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encontro de artistas na praia de torres

" Festival de Arte n

Pronoçãos MARGS - DAC/SEC 

SAPT - Sociedade Amigos da Praia de Torres

Locais SAPT na praia de Torres

N2 de peças;

Períodos 

Observações i
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- integrou comemorações do centenário de 

emancipação daquele município.

- a atividade de destaque neste Festival de

Arte foi o « ENCONTRO DE ARTÍSTA3"

- 30 artistas e estudantes de arte

- boletim Margs n£ 7
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Museu de Arte reúne artistas
11a Praia de Torres, este mês

N° próximo dia 21 de ja- da Praia de Torres, para às
rí ^ ° ¥us,eu de Arte.d,° 19h> quando serão selecio- 
?°“e do Sul reunira, nados os trabalhos que irão 

a prma de Toires, artistas exibir a partir das 21h ; 
gauchos_ para desenhar. A mesmo locai. As inserir- •
o ^A rÇwr'enrlkOn;ÍUnt0A C°-m estao abertas no MARGS
L na Prau ÍT3‘Se t,S' ÍSalgad0 Filho> 235’ Primei- 

i Ca0meÇaFa -as ro “dar), para todos os 
t:h’ • ?uando ,todos estarao teressados. Já confirmaram
paí-a1 S - T —m,3 ffAPT pl,as , Presenças, Danúbio 
* ... a - r:ma d" Gonçalves, Plínio César 
cais v- servirão como —j- Bernhardt, lisa Monteiro tivos para seus trabalhos, " romeiro
estando previsto seu retor
no - Serie Ade d A.nxgos

i

Swani Prabhu, KJson Bai- 
.jich e Tunujtca.



ep 4-MíDurante uma tarde, artistas gaúchos 

'j irão desenhar as belezas de Torresf v Está marcado para o dia 
21, em Torres, o Encontro 
de Artistas na Praia, uma 
interessante iniciativa do 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, órgão do Depar
tamento de Assuntos Cultu
rais da SEC e da Sociedade 
dos Amigos da Praia de 
Torres.

Um grupo de conhecidos 
artistas, do qual são presen
ças confirmadas Danúbio 
Gonçalves, Tunuca Silveira, 
Usa Monteiro, Vera Didonet, 
Nelson BaibiCh, Plinio Ber- 
nhardt e Swami Prabhu, de
dicará uma tarde inteira à 
pintura ou desenho, inspi
rando-se na paisagem natu
ral e urbana da cidad- A 
escolha de motivos se, in- 
teiramente livre e cada ar
tista trabalhará das 14 ho
ras em diante devendo estar 
de volta à SAPT às 19 horas 
quando os trabalhos serão 
reunidos, selecionados e or
ganizados. Nessa mesma noi
te, às 21 horas, será aberta 
a mostra com um coquetel. 
Sobre o assunto» mais duas 
informações: os artistas plás
ticos interessados na promo
ção, deverão fazer sua ins
crição na sede do MARGS, 
à Avenida Salghdo Filho, 
235, l.o andar, combinando 
detalhes relativos a trans
porte, hospedagem etc. Os 
trabalhos escolhidos para fi
gurarem na exposição pode
rão ser colocados à venda, 
cabendo nesse caso, ao artis
ta fixar os preços que serão 
integralmente pagos, sem 
qualquer comissão para os 
promotores do Encontro.
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-tf na sedeP “Artistas na Praia” 
uma promoção 

DAC/SEC e Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul que deverá reunir 
na praia de Torres, no
dia 21 (sábado) artistas 
gaúchos para desenhar
a natureza. A partir das 
13 horas os artistas, 
reunidos em frente a

Sapt sairão à procura 
de locais que servirão de 
motivos 
trab alhos, 
retomar ao local às 19 
horas. Então serão 
selecionados 
trabalhos,

mostrados no lncal 
a partir das 12 horas.

Interessados podem ins

crever-se 
provisória do Margs 
(Salgado Filho, 235 — 
primeiro andar). Ilsa 

S w ani

é
para seus 

devendo
Monteiro,
Prabhu, Danúbio Gon
çalves, Plínio César 

Tunuca, 
Nelson Baibich, De 
Curtis são alguns artis
tas que já confirmaram 
suas presenças.

alguns 
que serão Bernhardt,

Os artistas plásticos 
interessados em 
participar da promoção 
Encontro de Artistas 
na Praia, organizada 
pelo Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul, 
deverão fazer suas 
inscrições na sede do 
MARGS, à Avenida 
Salgado Filho, 235, 
primeiro andar, de 
terça a sexta das 
14h às 18h. Já 
confirmaram suas 
presenças Danúbio 
Gonçalves, Vera 
Lúcia Didonet, lisa 
Monteiro, Nelson 
Baibich, Tunuca 
Silveira, Plínio 
Bernhardt e Swami 
Prabhu.

