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Copesul atende apelo da Ouvidoria
A Copesul não só continuará produzindo 

matéria-prima para o Pólo Petroquímico, 
mas decidiu, agora, apoiar um grande projeto 
cultural e artístico do governo do Estado. 
Ontem, o presidente daquele órgão, Antônio 
Carlos Pereira de Souza, acompanhado do 
superintendente Ruy Lemer e do chefe de 
Relações Públicas, Luis Thomé, foi comuni
car a decisão ao governador Pedro Simon, 
justificando que a Iniciativa partiu de 
matéria publicada por Zero Hora, no domin
go passado, sobre a Ouvidoria Geral do Esta
do. José Bacchlerl Duarte, ouvldor-geral, que 
estava presente à audiência, sugeriu que se 
aproveitasse a passagem dos 36 anos de 
fundação do Museu de Artes Plásticas do Rio 
Grande do Sul.

Ficou acertado, então, que na próxima 
semana, a Copesul voltará a reunlr-se com o 
governador para entregar as peças publicitá

rias destinadas a divulgar e promover este 
evento. No encontro com Pedro Simon, Antô
nio Carlos Pereira de Souza convidou o gover
nador para participar, na próxima segunda- 
feira, no Pólo, do lançamento do Projeto da 
Reserva Ecológica, que será executado em 
convênio com a Fundação Zoobotãnica do Rio 
Grande do Sul, dentro de uma área de 65 
hectares, em comemoração ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente.

Simon agradeceu a Iniciativa da Copesul, 
que no próximo dia 8 de junho comemora o 
aniversário de fundação, destacando que é 
preciso divulgar mais o Sistema de Trata
mento de Efluentes do Pólo, um dos mais 
modernos do mundo. Segundo ele, um grande 
argumento para Isto é o rpel produzido, de 
excelente qualidade, justamente dentro da 
área do Pólo Petroquímico.

uma
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Copesul e MARGS lançam 

prêmio de Artes Plásticas
Numa homenagem aos 35 

anos He fundação do Museu 
de Arte do Rio C.rande do 
Sul (Margs), a Companhia 
Petroquímica do Sul (Cope
sul i está lançando para 
tistas de todo o País o Prê
mio de Artes Plásticas Co
pesul Margs'. 0 concurso é 
aberto a trabalhos de todas 
as modalidades (escritura, 
desenho, gravura, arte têx
til, cerâmica, fotografia e 
mídia contemporânea; ins
talação, performance, ví
deo-tape e outros», e vai ofe- 

’ recer ao primeiro colocado 
uma viagem de ida e volta 
a Paris.

O Prêmio de Artes Plás
ticas Copesul Margs aceita
rá de cada artista a inscri
ção de no máximo três tra
balhos, de uma mesma mo
dalidade. Além da viagem 
a Paris que será oferecida

ao vencedor, haverá o Prê
mio Destaque Copesul, para 
trabalho.- sobre o meio am 
biente ou de conteúdo ecoló 
gico, no valor de mil cruza
dos novos. Estão previstos 
ainda cinco prêmios- 
estímulo, não caracterizan
do-se aquisição, no valor de 
NCz$ 300 cada um. Os pré 
mios serão entregues na 
abertura do Salão Copesul 
Margs— 35 anos, em 23 dt 
novembro, e terão seus valo
res corrigidos de acordo com 
o índice oficial do Governo.

Os trabalhos deverão 
remetidos no período de lf. 
de setembro a 13 de outubr 
ao Museu de Arte do Ri 
Grande do Sul (Praça da Al 
fàndega, sn, Porto Alegre 
— CEP 90010). onde tam
bém poderá ser obtido 
gulamento do concurso.

