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uma instalaçao por autor, 
Artigo 80 - As obras não poderão ser anteriores

08 a lO/set/92 - Inscrições
19 e 20/set/92 - Trabalhos da Comissão Julgadora

22/set/92 - Divulgação dos Resultados de Seleção e Premiação
30/out/92 - Abertura do Salão
29/nov/92 - Encerramento do Salão

24 e 25/set/92 - Devolução de trabalhos não selecionados
01 a 15/dez/92 - Devolução de trabalhos selecionados

X
rios:

através 
para a

se reserva o

CAPÍTULO I - DO SALÃO
Artigo lo - 0 X'Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul, promovido pela 

cretaria de Estado da Cultura/Museu de Arte do Rio Grande
Sul (MARGS), Associação de Ceramistas do Rio Grande do Sul (ACERGS) e com o 
apoio da Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (AAMARGS), 
realizar-se-á no período de 08 de setembro a 29 de novembro de 1992. )
Salão é uma homenagem ao ceramista Wilbur Olmedo.
Artigo 20 - 0 X Saião de Cerâmica reunirá obras de ceramistas residentes 

países do Cone Sul - Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e
nos

. . „   Uru
guai - com a finalidade de incentivar e documentar a arte cerâmica da atua
lidade.
Artigo 30 - O X Salão de Cerâmica permanecerá aberto ao público de 30 de ou

Museu

Honrosas.
Artigo 160 - A Comissão Julgadora deverá lavrar ata circunstanciada dos tra 

balhos de seleção e premiação, nela inserindo uma apreciação 
crítica sobre a promoção e os critérios de julgamento adotados, sendo o Jú-

Parágraio 39 - Durante os trabalhos de seleção e premiação 
sera permitido o ingresso, no recinto, da Comissão Julgadora 

de um secretário por ela indicado.
Artigo 150 - 0 X Salão de Cerâmica conferirá dois prêmios:

PRÊMIO MÉRITO - Exposição individual no MARGS, a qual 
ser realizada até o final de 1993, às expensas do artista.

PRÊMIO ACERGS 92 - Patrocinado pela Associação de Ceramistas 
do Rio Grande do Sul, no valor de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), 
corrigido pela TR.

Parágrafo lo - Os selecionados receberão certificados 
dos pela Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul/Museu de 
te do Rio Grande do Sul.

Parágrafo 2o - O Júri

pleta.
Artigo 109- As obras inscritas que exijam montagens especiais, deverão 

ceber orientação do artista ou vir acompanhadas de 
lhado de montagem.
CAPÍTULO IV - DO TRANSPORTE E DEVOLUÇÃO
Artigo 11Q- As obras deverão ser remetidas e retiradas pelos artistas ou pe 

las empresas transportadoras por eles contratadas e autorizadas.
Artigo 120- Aos artistas caberão todas as providências para que as obras se

tubro a 29 de novembro de 1992, de terças a domingos, no 
de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS.
CAPÍTULO II - DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Artigo 40 - A Comissão Organizadora do X Salão de Cerâmica serã conposta por 

representantes do MARGS e da ACERGS. Ê vedado aos membros da Co 
missão Organizadora inscrever obras no Salão.
CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES
Artigo 50 - As inscrições e as obras serão recebidas no MARGS - Praça da Al 

fãndega, s/n0, CEP 90.010 - Porto Alegre, RS,no período de 08 a 
10 de setembro de 1992, das lOh às 17h impreterivelmente.
Artigo 60 - Será cobrada, através de cheque nominal à ACERGS, uma taxa de 

inscrição no valor de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), cor
rigido pela TRD ou outro indexador vigente na ocasião, que venha a subs- 
tituí-la.
Artigo 7Q - Cada participante deverá inscrever-se com 03 (três) obras, 

ultrapassando a área de lmJ por obra. 
Parágrafo 10 - Serão aceitas obras individuais ou de grupos. 
Paragrafo 20 - No caso de instalações, poderá ser aceita apenas 

uma instalaçao por autor, ocupando a área máxima de 3ma.
' ' '  ‘ ‘ . ‘ “ = *----- --- ----------------3 a i99o e deverão

perfeitas condições dc exposição.
Artigo 9Q - As obras deverão ser identificadas no verso,através das etique

tas constantes na Ficha de Inscrição.
Parágrafo Onico - A Comissão Organizadora não aceitará inscri
ção cuja Ficha estiver preenchida de maneira ilegível ou incom-

