão importante 

e, em geral, preferiram a pintura, mais direta e,tal_ 

vez, mais de acordo com o nosso temperamento do que 

o lento aprendizado com o buril, que a gravura, 

tão, exigia. E é neste século que começa sua difu 

são, possivelmente como conseqüência do hábito de se 

enfeitar os livros, que também começaram a populard. 

zar-se, com belas capas e ilustrações atraentes, ou 

porque os pintores intuíram a possibilidade de propa 

gar sua fama através da reprodução gráfica de suas 

pinturas mais importantes. Mas é no século XVIII que 

a gravura espanhola atinge sua culminância, graças â 

fundação da Calcografia Nacional e à presença de um 

nome marcante, em todos os níveis artísticos, como o 

de Goya.

A fundação da Calcografia, cujo regulamento data de 

1790, foi um passo decisivo para a história de nossa 

gravura. Primeiro, porque supôs o começo de uma orga 

nização sistemática de nosso acervo gráfico,disperso 

e sem inventariar desde então. A este trabalho de re 

cuperação do passado sucedeu uma fase de expansão e 

difusão.

havia

Bi

en



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

MANUEL ALEGRIA

BLAS AMETLLER

JOAQUIN BALLESTER

JUAN BARCELON

RICARDO BAROJA

RAMON BAYEU

SIMON BRIEVA

JOSÉ CAMARON

TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE

JUAN ANTONIO SALVADOR CARMONA

MANUEL SALVADOR CARMONA

JOSÉ DEL CASTILLO

TOMAS LOPEZ ENGUIDANO

RAFAEL ESTEVE VILELLA

0m*



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

Graças à Calcografia podemos ter acesso a uma parte 

de nosso riquíssimo tesouro gráfico. As gravuras dejs 

ta exposição são uma boa prova disto.

0 nome cronologicamente mais antigo desta mostra 

de Manuel Salvador Carmona. Com ele começa, de algu

ma maneira, a história de nossa gravura moderna,pois 

foi o criador do ensino oficial da gravura na Acade

mia de Belas Artes de São Fernando, onde teve numero 

sos discípulos.

Francisco de Goya, presente com onze água-fortes de 

sua série "Os Caprichos", é, sem dúvida, o nome mais 

importante e seu prestígio neste campo só é compará

vel ao de mestres inquestionáveis como Dürer ou Rem- 

brandt.

Encerra a exposição o nome de Ricardo Baroja que, a 

pesar de sua obra ter chegado ao século XX, de certo 

modo, conclui o século XIX por suas vinculações ideo 

lógicas e literárias (foi um excelente escritor) com 

a Geração de 98.

e

Ceferino Moreno

%
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GOVERNü Dü ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CODEC
MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL 

MARGS

- A PRESENÇA DE GOYA -

As ãguas-fortes da série Caprichos de Francisco de Goya ^ Lucientes im 
põem-se, desde logo, aos nossos olhos como o grande momento daexposição de 
Gravuras Espanholas dos Séculos XVIII e XIX que o Museu de Arte do Rio Gran 
de do Sul e o Consulado da Espanha em Porto Alegre apresentam de 23 de fê 
vereiro a 20 de março. A mostra nos traz excelentes exemplos dessa arte,cõ 
mo as alegorias de sabor neo-clássico, mas evidenciando o excesso e a volu 
pia do rococó de Juan Carmona; as belíssimas paisagens de Carlos de 
que estabelece um jogo luminoso de gradações que vão desde o branco da-chã 
pa polida até o negro mais intenso, passando pelas várias gamas do cinzaT 
o registro drmático que Mariano Marsal faz dos costumes mouros;as marinhas 
minuciosas de Tomas Campuzano; as cenas populares compostas com um realis 
mo denso e expressivo em que as imagens são obtidas pela relação entre o tra 
ço da água-forte e a mancha da água tinta, técnicas que Ricardo Baroja usa 
com liberdade e senso poético. Tomas Enguidanos, com seus trabalhos dêTgran 
de precisão e virtuosismo é um desses nomes que merecem atenção, especiaT 
mente se levarmos em conta que se trata de um contemporâneo de Goya.E, al, 
a comparação torna-se inevitável.

Que diferença entre o vigor e a paixão com que as imagens de Goya ques 
tionam o sentido do mundo em que vive o artista e a tibiez com que Enguidã 

procura propor a ilusão de uma aristocracia eficiente e organizada,re 
tratando-a em rígidas e insípidas posturas neo-classicas. à linearidade géo 
métrica da composição deste, correspondem as formas ágeis e tumultuadas; ã~ 
busca da ordem e de uma harmonia serena e estável em Enguidanos, correspon 
de o gosto pelo contraste, pela ruptura e percepção do grotesco em Goya. ~

A série Caprichos é elaborada por volta de 1 7 96 , por um Goya maduro que 
domina com tranqüilidade e com maestria sua arte e que já conseguiu impor- 
se a sociedade espanhola, tendo inclusive obtido a honra maior de 
meado Pintor de Câmara do Rei. Contudo, o sucesso não lhe trouxe o acomoda 
mento nem arrefeceu seu espirito crítico, ao contrário. Estamos diante 
mesmo irreverente irônico retratista das Majas, do satírico autor do 
rnoso retrato da Família Real- em que se evidencia a imobilidade e o 
de uma aristocracia decaclinte e indecisa, estamos diante do liberal 
tico que busca o sentido da vida no gesto do indivíduo que, 
ções e com seus sonhos, rompe o acomodamento do classicismo aristocráticoT

Nas gravuras desta série,^a idéia de movimento e de rompimento da esta 
bilidade surgem não só da temática que nos apresenta criaturas em 
ções sempre tensas e contraditórias, mas também através do jogo formal 
que ressalta, de modo especial, a utilização do claro-escuro e a oposição- 
entre figuras produzidas com grande saturamento de traços e outras 
contornos aparecem nítidos e puros. Significativamente, o título de 
dessas gravuras afirma que El sueno de la razõn produce monstruos.Surpreen 
dendo, com um^realismo contundente e ironico, aquilo que há de insólito,dê 
grotesco, ridículo e dramático em sua sociedade, Goya procura exorcizar os 
monstros que aparecem em uma época em que a Razão era mantida 

uma Espanha onde a Inquisição sobrevivia e o Liberalismo era 
do crime.