encontro díartistas
promovido pelo Museu de Arte d^Rio Grande do síl nrtlSíaS na Praia- 

artistas plásticos dedicados ao desenho aauarel^ Pn^ r 6Vento reunirá 
de uma tarde inteira para elaborar úm n?, mo P*intur,a’ ^ 
pela beleza natural e arquitetônica dolrca? trabalhos

que disporão 
motivados

niraoPaerm frlnt^à^SAPT Vw t^tSJm°t0reS 1° Encontro « reu- 
tecimento, e cada artista êscolherá o lS co*abora,íão ao acon- 
S6U Eabalh0- As 19 horas, de recesso â^APT * ° d®senvolvimento de 
recolhidos, selecionados e prepfrados “ trabalhos. deverão ser
com um coquetel será inaiiaupoHn ’ p*í^a a exposição. Ás 21 horas 
estarão a venda, com preços fixados"^!™' traba,hos selecionados 
Gonçalves, Vera Lucia DUtoSaJ n£ artistas' Danúbio
Silveira, Plinio Bernhardte SwamfprSnS *elson Baibich, Tunuca 
tes do Encontro. 1 Prabhu- estarão entre os participan-



MARGS ORGANIZA fA 

FESTIVAL DE ARTE 

NAS PRAIAS GAÚCHAS
Continuam abertas, no Museu 

de Arte do Bio Grande do Sul 
• Salgado Filho, 235, primeiro an
dar), as inscrições para os ar
tistas interessados em partici
par do
Praia, que sc realizará no pró
ximo dia 21 de janeiro na praia 
de Torres. As inscrições podem 
também serem feitas na sede da 
Sociedade dos Amigos da Praia 
de Torres, onde a promoção se 
efetivará.

tende levar, no período de fé
rias, o máximo de cultura e en
tretenimento à orla atlântica.

Segundo o esquema do Festi
val, todos inscritos deverão se 
encontrar na SAPT até as 14h 
do dia 21, para depois seguirem 
para os locais turísticos da ci
dade e começarem seus traba
lhos. Alguns nomes já confirma
dos entre eles Nelson Baibich, 
Tunuca e Plínio Bernhardt, tan
to por inscrição como por con
vite. manifestaram o desejo de 
iniciar suas atividades pela par
te da manhã do dia marcado, 
para que disponham de maior 
tempo de dedicação as suas o- 
bras, o que foi perfeitamentc 
aceito pelos organizadores. No 
final do dia, estas obras estarão 
expostas na SAPT, para aprecia
ção o compra dos visitantes.

Festival de Arte na

O Festival de Arte na Praia 
integra as festividades em co
memoração ao centenário da ci
dade de Torres e faz parte do 
Plano de Interiorização Cultural 
e da programação especial dc 
verão do Departamento de As
suntos Culturais da Secretaria 
de Educação e Cultura, que prc-

Nelson Baibich é um dos artistas já confirmados.

As atenções para as artes plásticas devem ser vol
tadas hoje, para o litoral do Rio Grande do Sul. É que às 
13h. artistas como Alice Soares, Alice Brneggemann. Eleo- 
nora Maldonado. Èuio Lippmann, Plínio Bernhardt e Tu
nuca Silveira, reúnem-se em. frente a Sociedade dos Amigos 
da Paria de Torres, para darem início ao Festival de Arte 
na Praia, que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul pro
move. dentro da programação de verão do Departamento 
de Assuntos Culturais da Secretaria de Educação e Cultura.

Durante toda tarde os artistas estarão desenvolvendo 
trabalhos nos pontos de preferência, que variam entre a 
paisagem natural e humana da cidade. Mais tarde, às 19h, 
todos retornarão à SAPT. onde as obras serão recolhidas e 
selecionadas, para serem expostas às 21 h. vo mesmo local, 
à disposição para venda, com preços fixados pelos artis
tas. Estão ainda inscritos para a promoção Circe Salda
nha, Helena Maga D'Ávila, lisa Monteiro, Anico Hersco- 
vilz, Débora Blank. Sônia Moeller, Joana Azevedo, Swami 
Peabhu, Aliado Kammar. Wilson Beckerle. Jasmine Santa 
Cruz. André Fe/7, Nelson Baibich, Gemana Salvadori Rizzo- 
to, Vera Lúcia Didonet e Graça Cerutti.
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No Dunas, lugar de 
encontro de nomes 

importantes a 
presença do 

advogado Raul 
Agostini junto com 
Enéa e Herthon de 

Leon..