las empresas transportadoras por eles contratadas 
f i *  A- I _ A.  1 “ - . J   _____ 1 -3 • J _______ ____

jam retiradas do Museu dentro dos prazos estabelecidos:
a) Obras não selecionadas: 24 e 25 de setembro de 1992.
b) Obras selecionadas: 01 a 15 de dezembro de 1992.
Expirados os prazos estabelecidos, o MARGS se reserva o direi

to de dar às obras o destino que julgar conveniente,eximindo-se de qualquer 
dano causado às mesmas.
Artigo 139- A Comissão Organizadora se isenta de danos ocorridos durante 

transporte de ida e volta das obras.
/ CAPÍTULO V - DA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
Artigo 14Q- A seleção e premiação será efetuada por uma Comissão Julgadora 

composta por 3- (três) membros, obedecendo aos seguintes
a) 01 (um) membro indicado pelos artistas participantes, 

vés de voto.
b) 02 (dois) membros indicados pela Direção do MARGS.
Parágrafo 19 - Qualquer decisão caberá ao Presidente do Juri.
Paragrafo 29 - Não poderão fazer parte da Comissão Julgadora ce 

ramistas inscritos no Salão, membros da Comissão Organizadora e funcioná
rios do MARGS.

balhos de seleção e premiação, 
ç f A- J » - — J A- í — J -3  

ri soberano e última instância em suas decisões.
CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 179 - A montagem do Salão será responsabilidade da Comissão Organi

zadora. Não poderá haver modificações na posição das obras sem 
prévia autorização da mesma.
Artigo 189 - Os trabalhos colocados à venda serão comercializados

da ARTELOJA com um percentual de 33% do valor da obra 
Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.
Artigo 199 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comis 

são Organizadora.
Parágrafo Onico - Os trabalhos também poderão ser inscritos a- 

través de cópia da Ficha de Inscrição.
Artigo 209 - A assinatura da Ficha de Inscrição pelo artista implica na 

ceitação de todos os artigos deste Regulamento.
CRONOGRAMA
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

1 ? Lugar — Prêmio Associação dos Ceramistas do RGS 

Aglaé Machado de Oliveira



Armindo Trevisan

Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul

X Salão de
Cerâmica do Rio
Grande do Sul

Associação dos 
Amigos do Museu 
de Arte do Rio 
Grande do Sul

Apoio
Associação dos
Ceramistas do Rio
Grande do Sul

Os historiadores da 
Arte, às vezes, esquecem 
o óbvio: por exemplo, H. 
W. Janson, que possui 
sensibilidade, erudição e 
ampla visão das coisas, 
começa sua História da 
Arte falando de utensílios, 
nos quais o homem apren
deu a associar forma e 
função, sem mencionar 
uma arte absolutamente 
original no sentido mais ri
goroso da palavra: a cerâ
mica. Felizmente, um livro 
mais antigo que o de Jan
son, a Bíblia, “resgata” 
semelhante omissão ao 
descrever a criação do 
próprio autor das obras de 
arte: “O Senhor Deus for
mou o homem do pó da 
terra e insuflou-lhe pelas 
narinas o sopro da vida (...) 
“(Gênesis, 2,7). Acres
centemos que os grandes 
intérpretes da Escritura 
Sagrada são unânimes em 
reconhecer, nesse mito, 
um dos atos civilizatórios 
primordiais: o do ceramis- 
ta que fabrica vasos para 
beber e comer. Assim foi, 
presumivelmente, que o 
homem começou a asso
ciar forma e função, pas
sando, mais tarde do arte
sanato à arte propriamen
te dita, distinção que faze
mos por uma questão de 
clareza, uma vez que, na 
realidade, é difícil estabe
lecer uma fronteira entre 
as duas atividades. Aí es
tá, talvez, a raiz das dificul
dades que as pessoas têm 
em tratar a cerâmica como 
arte. Ela é arte como qual

quer artesanato no qual a 
forma resplenda mais que 
a função, mas sempre 
dentro da função. Não que 
inexista uma cerâmica pu
ramente artística, desinte
ressada, sem referência 
ao seu uso; mas, quase 
por sua própria natureza, 
a cerâmica exige que a 
função esteja presente na 
forma, ou ao menos perto 
dela por evocação imedia
ta. Um vaso, rigorosamen
te falando, é “mais” cerâ
mica do que uma estátua, 
embora existam cerâmicas 
que não lembrem nem va
gamente seu uso funcio
nal, como as de Luca dei- 
la Robbia. Nesse sentido, 
foi uma bela idéia a do 
MARGS de inaugurar, já 
em 1976, um “Salão Re
gional de Cerâmica”, o pri
meiro do país. Posterior
mente, foi fundada a Asso
ciação dos Ceramistas do 
Rio Grande do Sul, uma 
entidade que tem mostra
do dinamismo excepcio
nal. Convém reconhecer 
isso, e — se possível — 
pressionar os poderes pú
blicos a concederem-lhe 
ajuda. Principalmente ago
ra quando o Salão se es
tende ao Cone Sul, em 
sintonia, como o subli
nham seus organizadores, 
com os movimentos de in
tegração em curso na 
América Latina.