Haes

nos

ser no

do
fa

enfado 
român 

com suas emo

situa
em

cujos
uma

adormecida
consideraem

Mas Goya não se deixa abater. Se tudo parece não passar de uma grande 
mascarada em que o engano e a farsa são a medida da vida; se o chapéu bi 
cudo do condenado pela Inquisição ainda domina a cena e se os cadáveres dos 
enforcados balançara a espera de serem saqueados; resta, contudo, a indigna 
ção do artista que nos alerta para o absurdo dessa situação e 
que mesmo em meio ao horror pode surgir o gesto humano, ainda que discreto 
como a mao da mulher que pede silêncio. Certamente, para Goya a exposição 
do horror pressupunha a esperança de sua superação, a confiança de que 
amanhecer pode afugentar os monstros da escuridão: Si amanece nos vamos e 
o titulo de uma outra gravura da série. ' - -

mo s t r anos

o

José Luiz do Amaral 
Coordenador Artes Plásticas



FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES

1746 em Fuendetodos(Zaragoza). Mor 

reu em Bordéus, em 1828. Genial pintor e gra

vador, é um dos artista mais importantes 

história. Como gravador realizou várias 

ries, todas elas muito conhecidas. As 

ras exibidas nesta exposição pertencem à 

rie "Os caprichos".

Nasceu em

da

se-

gravu-

se



.u Riv, _ nde do Sul, órgão 
fretaria de Cultura/Si3C, convida paraMuseu de Arte do Rio Uranae üo oui 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

abertura do

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO
RIO GRAND^ DO SUL

às 19 horas do dia 2 de outubro.



MARIANO FORTUNY MARSAL

Nasceu em Reus em 1838 e morreu em Roma, em 

1874. Estudou em Roma e viajou ao Marrocos 

para estudar os costumes, paisagens, ambien 

tes, trajes, etc... dos mouros, 

pintor e gravador.

Excelente



mmu» O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura/SEC, convida para 
abertura doMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO

RIO GRANDE DO SUL

às 19 horas do dia 2 de outubro.
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FERNANDO SELMA

Nasceu em Valencia em 1752. Morreu em 1810. 

Discípulo de Carmona foi subvencionado por 

Carlos IV. Gravador de atelier tornou-se fa 

moso por seus retratos. Foi membro da Acade 

mia Real de São Fernando.



mmo> j Rio Grande do Sul, órgão 
ue Cultura/SEC, convida para

G
daMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

abei

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO

RIO GRANDE DO SUL

abro.
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CARLOS DE HAES

Nascido na Holanda e naturalizado espanhol, 

foi gravador e pintor especializado em pai

sagens. Foi professor da Escola de Belas Ar 

tes



O Museu de Arte ao Rio Grande do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura/SEC, convida para 
abertura doMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO
RIO GRANDE DO SUL

. uiu Uv outubro.ao i. .



LUIS HERNANDEZ NOSERET

Estudou com Manuel Salvador Carmona com quem 

colaborou em vários trabalhos. Realizou nume

rosos retratos e uma "Coleção dos principais 

momentos de uma corrida de touros" à qual

pertencem as gravuras incluídas nesta exposi

çao.



miftx. O Muíjcc* de Arie du Kio Grande do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura/SEC, convida para 
abertura doMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO
RIO GRANDE DO SUL

I

às 19 horas do dia 2 de outubro.



BLAS AMETLLER

Nasceu em Barcelona em 1768. Morreu em 1841. 

Aluno de Manuel Salvador Carmona recebeu au 

xílio da Junta de Comércio de sua cidade na 

tal. Foi gravador de atelier e da 

Real de São Fernando. Em 1793 obteve o prji 

meiro prêmio da Academia Real de Belas Artes 

de São Fernando. Foi membro da Academia 

1797.

Academia

em



y

. Ma.-.- » . /\nc ao Rio Grande do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura/SEC, convida para 
abertura doMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO
p to on A xTr>E DO SUL

às 19 horas do dia 2 de outubro.



MANUEL ALEGRE

Nasceu em Madrid, em 1768 e morreu em 1815. 

Depois de estudar pintura dedicou-se a gra

vura e trabalhou com Manuel Salvador Carmo

na. Em 1790 ganhou medalha da Seção de Gra

vura no concurso geral de prêmios.



fTlrrttó O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura/SEC, convida para 
abertura doMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO

RIO GRANDE DO SUL

d.í> 1 -



JOAQUIN BALLESTER

Nasceu em Mallorca, em 1741. Foi protegido do 

' Cardeal A. Despuig que o nomeou administrador 

do arcebispado. Foi diretor da Academia 

São Carlos de Valencia.

de



Grande do Sul, órgão 
ura/SEC, convida para

<e »iv w

da Subsecretária de 
abertura do

VI

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO

RIO GRANDE DO SUL

2 de outubro.