IkaBabot Miranda 
que foi uma das 
expositoras em 

)rres, aparece aqui 
:om o secretário da 

Fazenda Jorge 
Babot Miranda.

laram por Torres a convite dos 
anfitriões.

* Também em Torres, que este 
ano tem mil e um programa e 

para todos os gostos, teve o Fes
tival de Artistas de Praia do qual 
participaram nomes de expressão 
de nossa sociedade. Eis aqui den
tre outros os nomes dos parti
cipantes do festival e que expu
seram seus trabalhos, por sinal 
muito elogiados:

ceberam no fim da semana que 
passou para churrasco informal, 
na sua maravilhosa casa de 
Atlântida.

Ia sua RP Sônia Maria Kraemer,
C assim, com todo este programa 
ie ver ao mesmo tempo figuras 
mportantes, moda em roupas 
emininas 
óias, moda masculina, onde vai 
•ealçar a linha italiana de Piero 
riziano que a Pandulheta trouxe 
jara homens de bom gosto quer me 
Darecer que tanto os organizadores 
podem esperar um grande suces
so desta festa que se realiza 
imanhã na praia do Imbé.

★ Ivone de Oliveira reuniu grupo 
simpático de amigos ao meio 

dia de domingo para movimen
ta dã feijoada. Denise sua bonita 
filha, auxiliava Ivone a receber.

sapatos femininos,

* Dizer maravilhosa resulta lugar 
pois a casa dos Discomum

chinger-Marensi é qualquer coisa 
de extraordinária e possui um dos 
jardins mais belos e floridos da 
orla atlântida. Resta acrescentar

\* Na inauguração da exposição 
promovida pelo DAC, na SAPT, 

onde pintores profissionais e 
amadores mostraram suas cria
ções sobre Torres; Maricota Cor- 
betta, Ilka Miranda (cumprimen- 
tadíssima pelas telas expostas), 
Harda Albert, com a filha Luizi- 
nha.Lia Dexheimer, Maria Cecilia 
e José Luiz Sperb, Liane e Cláudio 
Xavier, Lia Nunes Vieira, Ilza 

Monteiro, Lais e Miguel Salengue, 
Luiz Fernando e Silvia Maluf, 
dentre outros.

* Graça Cerut; Patricia Bins;
Roberto Bicca Pimentel; Nelson 

Baidach; Circe Saldanha; Gilberto 
Borges Fortes; Vitorio Gheno; 
Carlos de Azevedo Moura; Sonia 
Moeller; Joana de Azevedo Moura; 
Tunuca Silveira; Enio Lippmann; 
Aliedo Kammann; Valentina Ferro 
Picket; Maria Cecilia Zimermmar- 
nn Sperb; Carlos Asp; Eleonora 
Maldonado; Vera Didonet; Helena 
Maya D‘Avila; Some Prablu; Nor
ma Duarte; Yasmine Sabta Cruz; 
Leda Flores; Maria Tschiedel Pilla; 
Fernando Silveira; Valdira Danck- 
wartt; Suzana Sommer; Roberto 
Bins; Jaqueline da Silva; Ana 
Beatriz Chaves Barcelos; Plinio 
Benhardt; Maria Beatriz Martins 
Conta; e Sibelle Machado.

que este grande e florido jardim é 
★ Têm ainda para toda esta festa a cuidado pela própria família.

colaboração do Hotel Samburá e 
Organizações Febematti. O traje, 
naturalmente é esporte e o convite 
custa apenas 150 cruzeiros para 
uma noite que vai ficar na his
tória da badalada Praia do Imbé e 
seus aristocráticos habitantes.

* Muita gente esteve presente ao 
delicioso churrasco e dentre 

muitos estiveram o dr. Hélio 
Dourado com Nina, ele o presiden
te do Grêmio, dr. José Anntonio 
Casa com Inez, ele ex-presidente 
do Grêmio e Voltaire Marensi com 

★ Não deixe de assistir a notável a linda Magda que espera a 
comédia deEdyLima“A Farsa cegonha a todo momento, 

da Esposa Perfeita” que está sen
do apresentada no Teatro de
Câmara e que é dirigida por Liana * Os anfitriões receberam com 
Villas-Bôas tendo no elenco a 

Jurandir Alliatti, Isis Medeiros,
Alexandre Zachia, Tania Mara e

* Marilia e Paulo Agrifoglio, 
reuniram amigos para “drincks” 

em sua agradável morada. Por 
lá as presenças entre outros de 
Victorto Gheno, Roberto Gigante, 
Martha Macedo, Tetê Ely, e 
Helena Beatriz Chaves Macedo.

muita categoria e o churrasco 
com a colaboração do presidente 
Dourado, foi elogiadissimo. Vale a 
pena ir a Atlântida só para ad
mirar os jardins da casa dos 
Marensi-Almeida e vale a pena se 
provar este churrasco delicioso.