José Albano Volkmer
Diretor do MARGS

Prêmio Mérito — Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Mariana Canepa

do-se ao esforço de nos
sos artistas para promo
ver a intensificação, a di
vulgação e a renovação 
das práticas culturais 
que se desenvolvem no 
Estado.

Registramos ainda 
nosso agradecimento à 
Direção da Associação 
dos Ceramistas do Rio 
Grande do Sul e aos or
ganizadores do evento 
pelo empenho e dedica
ção, e, de modo espe
cial, à Senhora CARMEN 
VALDÉS, Excelentíssima 
Cônsul do Uruguai em 
Porto Alegre, cuja par
ticipação no júri do Salão 
muito nos honra.

A atividade dos ar
tistas que se utilizam da 
cerâmica, no Rio Grande 
do Sul, tem-se destaca
do, ao longo dos anos, 
não só pela excelência 
de sua produção, mas 
pelo empenho com que 
se têm dedicado à bus
ca de intercâmbio e 
comprometimento entre 
artistas e entre estes e 
a comunidade. É esse 
esforço que tem feito 
com que, embora de tra
dição recente, que re
monta a pouco mais de 
50 anos, o trato direto 
com a terra, com o bar
ro que se transforma em 
veículo de sonhos, dese
jos e inquietações, tenha 
se transformado em um 
dos mais significativos 
processos das artes 
plásticas em nosso Es
tado.

A realização, des
de 1 975, dos Salões de 
Cerâmica e o alargamen
to de sua abrangência 
no sentido de também 
acolher a produção de 
primeira grandeza que é 
gerada pelos ceramistas 
do Cone Sul, dão teste
munho desta constante 
busca tanto da renova
ção de técnicas e lingua
gens, quanto da amplia
ção do raio de ação do 
fazer artístico que tem 
caracterizado o trabalho 
desenvolvido pela Asso
ciação dos Ceramistas 
do Rio Grande do Sul. 
Por isso, o Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul 
se orgulha de, nesse 
momento, participar da 
organização do X Salão 
de Cerâmica do Rio 
Grande do Sul, associan-

vilpq
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Comissão Julgadora:

José Luiz Amaral 
Representante do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul

Josephina Dalcin Kern 
Representante dos Artistas 
Inscritos

Carmen Valdés
Cônsul do Uruguai em Porto
Alegre

Artistas Premiados:
10 Lugar — Prêmio ACERGS: 
Aglaé Machado de Oliveira
2o Lugar — Prêmio Mérito 
MARGS: Mariana Canepa

Menções Honrosas:
Márcia Sawitski 
Monica Ritzmann
Zita Zardo Pizzolatto

Os artistas distinguidos com 
Menção Honrosa recebem 
gravuras doadas por Maria da 
Conceição Menegassi 
Roberto Schmidt-Prym e 
Tania Couto

Artistas Selecionados:
Alunos da Escola Estadual

Canadá
Ana Lucia Oderich
Cynthia Gavião e Márcia Dias
Fernando Baddo
Gladys Lorentz
Grupo Terqui
Helenara Fão
Jaly Vásquez
Josenia Alvarenga
Jucelda Lima Fedrizzi
Jussara Miranda Guimarães
Lacy Regeanini
Liliana Moeller
Luiz Carlos V. Coelho
Maria dos Santos e
Suzana Campozani
Maria Aparecida Rodrigues
Maria da Graça Keil Gomes
Maria Helena Saparolli
Marilia de Oliveira Garcia Diaz 
Martha S. G. de Bracco 
Rebeca Lenize Stumm
Rosana Sperb
Silvia Raquel Gutierrez Bottaro 
Silvio Sheuca
Suzana Maria Hoffmann
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Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Alceu Collares
Secretária de Estado da Cultura
Mila Cauduro
Diretor do Instituto Estadual de Artes Visuais
Gaudêncio Fidelis
Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
José Albano Volkmer