JUAN BARCELON

Nasceu em Lorca(Murcia), em 1739 e morreu em 

1801. Discípulo do escultor Salcillo, mudou- 

se para Madrid em 1759. Em 1777 a 

Real de São Fernando concedeu-lhe o grau 

acadêmico de mérito.

Academia

de



a 11111 Vi? O Museu df 
da SubseC. 
abertura do

Kio Grande do Sul, órgão 
j Cultura/SEC, convida paraMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO

RIO GRANDE DO SUL

às 19 horas do dia 2 de outubro.



SIMON BRIEVA

Nasceu em 1752 em Aragón. Estudou em Madrid e 

em Paris, subvencionado pelo governo. Foi mera 

bro da Academia. Morreu em Madrid em 1795.



i M Hk I « O Museu oe Arie do Rie ide do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura .EC, convida para 
abertura doMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO
RIO GRANDE DO SUL

às 19 horas do dia 2 de outubro.



RICARDO BAROJA

Nasceu em Riotinto(Huelva) em 1871. Irmão do 

escritor Pio Baroja, dedicou-se â literatura 

além da pintura e da gravura. Ganhou a pri

meira medalha na Exposição Nacional em 1906.



O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura/SEC, convida para 
abertura doMuseu de Arte do Rio Urande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO

GRANDE DO SULT* - '‘A

2 de outubro.



JOSE CAMARON

Nasceu em Segorbe em 1730. Morreu em 1803. 

Pintor e gravador, trabalhou principalmente 

em Valencia onde foi diretor da Academia de 

São Carlos. Acadêmico de São Carlos em 1765 

e da Academia de São Fernando de Madrid.



O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura/SEC, convida para 
abertura doMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO

RIO GRANDE DO SUL

' D.



JUAN MINGUET

Nasceu em 1737 em Barcelona. Estudou na Acade 

mia Real de São Fernando, com Palomino. Autor 

de numerosas gravuras sobre desenhos de 

tros artistas.

ou



ao Rio Grande do Sul, órgão 
_*ria de Cultura/SEC, convida para

■
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

- GOa

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO
RIO GRANDE DO SUL

J wv, uia L de outubro." 1. iK



JUAN ANTONIO SALVADOR CARMONA

Discípulo de seu irmão Manuel S. Carmona, foi 

membro da Academia de São Fernando. Morreu em 

1805.



11

. - A-

P
-

*

O Museu de Arte ao Kio Grande do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura/SEC, convida para 
abertura do

x.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO

RIO GRANDE DO SUL

as 19 noras ao aia outubro.



TOMAS CAMPUZANO

Nasceu em 1857 em Santander. Morreu em 1934. 

Foi diretor da Escola õ Artes Gráficas 

Administrador da Calcografia Nacional, 

obra enfoca paisagens e marinhas.

e

Sua



. Arte do kio Grande do Sul, órgão 
.« ouüsecretaria de Cultura/SEC, convida para 

abertura do
Museu de Arte <

Subsecretária . ^uiiura 
Secretaria de Educação e Cultura

VII SALAO DE CERAMICA

DO
RIO GRANDE DO SUL

_ ^utubro.



RAMON BAYEU

Nasceu em 1746 em Zaragoza e morreu em 1839. 

Colaborou com seu irmão Francisco na pintura 

dos afrescos do Pilar. Reproduziu 

gravuras de artistas renomados.

numerosas



'-^nde do Sul, órgão 
^C, convida parada bUuov-v. 

abertura doMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO

RIO GRANDE DO SUL

.*e uuiul/1 o.



TOMAS ENGUIDANOS

Nasceu em Valencia em 1773 e morreu em Madrid 

em 1814. Foi gravador de atelier e, com 

ve, manteve a gravura em destaque nos 

tos difíceis da história da Espanha.

Este

momen



* -

j Grande do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura/SEC, convida para 
abertura do

W IV»

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO

RIO ^ ANDE DO SUL

às 19 horas do dia 2 de outubro.



RAFAEL ESTEVE

Nasceu em 1772 em Valencia e morreu em Madrid, 

em 1847. Foi gravador do atelier do Rei de Es 

panha. Viajou pela Europa subvencionado 

estudar gravura. Ganhou a medalha de ouro 

Paris em 1834. Foi amigo pessoal de Goya.

para

em



. .uue Arte do Rio Grande do Sul, órgão 
ua Subsecretária de Cultura/SEC, convida para 
abertura doMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO
RIO GRANDE DO SUL



MANUEL SALVADOR CARMONA

Nasceu em 1730 em Madrid. Faleceu em 1807. 

Estudou em Paris e foi membro destacado da

Madrid,

foi o criador do ensino oficial da gravura 

na Academia de São Fernando.

Academia Francesa em 1761. Já em



mm Grande do Sul, órgão 
itura/SEC, convida paraMuseu de Arte do Rio G. 

Subsecretária de Ci 
Secretaria de Educação e -i a

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO
RIO GRANDE DO SUL

oro.



JOSE DEL CASTILLO

Nasceu em Madrid em 1737 e morreu em 1793. 

Estudou em Roma com Gianquinto, retornando 

a Madrid em 1753. Protegido pelo Rei, rea

lizou desenhos para ilustrações e tapetes.



mmt *«9

.nde do Sul, órgão 
ua Subsecretária de Cultura/SEC, convida para 
abertura doMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

VII SALÃO DE CERÂMICA

DO
RIO GRANDE DO SUL

outubro.
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Para Goya a exposição ao horror pressu
punha a esperança de sua superação, a con
fiança de que o amanhecer pode afugentar 
os monstros da escuridão.