Gilberto Perin.

Ilsa Monteiro fez sucesso também 
em Torres com suas pinturas.★ A peça analisa a estrutura do 

casamento e está ambientada 
em Bagé e narra os esforços de 
uma esposa para fazer o marido 
subir na vida.

* Paulo Alencastro que é sem 
dúvida um dos grandes anfi

triões da orla marítima, circulou 
no fim de semana por Capão da 
Canoa com um grande grupo de 
amigos. A noite na companhia de 
Cláudio e Aninha Candiota mais 
Laurinha Marsiaj circularam pelo 
Encouraçado Discotheque Praia 
que é a grande pedida dos fins de 
semana.

tado. Não sei não, mas, será que 
teriamos em seu lugar outro se
cretário da Saúde igual ao dr. 
Jair Soares? O tempo dirá.

★ E por falar em Atlântida, quem 
estava por lá era o secretário 

Jair Soares com toda aquela sim- 
pátia e inteligência que o carac- 

* Cláudio e Marly Dischinger, terizava. A propósito fala-se a res-
com seus pais Guilherme e 

Leonor Marensi e seus tios Cle
mente e Irma de Almeida, re-

peito do simpático secretário da 
Saúde, que iria ocupar um Minis
tério ou mesmo o Governo do Es-

★ Jantando no “Dunas” e drincan- 
dono “Alambique” em Torres, 

Nora Hermann e Sebastião e Ion- 
ne Fortes, que no sábado que pas
sou, receberam grande grupo para 
almoço no restaurante.

★ Dentre o alinhado grupo es
tavam o dr. Danilo e Carmen 

Maria Agostini na companhia de 
Raul e Enéa Agostini, Helena 
Beatriz Chaves Barcelos Macedo, 
Martha Macedo, Ismael Chaves 
Barcellos sem Livia que está no 
Rio, Renato D‘Arrigo, Kitty Kroef- 
f, mais Sidney Alencastro Gui
marães e Sérgio Poli que circu-



Encontro de Artistas em Torres ^ ^ j ^
dos em exposição na Sociedade dos Amigos da 
Praia de Torres. Os artistas plásticos interes
sados podem fazer suas inscrições no MARGS 
no decorrer dos próximos d/as, das 14 às 18 
horas. Até agora, a relação de artistas parti
cipantes inclui os nomes de Jasmirte Santa 
Cruz, Wilson Beekerle, lisa Monteiro, Danúbio 
Gonçalves, Plínio Bornha. dt, Vera Didonet, en
tre outros.

Associando-se às comemorações do cente
nário do município de Torres, a direção do Mu
seu de Arte, órgão do Departamento de As
suntos Culturais da SBC, promoverá no pró
ximo dia 21, naquela cidade balneária, 
Encontro de Artistas na Praia, reunindo um 
grupo de artistas plásticos os quais, inspirados 
pelas belezas naturais e arquitetônicas locais, 
realizarão trabalhos que, à noite, serão coloca-

um
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Aqui ficam as coisas 

(ou A Exposição)

Patrícia Bins
"Todas as minhas raízes 
estão contigo,

V

Que a fome, a sede 
se renovem.
E sejamos tão antigos 
no amor e novos 
junto aos meses.
Sim, o pátio dos meses".

(Carlos Nejar — Árvore do Mundo)
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É sábado e há muito tempo todos dormem. No 
as pessoas têm sono, principalmente quando chove 
barulho da chuva junta-se ao marulho. Eu leio até 
drugada e inquieta não me fixo em palavra alguma. Es
tou tentando decifrar Martin Buber que é hermético para 
os não-iniciados em sua linguagem filosífica. A tradução do 
original em idioma alemão para o inglês deve ter sido 
difícil, senão quase impossível. 0 nome do livro é I and 
Thou, Ich und Du (Eu e tu). Não sei se já existe 
são para o português. Gostaria que alguém entendido pu
desse me explicar a essência das relações humanas por
que eu cada vez fico mais confusa — tanta pequenez, 
tantas. tramas urdidas, tantos inimigos-amigos, tantos a- 
migos-inimigos, ah sim, amigos-amigos também.
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cc S5 LMas, quero te dizer que assim são as coisas, aqui fi
as coisas, a árvore do mundo, o sentido do mundo, 

o enigma do mundo, o eu minúsculo, o Eu maiúsculo, o 
tu, o 7U' a não-comunicação, o silêncio de duas solidões 
solitárias, não-solidárias. E .quero te dizer que quase

cam
**

sem
pre erramos como acertamos também, dependendo do ân
gulo, da verdade de cada um; nao sei se me entendes, 
porque hoje, a essa hora da noite-madrugada, minha von
tade é de escrever algo leve como uma coluna social, o 
secreto charme-máscara da burguesia no qual me incluo, 
infelizmente; felizmente, sou ambígüa, ambivalente, fútil 
e profunda, superficial e sensível. Depende do instante, 
do dia ou da noite.