Comissão Organizadora
Luís Garcez
Marco Antônio Tondo
Lygia Osório Mallmann
Vanda Beatriz Bopp
Véra Maria Hemb Becker

MARGS — Galeria II
Praça da Alfândega — Porto Alegre — RS 
30 de outubro a 29 de novembro de 1992
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ELEONE PRESTES
US$ 800, ganhou o segundo lugar

Divulgação/'

Aglaé: primeiro lugar com Vida Novamente

 10° Salão de Cerâmica do RS

que selecionaram os 30 trabalhos 
da mostra, lamenta que a cerâmica 
exibida em salões de todo País te
nha se desligado das raizes popula
res da técnica, se restringindo a 
princípios de cerâmica erudita. 
Uma das exceções de trabalho eru
dito vinculado à tradição popular é 
o de Brennand, no Nordeste, artis
ta bastante conhecido no mercado. 
Amaral ressalta também a falta de 
“ousadia” da cerâmica gaúcha, que 
“tem se mantido muito igual a si 
mesma”, regra quebrada pelas pre
miadas.

por fios, a artista criou o trabalho 
premiado pela Associação, com a 
quantia de aproximadamente Cr$ 
2 milhões, diz a atual presidente, 
Lygia Osório Mallmann. A segun
da colocada, Mariana, já acerta ex
posição no Margs para 1993 como 
Prêmio Mérito.

Paralelamente ao salão, será rea
lizada na Casa de Cultura Mario 
Quintana, a partir do dia 4 de no
vembro, mostra conjunta de cerâ
mica, gravura e têxteis, até o dia 22 
de novembro. No jardim interno 
da Assembléia Legislativa, os cera- 
mistas promovem O Pote, exposi
ção coletiva que será inaugurada 
dia 5 de novembroe, na Bildhaus 
Galeria de Arte, Iara Jacques mos
tra suas cerâmicas até dia 14 de 
novembro.

— No Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs), exposição 
de 30 ceramistas será inaugurada 
às 19h. Visitação até 29 de novem
bro, de terças a domingos, das lOh 
às I7h.

A primeira, Aglaé, que foi presi
dente da Associação dos Ceramis
tas do Rio Grande do Sul, entidade 
promotora do salão e criada em 
1975, apresentou uma renovação 
no seu próprio trabalho. Com ma
deira corroída por cupim e delica
das peças em porcelana suspensas

10° Salão de Cerâmica do Rio 
I jGrandc do Sul tem pelo menos 
Wdois méritos: a continuidade, 
mantida há 17 anos, ao contrário 
da maioria dos salões de arte, e a 
persistência do mesmo grupo de 
ceramistas em continuar criando 
apesar do reduzido mercado para 
escoar sua produção. Essa situação 
resulta em pouca renovação da ce
râmica gaúcha apresentada em sa
lões. A décima edição, que será 
inaugurada hoje, às 19h, no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, 
mostra duas exceções: os trabalhos 
das artistas premiadas, Aglaé Ma
chado de Oliveira, de Porto Alegre, 
primeiro lugar com Vida Nova
mente, e Mariana Canepa, chilena 
radicada no Rio de Janeiro, segun
da colocada com Sequência Ar
queológica.

O crítico e curador do Margs. 
José Luiz Amaral, um dos jurados

7v. ■

 6 ZERO HORA/Sexta-feira, 30 de outubro de 1992__________

Mariana: Sequência Arqueológica, cotada em

 SEGUNDO CADEt

10° Salão de Cerâmica mostra obras do Cone Sul
___________ Valdir Friolin,.

Os 30 selecionados para o salão 
refletem a produção gaúcha e 
abrem espaço para artistas do 
Cone Sul. Exposição será 
inaugurada às 19h, no Margs

----------— -w  I ~ ■■ I
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INAUGURAÇÃO
X SALÃO DE CERÂMICA — Na Galeria 

II do Margs (Praça da Alfândega s/n°), às 
19h, abre mostra de cerâmica. Até 29 de 
novembro, de terças a domingos das lOh 
às 17h.
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MOSTRAS
X SALÃO DE CERÂMICA - Na 

Galeria II do Margs (Praça da Al
fândega s/n°), às 19h, abre mostra 
de cerâmica. Até 29 de novembro, 
de terças a domingos das lOh às 
17h.
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TERÇA-FEIRA, 3 de novembro de 1992 — 17VARIEDADES