A presença de Goya
Texto de José Luiz do Amaral

que as imagens de Goya 
questionam o sentido do 
mundo em que vive o ar
tista e a tibiez com que 
Enguidanos procura 
propor a ilusão de uma 
aristocracia eficiente e 
organizada, retratando- 
a em rígidas e insípidas 
composições neoclássi- 
cas. Á linearidade geo
métrica da composição 
deste, correspondem as 
formas ágeis e tumul
tuadas daquele; à busca 

|gypl.yig da ordem e de uma har- 
monia serena e estável 

" ^ em Enguidanos, corres
ponde o gosto pelo con
traste, pela ruptura e 
percepção do grotesco
em Goya.

A série Caprichos é 
elaborada por volta de 
1796, por um Goya 
maduro que domina 
com tranqüilidade e 
com maestria sua arte e

nomeado Pintor de Câ
mara do Rei. Contudo, o 
sucesso não lhe trouxe o 
acomodamento nem ar-

sérieS cípHchof de tamos dlantT^fmesmo esc^e^oDn^oãTe0" 111113 61-311(16 mascar?da
Francisco de Goya y Lu- que Mariano Marsal faz irreverente e irônico re tre em que o engano e a far-
cientes impõem-se, des- dos costumes mouros; tratista das Maias do mm urmrit sPa^md3S sa sao a medida da vida;
de logo, aos nossos olhos as marinhas minuciosas satírico autor do famoso to delracns e nmra”1611 se o chapéu bicudo do
como o grande momen- de Tomas Campuzano; retrato da FamíiíaZ^ os cnnfn^nc 2*55 condenado pela Inquisi- 
to da exposição de as cenas populares com- em aue se evidencia a nítidos <;ao air>da domina a ce-
Gravuras Espanholas postas com um realismo fmobUMadee o enfado cátivamLtcoVín^do nae se °s cadáveres dos
dos Séculos xvrae XIX denso e expressivo em dTuma arfstocracfa de ÍI !, "!; ° tdul0 d enforcad°s balançam a
que o Museu de Arte do que as imagens são obti- cadente e nc ecisa esm' affrma one graYuras esPera de tseremt sa-
Rio Grande do Sul e o das pela relação entre o moS mlnte do f/beral ío‘ a queados; resta contudo,
Consulado da Espanha traço da água-forte e a Sântico aue busca õ ^ a indlgnaçao do artista
em Porto Alegre aore- mancha da água tinta ™daiico Dusca .° truos- Surpreendendo, que nos alerta para o ab-sentam de 23 d! fevePrei- ScnTcas que^Ricardo do tad^duo qíe° ram 3*/^° ^ » dessa situação e
roa 20 de março. Amos- Baroja usa com liberda- suas eSocõese com nos mostra que mesmo
tra nos traz excelentes de e senso poético, seuf S woLH irotetcn HdíS 1 A d em meio ao horror pode
exemplos dessa arte, co- Tomas Enguidanos, Smodamento do cL mátto om surflr 0 gesto humano,
mo as alegorias de sa- com seus trabalhos de sicismo aristocrático de r n™”™™ir-fi™ alnda S.Ue dl®ereto como
bor neoclássico mas grande nrecisão e vir- AT , ■ Goya procura exor- a mão da mulher que pe-evidencfando o excfsfo Smo^I um desses série a SéiTde mov? aZrlTnín™ ^ de ^Icncio. Certamente,
e a volúpia do rococó de nomes que merecem mento e de romoimento T°" gara G°ya a exposiçãoJuan Carmona; as atenção, especialmente dl estlbifidad^ wge SiiT h do horror pressupunha a
belíssimas paisagens de se levarmos em conta não só da temática ouè cm nmaFçnanh^nnf ? ^sp?rança de j?ua supf‘
Carlos de Haes que esta- que se trata de um con- nos apresenta criaturas Tnnuisirí?3 raça0, a coafianÇa de
belece um jogo lumino- temporâneo de Goya. E, em Atuações semnre n™ ^ ° amanhecer pode
so de gradações que vão aí, a comparação torna- tensas e contraditórias deradnrrfríí!? Gr3 consi_ afuêentar os monstros
desde obrando da chapa se inevitável. maftambéma?rav/fdn tf ^ - da escuridão: Si amane-
polida até o negro mais Que diferença entre j0go fomlflm aue res f T nos van\os e 0 tltul°
intenso, passando pelas_o vigor e a paixão com ia?ta, de modo especial, parece não passar de dl série gr3VUr3

Galope de Campo", de Tomas L. Enguidanos
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MARGS
GRABADOS ESPANOLES DE LOS 

SIGLOS XVIII Y XIX - Uma mostra com 
75 obras de vários museus espanhóis. A ex
posição tem o apoio do Ministério de As
suntos Exteriores da Espanha, promovida 
pelo consulado espanhol de Porto Alegre. 
Período: de 23 de fevereiro a 20 de março, 
na Galeria I, segundo andar.
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Mestres da arte espanhola
□ A mostra “Grabados Espanoles de los siglos XVIII y 
XIX” inaugura dia 23 contando com 75 obras de que 
fazem parte onze águas fortes de Francisco Goya. Esta 
possibilidade de conhecer os mestres da gravura espa

nhola tem a chancela do Consulado da Espanha, que 
recebe junto com a direção do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul na inauguração.
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Gravuras Será inaugurada no Margs, na próxima quinta-feira, às 19h, a
i | exposição Grabados Espanoles de los Siglos XVIII Y XIX

6S Dan li OI as promoção do Consulado da Espanha de Porto Alegre. A mostra é
i i constituída por 75 obras de 21 gravadores, todas pertencentes a

no MargS museus espanhóis.
Entre os artistas, Francisco de Goya, Manuel Salvador Carmo

na Manuel Alegre, Rafael Esteve, Carlos de Haes, Fernando 
Selma, José Camaron, Joaquim Ballester e Mariano Fortuny.

