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Exposição de Vera Wildneraté 13.06.De 15.06 
a 30.07, mostra “O Traço do Humor”, 
retrospectiva do Salão Internacional de Desenho 
de Imprensa e homenagem ao chargista 
Sampaulo. Esta programação é de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Cultura.
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♦ 0 “II Salão Internacio
nal de Desenho de Im
prensa” inicia hoje, às 
19h, na Sala Berta Loca- 
telli do Margs, com inau
guração da exposição do 
chargista Sampaulo - “O 
Traço do Humor”.
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Arte em Foco

O TRAÇO DO HUMOR - Na Sala Berta 
Locatelli do Margs (praça da Alfândega 
s/n°), às 19h. Charges de Sampaulo, home
nageado do 11 Salão Internacional de Dese
nho de Imprensa.
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Prêmio para a caricatura 
“Dali”, de Paulo de Aze
vedo

homenageado do ano, no 
Margs, sala Berta Loca- 
telli.

Salão de Desenho 
fará entrega dos 
prêmios na Usina

□ Inaugura amanhã a 
exposição dos vencedores 
do II Salão Internacio
nal de Desenho de Im
prensa, na Usina do Ga- 
sômetro, 19h, ao mesmo 
tempo em que serão en
tregues as premiações. O 
II Salão foi aberto ontem 
com a mostra “O Traço do 
Humor”, com trabalhos 
do chargista Sampaulo,

Na categoria “História 
em Quadrinhos” venceu 
o “Cemitério de Elefan
tes”, de Walter Rodri
gues Junior, Carlos Fer
reira e Armando Ka- 
minski, e “Habitat Natu
ral S/A”, de Lancast Mo
ra dos Santos. Na catego
ria Cartum os premiados 
foram Moacir Knorr Gut- 
terres (sem título) e “O 
Pintor”, de Olege Estis 
(Rússia). “Ed Motta”, de 
Pitti e “Capa de Made in 
Brasil”, de Edgar Vas- 
ques, ganharam na cate
goria “Ilustração”. O prê
mio da “Charge” ficou 
com lon Barbu (Romê
nia), e “Farmácia”, de 
Lor (Minas Gerais). E por 
fim “Dali”, de Paulo de 
Azevedo e “Cavalo”, de 
Júlio Parissi (Argenti
na), venceram na “Cari
catura”.
□ Os artistas plásticos 
Flávio Miguel Pinto de 
Souza e Maria Ribeiro 
Braga apresentam seus 
trabalhos na agência Ta- 
quari da CEF-
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‘Farmácia’, charge de Lor, premiada

Desenhistas motivando os eventos
0 Salão Berta-Locatelli, do Margs, reúne, hoje, a partir das 19h, os 

vencedores do Salão Internacional de Desenho de Imprensa do ano 
passado, que estarão ao lado da exposição "O Traço do Humor", com 
charges do homenageado Sampaulo. Promoção da Coordenação de Ar- 

tes Plásticas da SMC, o evento 
reúne artistas gráficos de histó
rias em quadrinhos, cartum, ilus
tração, charge e cariatura. A pro
gramação do salão segue, quin
ta, com a mostra de trabalhos de 
vencedores do II Salão, na Usina 
do Gasômetro (João Goulart, 551); 
sábado, com debate "O Mercado 
de Quadrinhos no RS", às 
14h30min, no mesmo local, e de 
21 a 25, no Atelier Livre, uma 
oficina de HQ fecha as atividades.
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Sampaulo: 
cartum em 
exposição no 
Gasômetro

oficina de história em quadrinhos a 
partir da próxima segunda-feira no 
Atelier da Prefeitura (Érico Veríssi
mo, 307), com participação de 
Eloar Guazzelli Filho, Santiago, 
Moa, Adão Iturrusgarai, lotti, Ro
drigo Rosa e outros.

□ // Salão Internacional de Desenho de 
Imprensa — A partir das 19h de hoje, 
na Usina do Gasômetro (Presidente 
João Goulart. 551)
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Além dos trabalhos classifica
dos, o II Salão de Desenho de 
Imprensa promove uma mostra pa
ralela, também no Gasômetro, com 
trabalhos de Paulo Sampaio, o 
Sampaulo, de Zero Hora. Ele é 
o homenageado especial deste Sa
lão e já inaugurou há dois dias 
uma exposição no Museu de Ar
tes do Rio Grande do Sul 
(MARGS).A programação paralela 
prevê ainda a realização de uma

Começa salão de desenho de imprensa
Será aberta às 21h de hoje, na 
Usina do Gasômetro, a exposição 
de trabalhos dos 56 artistas classi
ficados no II Salão Internacional 
de Desenho de Imprensa de Porto 
Alegre, promovido pela Secreta
ria Municipal da Cultura com 
apoio da GRAFAR, Grafistas As
sociados do Rio Grande do Sul. Os 
desenhos foram escolhidos entre 
294 obras de 122 artistas, inclusive 
estrangeiros.

Os destaques são os dez pre
miados, dois em cada categoria: 
Piti e Edgar Vasques, por melhor 
ilustração; o romeno lor Barbu e 
o mineiro Lor, por melhor charge; 
Moa e o russo Oleg Estis, por 
melhor cartum; Walter Junior Ro
drigues e Lancast, por história em 

| quadrinhos; Paulo R. C. de Azeve
do e o argentino Júlio Parisi, por 
melhor caricatura. O prêmio é de 
Cr$ sete milhões para cada um. “É 
apenas simbólico”, admite a coor
denadora de Artes Plásticas da Se
cretaria Municipal da Cultura, 
Margarete Moraes. Ela diz que me
lhorar esta premiação é um dos 
principais objetivos do próximo Sa
lão, em 1994.