»
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teis, no Projeto Convênios da IEâVI 
e Associação de Artistas Plásticos, 
na Galeria de Artes da CCMQ. Par
ticipam do 109 Salão, 31 artistas,I

Pintura de leda Gitz e cartun de Jern (lado)

Trazendo uma releitura da louça 
P doméstica, deformando copos e 
xícaras para tomá-los engraçados, 
é o que vai mostrar Hilton Lemos ao 
lado das obras, também em cerâmi
ca, de Maria dos Santos, na "Expo
sição em Cerâmica", que será inau
gurada às 19h, no hall do 29 andar

^5“ * - - , , J
„ <l-l

Exposições para ver após o feriado 
Mostra cartuns e pinturas, além de atividades paralelas ao 102 Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul

da CCMQ (Andradas. 736).
As peças de Hilton revelam uma 

releitura da cerâmica utilitária, on
de a funcionalidade dos objetos per
dem muito do seu lado utilitário. E 
Maria dos Santos utiliza vários ti
pos de massa cerâmica, como ter
racota, grês e porcelana.

Com o tema "Sonhei na

Amazônia", a artista plástica leda 
Gitz expõe pinturas em acrílico so
bre tela, no Rua da Praia Shop
ping, até dia 7. A exposição é com
posta de uma coletânea de traba
lhos inspirados a partir de uma 
viagem da artista pela Amazônia.

"Traços e Compassos de um 
Quadrinista Juvenil 2", é a nova 

fotos divulgação/cp exposição de Jerri Costa, 
a partir de hoje, no Es
paço Cultural da Usina do 
Gasômetro.

No Banco do Brasil,

De Hilton Lemos
10 Salão de Cerâmica, no Margs, 
apresenta uma intensa programa- 

Agéncia Palácio do Comér- ção paralela. Hoje mostra um con- 
cio (Júlio de Castilhos, 120), junto de cerâmicas, gravuras e tex- 
mostra de óleo sobre tela 
de Nara C. Jaeger Lumer e 
Maira Dilli Nunes.

E a Associação dos Ce- 
ramistas do Rio Grande do do Argentina, Santa Catarina e Rio 
Sul, que está realizando o Grande do Sul.

:.. VULcc ÇA..Q vó.j£). i 
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X SALÃO DE CERÂMICA - Na Galeria 
II do Margs iPraça da Alfândega s/n°), 
mostra de cerâmica. Até 29 de novem
bro. de terças a domingos das 12h às 20 
(horário especial da feira do livro).

I
_W.jA.SiG,_______

-11___ _
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X SALÃO DE CERÂMICA - Na Galeria 
II do MARGS (Praça da Alfândega s/n°), 
mostra de cerâmica. Até domingo, das 1 Oh 
às 17h.

J ornai:.
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Assim to:
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4 - X SALÃO DE CERÂMICA - Galeria I. Promoção bienal do 

MARGS e da Associação dos Ceramistas do Rio Grande do Sul. 

Neste ano, o salão passa a ter abrangência latino-americana, 

reunindo trinta peças selecionadas. A obra 'Vida, novamente', 

de Aglaé Machado de Oliveira foi a ganhadora do primeiro 

prêmio e 'Sequência Arquelógica', de Mariana Canepa, do 

segundo. Até 29.11.
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Escu/tura mostra a irreverência de Nakle
Obra, de Vieira da Cunha, vencedora do Salão Câmara

ni eJWaria Tomaselli- Geraldo Markes na

e Maria Tomaselli, repassou mais

em julho, no Margs. O escultor Carlos Fa-Hamburgo. Ela ensinou e desenvolveu as

dores. Depois fez uma exposição com o ma- ra mostrar a tendência da arte contempo-

Famese de Andrade e um de seus objetos

Uesenho surrealista de Ismael Nery
/

u
u

o ano das artes plásticos no Estado.

I’*’"

ORREIO DO POVO

As coletivas foram o grande hit do ano. 
como a mostra '^3,60° de Pintura Agora", 
em Julho, no recém criado MAC. Q IO9Sa- 
lão de Cerâmica do RGS em niitnhm nn 
Marffi—E. em novembro, podemos ver a 
mega-exposição "Arte Contemporânea - 
Destaques do Sul ", no Edel Trade Center. 
Onde foi possível analisar as tendências 
da arte contemporânea gaúcha.