«Wr.
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AGENDA SOCIAL-
★ Já está circulando o categorizado catálogo da mostra 
Grabados Espanoles de Los Siglos XVIII Y XIX 
chancela da representação diplomática da Espanha. A 
mostra inaugura dia 23 no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul e o cônsul Alfonso Espanol estará recebendo 
juntamente com a direção da casa.
★ Os casais Giselda e Benito Orlandini, Marlene e 
Jayme Sirotsky convidam para a cerimônia nupcial de 
Ana Clarissa e Sérgio que acontecerá dia 16 de março na 
Sinagoga da União Israelita Porto Alegrense.
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A arte da gravura espanhola
★ A mostra de Grabados Espanoles de los 

Siglos XVIII y XIX será inaugurada nas galerias I 
e II do Museu de Arte do Rio Grande do Sul na 

noite de hoje, quando os convidados serão 
recepcionados pela direção do museu e o cônsul 

Alfonso Espanol e membros do Consulado da 
Espanha, que proporciona a oportunidade de 

serem conhecidos importantes nomes das artes 
espanholas. Entre os trabalhos apresentados, 

gravuras de Goya.

Painel da gravura espanhola
11 história da gravura 
Mipanhola está reconsti
tuída na mostra “Grabados 
Espanoles de los Siglos 
XVIII y XIX”. que começa 
em Porto Alegre sua itine- 
rância nacional. A partir 
das 19h, poderão ser confe
ridas no Margs 75 obras de 
21 artistas, sendo o mais 
antigo Manuel Salvador 
Carmona, com o qual co
meça a história da gravura 
moderna espanhola. 0 no
me mais importante é 
Francisco de Goya, presen
te com onze águas fortes de 
sua série “Los Caprichos”. 
Ricardo Baroja, pertencen
te ao século XX, encerra a 
mostra.
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PORTO ALEGRE, 4a FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 1989

I

"Palacio Real de Aranjuez", de Manuel S. Carmona
lyfuma promoção do Consulado da Espanha 

J- de Porto Alegre, inaugura amanhã, às 19h a 
exposição itinerante intitulada Grabados Ès- 
panoles de los Siglos XVUI Y XIX, com traba
lhos de 21 gravadores, num total de 75 obras. 
Iniciando em Porto Alegre seu roteiro brasilei
ro, esta mostra traz obras pertencentes a museus 
espanhóis dos seguintes artistas: Francisco de 
Goya (o de maior prestígio), Manuel Salvador 
Carmona, Juan Salvador Carmona (são irmãos), 
Juan Barcelon, Simon Brieva, Jose dei Castilho, 
Rafael Esteve, Pedro Moles, Blas Ametller, Ri
cardo Baroja, Tomas Enguidanos, Juan Minguet, 
Ramon Bayeu, Tomas Campuzano, Luís Hernan- 
dez Noseret, Manuel Alegre, Carlos de Haes, Fer
nando Selma, Jose Camaron, Joaquin Balles- 
ter e Mariano Fortuny.

Goya, genial pintor e gravador (1746-1828), 
está presente nesta exposição com 11 trabalhos 
da série Los Caprichos que é, sem dúvida, o 
mais importante. O prestígio de Goya é compa
rável a grandes mestres, como Durero ou Rem- 
brandt. Cronologicamente, o nome mais antigo 
desta mostra é o de Manuel Salvador Carmona 
(1730-1807); ele estudou em Paris e foi fundador da 
Ensenanza Oficial dei Grabado na Academia de 
SanFemando (Espanha). Participa desta mostra 
com a gravura em cobre denominada Palacio 
Real de Aranjuez. Com ele, começa a história da 
gravura moderna espanhola. Outro destaque des
ta mostra é Mariano Fortuny Marsal (1838-1874). 
Este excelente pintor e gravador viajou ao Marro
cos e estudou os costumes, paisagens, ambientes, 
trajes e outras características dos Mouros e 
participa da mostra com nove trabalhos, onde 
destacam-se Árabe velando el curpo de su amigo 
Marroquí sentado e Família Marroquí. Já os 
trabalhos de Tomas Enguidanos (1773-1814) e 
Rafael Esteves (1772-1847), apresentados na mos
tra, representam com veracidade difíceis mo
mentos da história espanhola. Por fim, Ricardo 
Baroja - irmão do escritor Pio Baroja - que além 
de pintor e gravador era também escritor, de 
alguma maneira conclui o ciclo dos gravadores 
espanhóis do séculos XVm E XDí por suas 
vmculações ideológicas e literárias apresentadas 
em seus trabalhos.

A mostra é organizada pela direção geral de 
Relações Culturais do Ministério de Assuntos 
Exteriores de Madri e está instalada nas Galerias 
I e n do Margs, até o dia 9 de março, com horários 
de visitação de terças a domingos, sempre das lOh

'/"//SS // /// //V//vV
• ^/////// • )
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Auto-retrato e "Ya tienen asiento" (abaixo)de

"Anacoreta" e "Arabe velando el 
Fortuny Marsal

// (abaixo) de Mariano

a
s.
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Ministro não viajou 

apenas para passear
□ 0 Coordenador de Comunicação Social do Ministé
rio da Cultura, jornalista Wanderley Diniz, explica que a 
viagem do ministro José Aparecido à África e Portugal, tão 
criticada porque foi feita em jatinho especialmente fretado, 
não foi a passeio. Disse que foi cumprimento de uma missão 
especial recomendada pelo presidente Samey: ampliar os 
contatos com os países de fala portuguesa, buscando definir 
um programa comum de intercâmbio cultural e valoriza
ção do'idioma, com a criação de uma entidade que 
congregue a comunidade lusofônica.