#**•
3) m

E porque o tempo avança e o ar do mar me atrai, saio 
passeando pela minha própria casa, tateando no escuro 
busca do balcão de onde me debruçarei aguardando 
rora. Chuvos. Estou me sentindo chuvosa, sou chuva 
sa, in/temporal embora a noção, a emoção de finitude per
maneça, semente apertando a vida/morte.

Choveu o sábado inteiro. Choveu redondamente deva
gar. A paisagem oceânica interior/exterior acinzentou. li
ma pena, porque algo de bom aconteceu no reino da Di
namarca. Bons fluídos fluiram nesse sábado impregnando 
a atmosfera úmida.

em
a au- 
man-



E sejamos tão antigos 
no amor e novos 
junto aos meses.
Sim, o pátio dos meses".

(Carlos Nejar — Árvore do Mundo)

Ê sábado e há muito tempo todos dormem. No 
as pessoas tem sono, principalmente quando chove 
barulho da chuva junta-se ao marulho. Eu leio até a ma- 
drugada e inquieta não me fixo em palavra alauma Fs- tou tentando decifrar Martin Buber que é íermeCo para 
os nao-iniciados em sua linguagem filosífica. A tradução do 
hTfen- ldloma alemao Para o inglês deve ter sido 
ti, .1 i ra°^asf rmpossivel. U nome do livro é I and 
Thou, Ich und Du (Eu e tu). Não sei se já existe uma ver-

0 p0í’tugues- Go.starla <Jue alguém entendido pu
desse me explicar a essencia das relações humanas por- 
pe eu cada vez fico mais confusa - tanta pequenez 
tantas tramas urdidas, tantos inimigos-amigos, tantos a- 
migos-immigos, ah sim, amigos-amigos também.
^am^as’ Quero te dizer que assim são as coisas, aqui fi
cam as coisas, a arvore do mundo, o sentido do mundo 
o enigma do mundo, o eu minúsculo, o Eu maiusculo, ò 

' Tu' a nao-comunicação, o silêncio de duas solidões 
solitárias, nao-solidarias. E quero te dizer que quase sem- 

f0"10 acertamos também, dependendo do ân- 
^1°’ yerdade de cada um; não sei se me entendes 
tadeUé deJ6’ a 6SSa hi°ra ,da no,ife-madrugada, minha von- 
ad® A dh escreve.r a,8° leve como uma coluna social, o 

fnf»n,mCh*arm|'!naScara da bur®uesia no qual me incluo 
£ profundate%MnS°U arabígüa- ambivalente, fútil 
do dia ou da S.Cla 6 SenS1Vd' Depende d0 instante'

mar 
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rora. Chuvos. Estou me sentindo chuvosa, sou chuva man- 
sa ín/temporal embor3 a noção, a emoção de finitude per
maneça, semente apertando a vida/morte.

Choveu o sábado inteiro. Choveu redondamente deva
gar. A paisagem oceânica interior/exterior acinzentou. li
ma pena, porque algo de bom aconteceu no reino da Di
namarca Bons fluídos fluíram nesse sábado impregnando 
a atmostera umida.

E aqui volto a dizer que talvez, terei que eacrever, J
descrever, o mistério da arte, a reunião da arte, a rein- 
vençao do dia, dos dias. Começou no café da manhã quan- 
do Êmo Lippmann contemplou por certo, a fatia de ma
mão descansando sobre a brancura do prato de louça. 
Passiva e pacientemente à espera de ser consumida. Enio, 
espantado talvez, jamais pensaria na vida silenciosa de 
uma fruta que, partida, aguarda o seu destino final. O 
artista perdeu a fome e a eternizou em forma e cor.

Chovia e Carlos Asp, consultando as estrelas do zo
díaco e mil astros, astro/naves navegou pelo tempo a de~- 
cifrar o mar, o amor, o morro, a/morte, ávida vida, folha, 
lior, pedia, céu, ave, peixe, concha. Estabeleceu uma es
cala maior dentro da menor e quadriculou-a embrulhando- 
e em papel pardo. Daí resultou o milagre.

Não sei se me entendes mas estou tentando fazê-lo 
ver o que eu vivi essa noite. Uma exposição de artistas 
convidados a reinventar, durante um dia, chuvoso por si
nal, a visão do mundo.