ar-
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Patrocínio empresaria*nas artes
Atendendo a um desejo da comu- “

n.dade artística local e, segundo Mi- -
riam Avruch. diretora do Museu de .
Arte do Estado, principalmente aos 
jovens artistas que estão na busca de 
firmarem suas trajetórias, foi lançado 
no último dia 15 o Prêmio Artes Plás
ticas Copesul/Margs. O certame cul
tural, que pela primeira vez tem a 
presença da empresa petroquímica 
investindo no setor de artes, oferece
rá ao primeiro lugar uma viagem de 
ida e imita a Paris e, ressalta a direto
ra do .Margs "com ajuda de custo".
Além disto haverá o Prêmio Desta- 
què Copesul (NCzS 1.000,001 para 
trabalho sobre o meio ambiente ou 
de conteúdo ecológico. O concurso, 
que terá todos o- seus prêmios corri- 

tjdos por índice governamental, con- de todo o país em todas as modali- 
tará ainda com cinco prèmios-estí- dades, tais como pintura, escultura, 
mulo no valor de NCzS 300,00 cada. fotografia, instalação, performance e 

P Prêmio Copesul/Margs é uma videotape. Para a seleção de traba- 
homenagem aos 35 anos de funda- Ihos será composto um júri de cinco ' 
ção do Museu de Arte do Rio Grande pessoas, inclusive com nomes nacio- 
do Sul pelo artista Ado Malagoli, e nalmente conhecidos Os trabalhos 
tem inscrições abertas até o dia 13 de selecionados estarão sendo expostos 
outubro, em Porto Alegre, no Margs no periodo de 23 de novembro a 14 
(Praca da Alfândega, s/n°J a artistas de janeiro de 1990 no Margs.

fS

: n... n
: í«

flore '
KS



. /..0 6
Jornal;

/.....Data;

página: j/ 3

Assunto; ecfe ;ó<~

PORTAS ABERTAS 

PARA 0 TALENTO.
s
\

Espane o pó do seu talento 
guardado e venha participar do 
PRÊMIO DE ARTES PLÁSTICAS 
ÇOPESUL7MARGS 35 ANOS.
É a Central de Matérias-Primas 
do RíjIo Ftetroquímico do Sul, 
nas comemorações dos 35 
anos do MARGS. abrindo 
portas e acendendo refletores 
para você mostrar o que faz. 
Telas, esculturas, desenhos, 
aquarelas,fotografias, tramas... 
Artes Plásticas, em suma.
O primeiro prêmio vai ganhar 
uma viagem a Paris.
Já pensou?
Além disso, estão previstos 
prêmios-estímulo aos artistas 
e há um prêmio extra: o 
Destaque Especial Copesul, 
para trabalho artístico sobre o 
meio ambiente.
Reguiarnenío você obtém 
diretamente no MARGS. Praça 
da Alfândega. s/n.° ou pelos 
telefones 21-8456 e 27-2311.

lí

PRÊMIO
DE ARTES 

PLASTICAS 

COPESUL/ VMARGS
35 ANOS.

DESTAQUE ESPECIAL COPESUL PARA TRABALHOS SOBRE O MEIO AMBIENTE.

mmcs
Governo do Estado <>o Rio GrâiwJe do Sul

Conselho EstèdualoeOesonvjt/ifPenioC.iitura! • CODFC
M ,seu de Arte do P«r. Grarvte do Sui