□ Livraria Digital está com uma excelente série de 
livros de Informática importados. Você encontra, por 
exemplo, Turbo Pascal Programmer‘s Library, de 
Jamsa; Expert Systems and Artificial Inteligence, 
de Bartee; e The Microcomputer Cad Manual, de 
Rafer, entre outros.

□ Quem tem texto, fotos, caricaturas ou desenhos relacio
nados com o tema racismo pode participar do concurso 
internacional Racismo? Não!, organizado pela Exile-Kul- 
turkoordination, Duisburg, e apoiado pela Agência Religio
sa de Serviço para o Desenvolvimento, de Stuttgart, o 
Centro Cultural Zeche Carl, de Essen, e o Foro Internacio
nal para o Trabalho pela Paz, também de Essen, 
Alemanha Ocidental. O prêmio de 300 marcos alemães, 
pouco mais de NCz$ 250,00. Podem ser enviados até três 
trabalhos para Exile-Kulturkoordination, Hansastr.55, 41 
Duisburg 1, West Germany.

H Até o dia 9, no Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul, exposição de gravuras espanholas dos séculos 
XVIII e XIX. São 75 obras de 21 artistas.

□ O professor de Sociologia e de Antropologia da Universi
dade Federal do Rio de Janeiro, Dirceu Nogueira Maga
lhães, lançou, em Paris, o livro A Invenção Social da 
Velhice. São ensaios sobre o trabalho da sociedade para 
aceitação dos idosos.

□ Até o dia 30 de março podem ser enviados os 
originais para concorrer ao Prêmio Cyro Mar
tins de Romance, destinado pelos amigos do escritor 
a incentivar novos talentos literários. Procura-se um 
romance inédito de autor rio-grandense. Devem ser 
cerca de 200 páginas, datilografadas em espaço dois, 
em três vias, sob pseudônimo. A identificação irá 
junto em envelope fechado, com currículo, endereço 
e carta dizendo que aceita as normas do concurso. O 
valor é de 100 OTNs. Remessas para Rua Vigário José 
Inácio 368/601 ou Instituto Estadual do Livro, Rua 
Florêncio Ygartua 359, Porto Alegre.

□ Dia 2 de março, na Galeria Arte & Fato (Rua Santo 
Antonio 226), lançamento do livro Arte Têxtil no Rio 
Grande do Sul, de Vera Zattera. É o resultado de mais 
de 20 anos de pesquisa e ajuda a resgatar a memória 
cultural deste Estado tão desmemoriado.

□ Até 31 de maio estarão abertas as inscrições 
para os contistas que quiserem concorrer ao Concur
so Nacional de Contos Prêmio Paraná 1989 - 11a 
edição. Devem ser contos inéditos, formando um 
conjunto de 80 laudas no mínimo. O prêmio é publica
ção e mais NCz$ 400,00. Os originais devem ir em seis 
vias, espaço dois, para a Secretaria da Cultura do 
Estado do Paraná, à Rua Ébano Pereira 240, CEP 
80.410, Curitiba, assinados sob pseudônimo. A identi
ficação vai em envelope fechado à parte.

□ Grupo Artaud‘Art, de São Paulo, lançou revista 
mesmo nome. O tema é Liberdade na América.

□ Primeiro trabalho de Mário de Oliveira 
literatura infantil, Versos, Bichos Diversos, acaba de 
ser publicado pela Editora Data Vênia, do Rio. 
Através de seus versos a criançada caminha pelo 
reino animal. Ilustrações de Agnaldo Macedo Sobri
nho

□ Quem quiser participar do Prêmio Maurício Rosenblatt 
de Romance, criado pelo Grupo Maisonnave, tem prazo até 
dia 15 de março para inscrever originais. O endereço é Rua 
Sete de Setembro 745, 11° andar, 90.010, Porto Alegre. 
Prêmio de 1.000 OTNs para autor já publicado e 250 OTNs 
para inéditos.

na
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□ O recente Festival de Berlim, com Rain Man, com 
Dustin Hoffman, vitorioso, aguçou minha curiosida
de de assistir à nova versão de Liasons Dangereuses, 
baseado no livro de Choderlos de Laclos. Filmado 
anteriormente com Jeanne Moreau e Gerard Phillipe 
nos papéis de Marteuil e Valmont, foi um êxito 
inesquecível. Agora, volta com atores atuais e com 
novas soluções para o final. São muitos os elogios ao 
filme, como fez Paulo Francis, e torna-se um estímu
lo para conhecer a nova versão e reler a obra, um 
lançamento da grande editora da década de 40 — a 
Globo gaúcha — em tradução de Carlos Drummond 
de Andrade.
□ Existe expectativa com o espetáculo Suzana Casta 
e Pecadora, que tem pré-estréia estã semana no 
Porto de Elis. Acontece nos dias 2,3 e 4, quando muitos 
já retornaram da temporada de verãoX 
13 Muito bonita a exposição de gravuras êspanholas, 
que inaugurou com o cônsul Alfonso Espahol recep
cionando um grupo conhecido nas galerias dos altos 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. É importante 
conhecer o melhor da arte da gravura da E spanha nos 
séculos XVIII e XIX. A exposição continua até 20 de 
março.
□ Movimentado o Restaurante Carinhoso na noite da 
última quinta-feira, quando acontecia a entrega do 
Troféu Clave do Sol aos Melhores de 88, com indica
ções do Clube dos Compositores.
□ A presença de Natália Thimberg e Sérgio Brito 
também esta semana com a apresentação de Meu 
Querido Mentiroso, no Teatro da Universidade Fede
ral, confirma uma abertura de temporada de espetá
culos com muitas opções de qualidade. A temporada 
será apenas de final de semana.
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EDUARDO CONILL
VariadasProgramação