Plínio, que direi de Plínio Bernhardt, olho terno per
dido entre a fumaça do cachimbo e ordenações mentais? 
Ah, sim, era manhã quando começou a desenhar e sobre a 
colina onde falaram ter ido D. Pedro 1 (seria história 
ou estória.), avistou a igreja de São Domingos. Perspecti
vou, pesquisou, empapou-se de chuva pois nã0 acredito 
qu-e tenha lembrado de capa ou proteção qualquer. Cinza 
a paisagem, cinza e no entanto, alegre foi a aima traçaua 
em pastel e carvão.

Graça Cerutti pegou do lápis e numa linha ininterrup
ta reviveu a rocha, a menina escutando caracóis, o som 
do mar, mar/telando a tela da memória. Areia tão fina, 
tao clara como aquela em que, pela primeira vez num 
iremito, escapou das mãos pequenas.

, de Helena (Maia D’Ávila), a gravurista e-
ximia a trabalhar a dureza do minarete central9 Cons- 
truiu-o, pedra por pedra, como se não soubesse de sua 
lenta erosão secular. Depois marchou, ondulou, atravessan
do a ponte-pencil leve, precária, ela própria leveza e agu
deza debruçada sobre o rio de margens plácidas.

Há mais, muito mais. Como explicar o impacto à noi- 
e, do resultado da busca que, individual, fez-se conjunta? 

Ah, Joana Moura, a timidez em pessoa, exímia tecelã e 
tingidora de exoticos tecidos à maneira javanesa, agora 
atenta ao desenho ppro e simples. Descobriu águas doces 
e na doçura_ da chuva esqueceu-se, estilizando um peixe.

No balcao, posso aspirar os mais estranhos cheiros A 
aurora vem devagar e nenhum tom amarelo ou róseo tinge 
o ceu. A chuva ainda é mansa, como manso é o mar as 
gaivotas esvoaçando inocentes. Continuo sem sonho sem 
sono, e vol-to a lembrar o que vivi noturnamente; Sônia 
Moeller, arte precisa, incisiva, reproduz o outro lado do 
f,!?i,D£ a h_onzonta]mente intuindo a simplificação da 
partir^um dia”3*’ aSlI°’ proteçao’ fonte da <Jual se deve

A,h’ 0 Ghen°' morador da casa antiga na rua mais an
tiga abre a janela para a manhã. Boceja, espreguiçando-se 
enquanto na igrejinha, o Sao Domingos de gesso e cão
vpntni°uPanham imaglnano olhar. Ao vento (se houvesse 
fZntJ abanam-se os panarecos multicores da lavadeira 

agora> esboça o panorama visto doponto (de vista).
Leda Flores foi à praia grande à procura do aue o 

r ‘ir0"56, Náufragos' esculpidos pelo tempo, colheu- 
pr’imitivaSnXíezareSSUSCltad°S de ^ dcVO,vldos à

i'm
seu

sua
lisa Monteiro, Tunuca Silveira, Vera Lúcia Didonet 

Suzana Sommer, Nelson Baibich, Maria Cecília Sperb Car-
h ?0u-a' C|Ueilne da Si,va' Jasmine Santa Cruz' llka 

f*Aot Mlraj*la, Gilberto Borges Fortes, Amiedo Circe 
Saldanha, Eleonora Maldonado, Swami Prabhu (um'iuru’)

. Scra que esquecí alguém da lista? Mas isto não é crô-
enfim fim’ E^^do6"1 561 é' Crômca-mistério, crônica 
entim, tim. Em todo caso, cada qual buscou resumir o
proprio universo, vindo de dentro, do fundo da vivência 
nomVt^ía ’ Quantaa obras f°ram, não contei. Podia-se vê-las 

ConsollT °? Painfis da gaIeria improvisada, 
as naixõps1 d«dc-ia SeSt°’ 0 ato’ restam as reinterpretações,

X X X x

(N.B.
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Museu de Arte mostra sábado 

Arte ua Praia” em Torres
a pa
fenda data, os artistas plás
ticos inscritos no Encontro, 
se reunirão em frente a sede 
da SAPT, dali partindo 
busca do local apropriado à 
realização de seu trabalho.

Às 19 horas os trabalhos 
serão recolhidos, selecionados 
e preparados para montagem. 
Na mesma data, às 21 horas, 
na Sociedade dos Amigos da 
Praia de Torres, os artistas 
participarão, juntamente com 
convidados especiais, do co
quetel de inauguração da 
posição das obras produzidas 
durante a tarde. Até agora es
tão com suas presenças con
firmadas Jasmine Santa Cruz. 
Eiison Beckerle, lisa Montei
ro, Plínio Bernhardt, Tu,nuca 
Silveira. Vera Didonet, André 
Teii, Aliado Kammer, Nelson 
Baibich, Circe Saldanha. Da
núbio Gonçalves, Anico Hers- 
eowitz. Liana Mahfuz Timm, 
Deborah Blank, Gemma Sal- 
vadori Rizzotto, Helena M.aya 
D Ávila, Sonia Moeller, Joan- 
na Azevedo Moura e Swami 
Prahbu.