E ACONTECA SSEHMSrL_ I " I L.Vg/1 lí CENTRAL DE MATÉRIAS PRIMAS LIO POLO PI'ROOulMiCO DO SUL
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NOTAS
★ A diretoria da Marca Propa
ganda está entusiasmada com o 
interesse demonstrado pelos ar
tistas gaúchos no Prêmio de 
Artes Plásticas Copesul/Margs 
35 anos. Na primeira semana 
após o lançamento, foram reti
rados cerca de mil formulários 
de inscrição. Patrocinado pela 
Companhia Petroquímica do 
Sul, o Prêmio tem o slogan 
Portas Abertaspara o Talentoe 
é comemorativo aos 35 anos do 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Seu objetivo é apresen
tar uma visão ampla e represen
tativa da produção da arte 
contemporânea, em suas varia
das manifestações, estimulan
do o surgimento de novos valo
res. Poderão participar obras de 
todas as modalidades artísticas: 
escultura, desenho, gravura, 
arte têxtil, cerâmica, pintura, 
fotografia, mídias contemporâ
nea, etc. Os trabalhos deverão 
ser entregues ao Margs no 
período de 15 de setembro a 13 
de outubro. O concurso vai dar 
dois prêmios de aquisição, via
gem cultural (passagem de ida e 
volta a Paris) e o Destaque 
Copesul para obra de conteúdo 
ecológico (prêmio em dinheiro 
no valor de NCz$ 1 mil para os 
dois principais. Serão ainda dis
tribuídos cinco prêmios no va
lor de NCz$ 300,00 cada, a 
título de incentivo ao artista. A 
Copesul está investindo NCz$ 
187 mil nesta promoção utli- 
zando a Lei Samey. Após o 
término do salão, que será aber
to no Margs dia 23 de novem
bro, data da entrega dos prê
mios, a Copesul vai expor as 
obras selecionadas em sua sede 
central, em Triunfo.
★ A Casa-Oficina de Arte 
comunica o seu calendário de 
cursos para o mês de agosto, 
com inscrições já abertas: in
tensivo de serigrafia, turno da 
noite (31/7 a 18/8); semi-inten- 
sivo de desenho, turno da tarde 
(31/7 a 01/9) e intensivo de 
desenho, turno da noite (21/8 a 
08/9). A Oficina de Arte paras. 
crianças de quatro a dez arios
inicia hoje o segundo semestre. 
A Casa-Oficina de Arte fica na
Rua Cabral, 151, Io andar.
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PRÊMIO COPESUL — De 15 de 
setembro a 13 de outubro, o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul abrirá ins
crições para o Prêmio Artes Plásticas 
COPESUL/MARGS-35 anos. Com a 
promoção do CODEC, o prêmio se 
propõe a apresentar uma visão ampla 
e representativa da produção da arte 
contemporânea em suas variadas ma
nifestações. O MARGS fica na Praça 
da Alfândega, s/n?.
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RITMOS — O violonista uruguaio Washington Gu- 
larte vai promover na segunda quinzena de setembro um 
curso de introdução aos ritmos latinos, numa promoção 
do Instituto Cultural Português. Maiores informações 
pelos telefones 24-6208 e 32-5748.

YOGfl O Centro de Yoga Atman está iniciando 
seus cursos de Svásthya Yoga e curso intensivo de Yoga 
para Estética, agora, e nos meses de outubro, novembro 
e dezembro. Maiores informações e inscrições na rua 
Sebastião Leão, 261. Estudantes e publicitários têm 
descontos especiais.

mas também de cursos e do painel “Produção Atual da 
Gravura no Rio Grande do Sul e sua Circulação”, que 
acontecerá no dia 26.

PRÊMIO — O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
e Copesul estão lançando a mostra Prêmio de Artes 
Plásticas CopesuUMargs 35 anos, que será inaugurada 
às 19h, do dia 23 de novembro. As inscrições estão 
abertas e o vencedor receberá como prêmio uma viagem 
a Paris. Também serão dados prêmio para o destaque 
especial Copesul para obras sobre o meio ambiente e 
prêmios-estímulo aos artistas. Maiores informações po
dem ser obtidas junto ao Margs, Praça da Alfândega 
s/n°.ESCULTURA — Encerra no dia 8 próximo o prazo

para entrega dos trabalhos que integrarão o concurso 
Prêmio Chagall de Escultura. Os artistas selecionados 
terão suas obras expostas em mostra que será realiza
da no dia 26 próximo, na Galeria Contemporânea, do 
Círculo Social Israelita. O jüri que terá a responsabilida
de de apontar os melhores trabalhos do Prêmio Chagall 
de Escultura é integrado pelos artistas plásticos Xico 
Stockinger, Vasco Prado e Megumi Yuasa e pelos críti
cos Armindo Trevisan e Angélica de Moraes. O vence
dor receberá como prêmio uma viagem a Israel e US$ 1 
mil. Até o dia 8, as obras deverão ser enviadas ao Ins
tituto Cultural Judaico Marc Chagall, Rua Dom Pedro 
II, 1220, conjunto 213, CEP 90450.

TEATRO — Entre os dias 12 e 23 de setembro, a 
Ufrgs através da Pró-Reitoria de Extensão, estará reali
zando um curso sobre O Teatro Grego no Helenismo. 
Objetivo é dar uma visão a partir da obra de Menandro, 
no contexto histórico-cultural da época, proporcionando 
noções do grego clássico ao longo das atividades. O 
curso acontecerá nas terças e quintas, das 13h30min às 
15h30min e maiores informações poderão ser obtidas 
na Av. Paulo Gama, 110, 5 o andar ou pelo fone 27 51
31.