■ 0 cirurgião plástico Almir 
Nácul vai movimentar sua clí
nica dia 17, sexta-feira, rece
bendo para almoço diversos 
jornalistas do interior do esta
do que estarão circulando em 
Porto Alegre a caminho do Ser
ra Azul. de Gramado.
■ No dia 15 de março, o Bere 
& Ballare será o cenário para 
a segunda edição da festa jo
vem Nossos Melhores Amigos. 
Raul Copetti e Paulo Antônio 
Vellinho receberão os muitos 
amigos fazendo o primeiro re
encontro depois das férias.
■ O arquiteto Antônio Carlos 
Castro está chegando dos Es
tados Unidos, onde ficou uma 
temporada entre lazer e pes
quisas, e vai agilizar o novo 
layout do bar do Theatro São 
Pedro, que iniciará o ano sob o 
comando de Aninha Comas.
■ Foi marcado para o dia 27 
de maio o casamento da Paula 
Borba Oliosi da Silveira e Pe
dro Surreaux de Oliveira. O 
casal José Francisco Oliosi da 
Silveira e a senhora Lourdes 
Surreaux de Oliveira serão os 
anfitriões de elegante recep
ção.

■ Vai até o dia 20 de março a exposição 
“Grabados Espanõles de Los Siglos 18 e 
19”, inaugurada semana passada no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul. ocupando 
nas galerias I e II. São 75 obras assinadas 
por 21 importantes artistas espanhóis e que 
iniciam por Porto Alegre seu roteiro brasi
leiro.
■ Entre os dias 25 e 28 de abril acontecerá 
e 8o Festival de Moda em Fortaleza, mos
trando as tendências da moda para o pró
ximo verão, apresentadas por 350 indústri
as de confecção nacionais. Semelhante à 
Fenit, a feira do Ceará inclui também o 
setor de calçados e couros no Parque de 
Exposições da Maraponga.

Iracy Silveira — anfitriã em Atlântida

Gastronomia
O Morumbi Shopping Center, de 

São Paulo, inaugura hoje a noite 
seu Gourmet Shopping, que será 
um dos maiores centros gastronô
micos do mundo. A nova ala, dedi
cada inteiramente a oferecer o me
lhor da cozinha nacional e interna
cional, vai abrigar onze restauran
tes numa área de 8 mil metros 
quadrados, e poderá receber, simul
taneamente. 1.200 pessoas. Casas 
de chá, pubs, lanches e restauran
tes com comidas típicas de diver
sos estados brasileiros e variada 
procedência internacional vai movi
mentar ainda mais o maior com
plexo de compras da América La
tina. Lucila Osório nos acontecimentos da orla
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CAPITAL
GRABAOOS ESPAfiOLES DE LOS Sl- 
GLOS XVIII Y XIX - No Margs (Praça da 
Matriz), mostra promovida pelo consulado da 
Espanha. Constituída de 75 obras pertencen
tes a museus espanhóis, a exposição itineran
te inicia por Porto Alegre o seu roteiro 
brasileiro. Entre os 21 artistas destacam-se 
trabalhos de Francisco Goya, Manuel Salva
dor Carmona, Manuel Alegre, Rafael Esteve, 
Carlos de Haes e outros. Terças a domingos, 
das lOh às 17h, até 20 de março.
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RETALHOS
★ A semana que hoje começa é de retomo às 
atividades. Jane Goidanich reabre sua Veritá com 
liquidação de verão. Sérgio Blain e Guido Dinon 
também reabem sua loja, a Guisé, com suas 
coleções masculinas exclusivas.

★ Começa amanhã no Centro de Eventos São José 
o Congresso Internacional de Urbanismo. Na 
próxima sexta-feira, às 11 horas, Ione Pacheco 
Sirotsky apresenta Tema Social: Geração 21; 
Lygia Pratini de Moraes fala na Liga Feminina de 
Combate ao Câncer. Sandra Cavalcanti vem para 
debater sobre Moradia Popular, na quarta-feira 
às 13h. Luiza Erundina estará na mesa de debates 
sobre Reforma Urbana e Reforma Agrária.

★ A atriz Nathalia Timberg volta a Porto Alegre 
para apresentar, com Sérgio Britto, a peça Meu 
Querido Mentiroso, no Teatro a UFRGS. O espetá
culo é excelente, um verdadeiro duelo entre dois 
grandes atores, a partir das cartas de Bemard 
Shaw para Beatrice Campbell (Nathalia Tim
berg) . Caco Zanchi empresa a temporada de três 
espetáculos, com estréia marcada para o dia 3.

★ Vale a pena também participar da oficina 
teatral que o ator e diretor Sérgio Britto vai 
realizar, a exemplo do que faz no Rio, uma 
vez por ano. Quem gosta de teatro terá 
oportunidade das melhores de aprimoramento 
cultural. Inscrições na Garra Produções, Getúlio 
Vargas, 489, conjunto 204.