?O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgão do De
partamento de Assuntos Cul
turais da SEC está receben
do as inscrições dos artistas 
interessados em participar do 
Encontro de Arte na Praia a 
ser realizado no próximo sá
bado em Torres. De acordo 
com o programa estabelecido,

horas da re-

em

ex-
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. Festival de Arte na Praia: 

inscrições encerram hoje à tarde
Ainda hoje podem 

feitas as inscrições 
Festival de Arte na Praia, que 
deverá reunir artistas plásticos 
gaúchos amanhã, na praia de 
Torres 
movimentada

Os artistas interessados 
Festival podem fazer as ins
crições na Sapt de Torres 
Porto Alegre, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
(Salgado Filho, 235 — pri
meiro andar), das 14 às 18 
horas, somente hoje. A lista 
dos já inscritos aumenta cons
tando entre eles: Enio Lipp- 

mann, Alice Soares, Alice 
Brueggemann, Plinio Ber
nhardt, Tunuca Silveira, 
Joana Azevedo Moura, Circe 
Saldanha, Débora Blanck, 
Eleonora Maldonado,Danúbio

ser Gonçalves, Joana Azevedo 
Moura, Didonet, Helena 
Maya D’Avila.

Durante a tarde de 
amanhã os artistas agirão k 
procura de motivos 
realizar seus trabalhos — ..... 
qualquer técnica. Xs 19 horas, 
na Sapt. os trabalhos serão 
recolhiaos e selecionados, 
fazendo parte de 
posição na fhesma noite, 
venda ao público. A pro
moção. do DAC/SEC faz par
te da comemoração do 
•enário de Torres.*

no
para o

e em

que apçesenta-se, 
no setor cul

tural. Amanhã também en-
para

em
cerra em Torres a mostra 
fotográfica “A criança no 
mundo da educação” 
próxima terça-feira, na Sapt 
haverá uma apresentação in
fantil: "Andar...

e na
uma ex-

com
sem parar... 

de transformar”, peça diri
gida por Sérgio Ilha. cen-
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A exemplo do que 20, em Arroio Teixeira e 
dia 21, em Areias Bran
cas.

das Festividades do 
Centenário de Torres. A 
Biblioteca Lucila Mins- 
sen apresentou a mostra 
“Cultura Através da 
Recreação”.

Em matéria de 
música foram desta
ques: “Sol, e Chuva”, 
“Voltas”
Ribeiro” e “Uma Noite 
de MPB”,
Silva e seu conjunto. O 
grupo MuDança 
apresentou seu espe
táculo “Um Berro 
Gaúcho” “DeCola- 
gem”, de Luís Arthur 
Nunes e “Andar...Sem 
Parar...De . Transfor
mar...”, de Sérgio Ilha, 
foram as atrações 
teatrais. Ainda devem 
ser lembradas a ex
posição de Maria di 
Gesu, reunindo gra
vuras e o lançamento do 
livro de Laury Maciel, 
“Corpo e Sombra”.

aconteceu no início des
te ano, o DAC/SEC 
pretende repetir nos 
meses de janeiro 
fevereiro de 1979, uma centrou-se em Torres 
intensa programação de mas também houve 
verão abrangendo os atrações em Capão da 
balneários gaúchos.

A Programação de Tramandaí.
Verão do DAC/SEC, O Museu de 
juntamente com SESC Comunicação 
em 1979 prevê as se- “Hipólito José da Cos- 
guintes apresentações ta” levou sua exposição 
nas Colônias de Férias “Êrico Veríssimo”, 
do SESC, no litoral mostrando a vida e a 
gaúcho: Banda obra do escritor gaúcho.
Saracura no dia oito, em O MARGS promoveu o 
Araçá, e dia nove em 
Mariluz:
Ribeiro

No início de 78, o 
e movimento maior con-

Canoa, Atlântida e
“Fernando

Social com Jessé

FestivaTde Arte” con- 
Fernando gregando artistas plás- 

dia 17, em ticos. Outra exposição 
Arroio Teixeira, e dia que visitou o litoral foi 
18,a em Areias Brancas a de fotos, “A Criança e 
(mês de janeiro). Para o Mundo da Educa- 
fevereiro: grupo “Cor
das e Rimas”