Nas individuais, destaque para a mos
tra "Famese de Andrade - Objetos & Gra- 
vuras", no Centro Cultural do BFB, em maio, 
com 21 esculturas e objetos de 1970 até 
92, e 21 gravuras. Em agosto, no mesmo 
espaço. Gustavo Npklç mostra "O Delírio 
do Artista", após a arrasadora instalação 
"Zoofrenla", na Usina do Gasômetro. Tam
bém no BFB, a retrospectiva de Nelson 
Jungbluth em dezembro.

Cláudia Sperb e os operários de NH

Falando em retrospectiva, quem voltou 
neste ano foi Çarlos Tênlus, com "30 Anos 
de Escultura" e uma série nova de másca
ras em ferro, na Tina Zappoli, que mostra

a
í I n

Geraldo Markes, em salões e galerias

Coietlvos com artistas contemporâneos, a 
volta de alguns salões de artes e Individuais, 
como as de Mdrc Chagall e Ismael Nery - de 
■grande importância para a cultura artística

Universo de Marc Chagall'

Também por iniciativa da Associação Rio- 
grandense de Artes Plásticas Francisco Lis
boa . foi instituído, em abril deste ano, a 1* 
edição rio Prêmio Anual de Artes Plásticas 

dmjlgaçâo/cp Es
pecial, Artista Ho
menageado e além 
de 14 modalidades, 
destacando os me
lhores de 1991. 
Eduardo Vieira da F 
Cunha foi cscolhi- ‘ 
do artista revelação 
de 1991. E, confir
mando seu talento, 
ganhou o prêmio no 
10’ Salão de Artes 
Plásticas Câmara 
Municipal, em se
tembro.

Em maio, o Ins-

Reportagem

ARTES
Raquel Sager Coelho. No mesmo mês, foi inaugurada a

ano, nas artes plásticas, não «ala Histórica do 15° Salão de Artes Plástl-
fci o que se pode chamar de cas da Çhlco Lisboa, naMargs. mm obras 
ruim. Poucas mostras de peso de 84 artistas dos 200 que participaram 
chegaram a Porto Alegre, mas dos 14 salões anteriores (de 1938 a 1964).

algumas valeram por muitas. Este é o ca- Esta mostra serviu para dar um panora- 
§o de "Universo de Chagall", no Margs, com ma geral das artes plásticas gaúchas du- 
500 peças que o artista produziu gra/ica- rante todos estes anos.
mente durante toda a sua vida. Pela pri- ” 
melra vez foram reunidos exemplares de 
todas as séries e estilos do artista. Outra, 
de grande importância para a cultura ar
tística. foi a mos
tra de desenhos de 
Ismael Nery. em 
maio, na Bolsa de 
Arte. O artista, 
nascido em 1900, 
foi um dos precur
sores do surrealis
mo no Brasil. Con
viveu, na Europa, 
com André Breton 
e Marcei Noll, men
tores do movimen
to. Hoje é reconhe
cido como um dos 
grandes artistas 
brasileiros.

Em março, o Margs recebeu uma gran- tltuto Estadual de Artes Visuais criou o também, duas salas especiais com Maglia- 
de doação para o seu acervo. O MAM Prêmio Estadual de Artes Visuais, que se- nl e fiaria Tomaselli. Geraldo Markes na 
- Atelier de Litografia, criado por rá concedido nos mesmos moldes dõPré- Ãrte & Fato e Gestual, em Junho, com sé- 
Marta Inuguérclo. Anlco Herskovits mio da Chico Usboa^_ rie de pinturas tridimensionais. Também

~ ' Outro destaque, deste ano, foi a gaúcha grande destaque para a mostra da obra
de 630 BPls (cópia boa para Im- Cláudia Sperb, pelo trabalho que iniciou gráfica do pintor alemão Max Emst, ligado 
pressão) de grandes artistas, para junto a operários da construção, em Novo ao movimento dadaísta e ao surrealismo, 
o museu. Hamburgo. Ela ensinou e desenvolveu as em Julho, no Margs. O escultor Carlos Fa-

Alnda neste ano, voltaram alguns técnicas de litografia com estes trabalha- jàrdo esteve em Porto Alegre, em Julho, pa- 
salões e, outros, consolidaram-se. dores. Depois fez uma exposição com o ma- ra mostrar a tendência da arte contempo- 
27 anos após a última edição, foi terial, na CCMQ. Mas ela não parou por rânea. Foi decepcionante.
realizado o 15° .Salão da Chico Lis- ai. Em seguida começou o projeto com os 
hna A abertura foi em março, com operários da fábrica Azaléia, em Parobé. 
109 obras de 47 artistas gaúchos. 
O vencedor foi o escultor Renato
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