DICÇÃO — A Casa do Poeta Riograndense está 
promovendo os cursos de dicção e oratória, Desenho e 
Criatividade para Serigrafia e Curso de Violão em Sete 
Lições. Os dois primeiros serão dados pela professora 
Shirley Marque Gay e as inscrições devem ser feitas na 
Rua Visconde do Herval. 386, Menino Deus, das 9 às 
13h. O curso de violão ficará a cargo do professor 
Massaretti, com aulas aos sábados e as inscrições devem 
ser feitas na Casa do Poeta Riograndense (rua Professor 
João de Souza Ribeiro 711, ap. 102).

GRAVURA — Estão abertas na secretaria do Atelier 
Livre da Prefeitura (Av. Érico Veríssimo, 307), as ins
crições para o IEncontro Gaúcho de Gravura, que será 
realizado de 25 a 29 deste mês. A mostra é promovida 
pela Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria Mu
nicipal da Cultura e Núcleo de Gravura do Rio Grande 
do. Sul. O objetivo é estimular a circulação e o fazer 
artístico nesta área, não somente através da exposição,



Margarida Xavier, também com uma 
série de três desenhos (pastel sobre 
papel), em tons e texturas terrosos. 
Entre os classificados, cinco recebe
ram prêmios-estímulo. São eles Gil
mar de Oliveira Fraga, que participou 
com duas pinturas (técnica mista); 
Alex Gama, com duas xilogravuras; 
Romério da Silva Marx, na categoria 
escultura; Ubiratã Carlos Braga e 
Werner Berthold, ambos inscritos 
com desenhos de técnica mista.
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gem ao talento do artista plástico 
gaúcho”, afirmou Miriam Avruch, di
retora do MARGS. “É o maior evento 
do gênero já realizado no Estado.”

Na mesma solenidade, foram pre
miados os vencedores do concurso. 
O gaúcho Luiz Alcione Moreira, autor 
da série de desenhos “Os Cantes 
Pampeanos”, onde utilizou a técnica 
de grafite sobre papel, foi o grande 
vencedor, e recebeu como prêmio 
uma viagem a Paris mais um cheque 
de mil dólares-turismo. O Prêmio 
Destaque COPESUL, para obras so
bre o meio ambiente ou com conteú
do ecológico, foi concedido a Ana

Pinturas, esculturas, desenhos, 
instalações, performance, gravuras 
e fotografias. São 216 obras, de 86 
artistas plásticos brasileiros, que po
dem agora ser vistas no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), 
na Praça da Alfândega, em Porto 
Alegre. Com a presença do gover
nador Pedro Simon, aproximada
mente 800 pessoas participaram da 
solenidade de abertura do Salão de 
Artes Plásticas COPESUL/MARGS 
— 35 Anos, lançado no último se
mestre, em comemoração à passa
gem dos 35 anos de fundação do 
Museu. “Este Salão é uma homena-

Luiz Alcione Moreira, o grande vencedor

União de esforços

No MARGS, diversos espaços es
tão tomados pelas obras classifica
das para o Salão: a Pinacoteca, as 
Salas Negras, duas galerias e até 
mesmo o saguão de entrada princi
pal, nos primeiro e segundo pisos 
do Museu. Conforme a diretora, a 
mostra é altamente representativa. 
“Conseguimos reunir obras que dão 
uma boa visão da produção artística 
contemporânea no Brasil”. Na sole
nidade de abertura, Miriam Avruch 
destacou o envolvimento do Gover
no do Estado e da COPESUL na pro
moção, afirmando que a junção de 
forças é que possibilitou a realização 
do Salão.

O Salão de Artes Plásticas COPE
SUL/MARGS — 35 Anos permanece 
aberto à visitação até o dia 14 de 
janeiro, no horário das 10 às 18 ho
ras. Encerrada a temporada, as 
obras premiadas serão expostas du
rante um período de cerca de 30 dias 
na sede da COPESUL, no Pólo Pe
troquímico.
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Miriam Avruch: "boa visáo da arte contemporânea"