★ De volta à cidade, uma bonita exposição 
no Margs: Grabados Espanoles de los Siglos 
XVIIIyXIX, incluindo 11 águas fortes de Goya, da 
série Los Caprichos. E vanice Pauletti, presidente 
da Associação dos Amigos do Margs, destaca 
também o catálogo, na mostra patrocinada pelo 
Consulado da Espanha.

uma
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EXPOSIÇÃO A série “Os caprichos” data 
de 1796 e é obra de um artista já 
maduro, que utiliza com facilida
de seu talento e suas habilidades 
técnicas — aliás, artista já reco
nhecido pela Espanha, sendo até 
nomeado pintor de câmara do 
rei. O sucesso, entretanto, não di
minui seu agudo senso crítico. 
Em “Os caprichos”, por exem
plo, as pessoas são mostradas sob 
tensão, em movimento. Goya uti
liza aí o claro—escuro, com con
tornos nítidos, obedecendo a um 
realismo irônico que salienta tan
to os aspectos grotescos como os 
aspectos comoventes da socieda
de de seu tempo, retratando a 
combalida e sofredora figura do 
homem sob a aterrorizante som
bra da Inquisição.

Ainda sem datas e locais pre
vistos para instalação em outras 
cidades, Grabados espanoles de 
los siglos XVIII e XIX é uma 
mostra de custo praticamente ze
ro para os museus expositores, 
como explica Maria Cristina: “A 

exposição veio do Uruguai, acompa
nhada do catálogo em espanhol, e teve 
apoio do Consulado da Espanha”. O 
que significa uma prova de que nem 
sempre é necessário despender um volu
me substancial de recursos para realizar 
eventos considerados de peso. “Este é 
um painel de originais de artistas admi
ráveis e, sem dúvida, é a exposição de 
maior valor artístico do ano”, avalia 
Maria Cristina.

Gravura espanhola numa mostra 
itinerante que está agora no Sul.

■ Inegavelmente, as onze águas-fortes 
da série “Os caprichos”, de Francisco 
de Goya, são o ponto alto da mostra 
Grabados espanoles de los siglos XVIII 
e XIX, que ocupa duas galerias do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul, em 
Porto Alegre, até o dia 19 e depois se
gue para várias capitais, incluindo Rio 
de Janeiro e São Paulo. Mas não se es
gota aí a importância dessa exposição. 
Primeiro, é um belo exemplo do traba
lho da Fundação de Calcografia, que 
desde 1790 se dedica à recuperação de 
obras artísticas e, mais recentemente, 
incentiva a produção e divulga a gravu
ra espanhola. Segundo, constitui um 
representativo painel de época, mos
trando desde O pa
lácio real de Aran- 
juez, de Manuel 
Salvador Carmo
na, praticamente o 
criador do ensino 
oficial da gravura 
em academias de 
arte na Espanha 
nos anos 1700, até 
quatro.obras de Ri
cardo Baroja, artis
ta que invadiu o sé
culo XX mas com 
fundas raízes no fi
nal do XIX.

A proposta de 
realizar a mostra 
em Porto Alegre 
pegou de surpresa 
o museu gaúcho, 
cujo prédio estava 
em obras de repa
ração. Mas, como 
explica Maria Cris
tina Vigiano, assistente de direção, era 
“uma oferta irrecusável” e, apesar das 
dificuldades, foi possivel acomodar as 
75 gravuras, que provêm de vários mu
seus da Espanha, com a assinatura de 
21 gravadores. Desse significativo acer
vo, Maria Cristina destaca alguns artis
tas, como Juan Carmona, com suas 
alegorias neoclássicas; Carlos de Haes, 
holandês radicado em terras espanho
las, com suas paisagens em gradações 
que vão do branco de chapa polida ao 
negro mais intenso, passando por to
das as gamas do cinza; Mariano For- 
tuny Marsal, com trabalho documental 
que retrata costumes mouros, coletado

Goya e Marsal

/Vo alto, c traço
genial do grande
artista espanhol.( Ao lado, os

costumes mouros,
no registro do

menos conhecido
Marsal.

em viagem ao Mar- □
rocos; e Tomas
Campuzano, que,
em traço de água-

LIVROSforte e manchas de
água-tinta capta
expressivas cenas Um rico passadopopulares.

quase esquecido
Expressivo con-

Inventário do Maranhão colonial, 
em fotografias, textos e plantas.

Interes-traste
sante paralelo pode
ser traçado diante
dos quadros de dois 

contemporâneos, Goya (1746—1828) e 
Tomas Enguidanos (1773—1814). O 
segundo, com grande precisão, tenta 
mostrar uma aristocracia eficiente e or
ganizada, retratando-a em rígidas e in
sípidas posturas neoclássicas. “A li
nearidade geométrica de sua composi
ção se contrapõe às formas ágeis e tu
multuadas de seu genial contemporâ
neo. A busca da ordem e de uma har
monia serena em Enguidanos contrasta 
com a ruptura e a percepção do grotes
co em Goya”, analisa José Luiz do 
Amaral, coordenador de artes plásticas 
do Conselho Estadual de Desenvolvi
mento Cultural, de Porto Alegre.

II As fontes de informação sobre o Es
tado do Maranhão, e mais particular
mente seu rico patrimônio histórico e 
arquitetônico, foram recentemente en
riquecidas com o lançamento da obra 
Bens tombados no Maranhão, uma 
edição da Mendes Publicidade Ltda., 
com financimento da Souza Cruz, que 
se valeu dos benefícios da Lei Sarney. 
Trata-se do arrolamento completo de 
um acervo que, em termos bibliográfi
cos, só tinha sido divulgado parcial
mente, em tratados genéricos de ar
quitetura, ou em aspectos isolados, 
como São Luís, cidade dos azulejos, 
de Mário Meireles, ou ainda em refe- i
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