ção”, da Unidade, de 
— dia Comunicação Social da 

SEC. O Museu Júlio de 
Castilhos organizou 
uma exposição dentro

nove, em Araçá e dia 
dez, em Mariluz: 
“Cavaco de Ouro” dia
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Aliedo Kamar, Nélson Baibich e Carlos Asp escolheram a Guarita como tema

Os artistas gravaram a beleza de Torres
enamorados da praia). Graça Cerutti, Nélson 
Baibich, Gilberto Borges Fortes (outro 
veranista, mesmo residindo no Rio. vem passar 
a temporada de verão na praia), Carlos Azevedo 
Moura, Sônia Móeller, Joanna Azevedo Moura, 
Túnica Silveira, Enio Líppmann, Aliedo Kamar, 
Vaientina Ferro Piquê. Maria Cecília 
Zimmermann Sperb, Carlos Asp. Eleonora 
Maldonado. Vera Lúcia Didonet. Helena Maya 
D’Avila, Some Prahbu, Ilka Nunes Vieira 
Miranda, Norma Duarte (por hobby a pintura). 
Yasmine Santa Cruz, Leda Flores. Maria 
Tschiedel Piila, Fernando Silveira. Valdira 
Danckwartt. Jaqueline da Silva, lisa Monteiro, 
Roberto Bicea Pimentel (o colunista que anda 
muito atraído pelas artes plásticas, apesar de 
andar mais pelo abstrato, na praia entrou firme 
no figurativo), Ana Beatriz Chaves Barcelios. 
Maria Beatriz Martins Costa e Stbela Machado.

Vera Lia coordenava a promoção, que teve a 
presença de 35 nomes ligados às artes (alguns 
pintores de domingo, que quiseram colaborar 
com a promoçáo). Eis as presenças: Suzana 
Albert Sommer, Roberto Bins, Plínio César 
Bemhardt. Vittorio Gheno (um eterno 
apaixonado de Torres. Já tendo pintado o mar de 
lá. muitas e muitas vezes). Patrícia Bins (assim 
como Robby são veranistas constantes e

Toda a movimentação que podia estar 
acontecendo nas artes plásticas em Porto Alegre 
foi transferida, na sua totalidade, para Torres. 
Vera Lia Fortini Cavalheiro, que é funcionária 
do Departamento de Assuntos Culturais da 
Secretaria de Educação e Cultura, foi quem 
“bolou” uma movimentada programação. Assim 
nasceu o Festival de Arte, desenvolvendo-se com 
sucesso em janeiro e fevereiro, que tem o 
patrocínio do DAC/SEC, Centenário de Torres 
(pois a Prefeitura cumpre 100 anos de sua 
emancipação) e o Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul.
Na SAPT está em exibição a mostra A Criança e 
o Mundo da Educação, visltadíssima. Foram 
encenadas duas peças: Decolagem e A Farsa da 
Esposa Perfeita, ambas obtendo bom público. 
Esta semana foi programada uma peça Infantil e 
o espetáculo musical Soi e Chuva.. Haverá ainda 
lançamento de livros, com autógrafos e nos dias 
25, 26 e 27 uma série de palestras, cujas 
inscrições podem ser feitas no SAPT, sendo 
conferencistas os professores Arthur de Mattos 
Saldanha (O Choque do Momento), Pedro 
Américo Leal (Delinqüência). Yedda Roesch da 
Silva (As Preocupações na Adolescência, de 
Natureza Física, Psicológica e Social) e Pedro 
Marinho do Nascimento (Psicologia do 
Relacionamento Afetivo).
No último fim-de-semana os artistas plásticos se 
reuniram nos lugares mais típicos e belos da 
praia e foram desenhando e pintando. A noite, 
aconteceu uma exposição, com a venda das 
obras que agora já estão adornando as paredes 
de muitas residências torrenses.
Tunuca Silveira (do MARGS) Juntamente com

Plínio César Bemhardt tomou como modelo a 
velha Capeiinha (dos monumentos históricos 
mais belos da cidade) e seu trabalho apelou 
especialmente para a luz e sombra. Suzana 
Albert Sommer. que soube firmar o seu nome na 
temporada passada, preparou uma grande série 
de aquerelas. pois chegou antecipadamente em 
Torres (onde costuma veranear) e entrou firme 
no trabalho; noite do vernissage era quem mais 
tinha trabalhos, sendo a maioria deles vendidos 
(quase 100%). foi a campeã na vendagem.
Uma esplêndida promoção, que deverá fazer 
parte, deste ano em diante, do calendário 
turístico da bonita praia gaúcha. Vale salientar a 
categoria de M. Rosenmann. que mandou para 
cada artista um guarda-sol (na tonalidade ocre).lisa Monteiro, nome certo no mercado de arte, 

preferiu o desenho


