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Documentação - MARGS

"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br> 
<documentacao@margs.rs.gov.br> 
quarta-feira, 12 de dezembro de 2007 18:33
DIA 18, 19h: MARGS LANÇA PROJETOS DE 2008 E REALIZA BALANÇO DE 2007
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

DIA 18,19h: MARGS ENCERRA ANO DE 2007 E ANUNCIA PROJETOS PARA 2008

Evento reúne abertura de mostra especial de Acervo, lançamento de 
revista, site e calendário de exposições

Numa iniciativa inédita, para marcar o encerramento do primeiro ano da atual gestão 
frente ao MARGS, o Museu, em conjunto com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a 
Secretaria de Estado da Cultura, promovem no dia 18, às 19h, a abertura da mostra Acervo 
do MARGS - Evolução histórica, apresentando de forma didática a linha do tempo de 
formação da Coleção do Museu. A exposição ocupa todo o primeiro pavimento do MARGS e 

retorno das mostras permanentes de Acervo, que não eram realizadas de forma 
sistemática há alguns anos.

Na mesma ocasião, o Museu lança seus novos veículos de comunicação, faz um 
balanço de 2007 e anuncia novidades para 2008, especialmente nos Núcleos de Extensão 
Cultural, Documentação e Pesquisa e Exposições. E ainda na mesma data, o Café do 
MARGS abre a mostra micromarqs. da fotógrafa gaúcha Carmem Gamba.

As exposições ficam em cartaz até 24 de fevereiro. Visitação de terças a domingos, 
das 10h às 19h, com entrada franca.

marca o

Acervo do MARGS - Evolução histórica
Organizada em nove módulos distribuídos por uma museografia especializada - concebida 

em parceria com a HStudio e iluminação de Marcos Ribeiro a exposição mapeia pela primeira 
aquisições, doações e transferências que contribuíram para a origem e o crescimento da 

Coleção desde 1954 até os dias de hoje, em que a instituição conta com 2696 obras tombadas. 
Apresentando cerca de 70 peças selecionadas dentre as mais significativas de cada fase, a 
exposição traz ao público trabalhos que há tempo não eram vistos, como as esculturas Santo 
Antônio, de Girolamo Pilotto, Torso de Atleta, de Vasco Prado e as pinturas Lafayette, de Henri 
Martin, Bal a Pont 1’Abbé, de Lucien Simon, Composição, de Emiliano di Cavalcanti - que ainda
não havia sido exibjda depois de restauro concluído em 2005 - e Madonna, de Aldo LocateljL
exposta  ̂raramente desde sua aquisição, em 2002, em função do sensível estado d ^conservação.

A mostra ainda destaca as entradas de obras doadas por artistas, empresários e 
instituições; do histórico salão Caminhos do Desenho Brasileiro, de 1986; e dos projetos Releitura, 
ocorrido entre 1986 e 1987, e Aquisição, realizado em 2002.

Nova Revista do MARGS
O periódico de 16 páginas e distribuição gratuita que aborda assuntos de interesse do 

campo das artes plásticas chega para substituir o conhecido Jornal do MARGS, publicado desde 
1995. A nova Revista começa a circular em março de 2008, com periodicidade bimensal e tiragem 
de 20 mil exemplares. Em função disso, nesta edição comemorativa de n°. 0, a publicação 
recupera as atividades do Museu em 2007 e apresenta as perspectivas para 2008, tendo como 
pano de fundo reflexões críticas de reconhecidos colaboradores acerca dos grandes temas que 
envolvem os eventos abordados. A Revista do MARGS é um projeto da AAMARGS, produzida pelo
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Núcleo de Comunicação com layout assinado por Alex Medeiros, da Type Design, e impressão da 

Gráfica Nova Prova.

m/Cr°m|nícialmente concebido para uma das páginas da Revista do MARGS, o ensaio realizado
Carmem Gamba rendeu tantas imagens inusitadas que incentivaram a 

Café do Museu. A idéia de micromargs é apresentar o Museu que
pela fotógrafa gaúcha
realização de uma mostra no _________
ninquém vê, utilizando elementos técnicos, ângulos e olhares que desconstroem objetos e espaços 
para dar origem a novas paisagens. A exposição apresenta 15 imagens que desafiam o visi an e 
na identificação do local onde estes se encontram. Carmem Gamba é engenheira civil de formaçao 
e fotógrafa autodidata. Atuou como fotojornalista e editora em diversos jornais do estado, 
trabalhando com grandes Diretores de Redação como Breno Caldas, no Correio do Povo, e 
Augusto Nunes, em Zero Hora. Atualmente é editora de arte e fotografia do jornal O Sul.

Novo Site do MARGS ....... . .
A versão web do Museu foi totalmente reformulada seguindo a nova identidade visual do

MARGS, mais fluída e com atenção a elementos arquitetônicos do prédio histórico, ocupado pela 
Instituição há quase 30 anos. Entre as novidades do veículo, ganham destaque a colocaçao 
integral do livro MARGS 50 anos (atualmente esgotado), a renovação da seção de Acervo e a 
concretização do projeto MARGS online, que vai disponibilizar mais de dois mil dossiês de artistas 
plásticos brasileiros. O layout da nova versão do site da Instituição é assinado pela Agencia Soul, 
de Márcio Cassol.

MARGS em 2008 , * ■ . . _
No período em que completa 55 anos, o Museu dá continuidade aos projetos iniciados no 

itinerância da mostra de Acervo no interior do Estado, pelas cidades deperíodo anterior - como a 
Pelotas, Passo Fundo e Santa Maria - e propõe uma série de atividades:

- Atuação de Conselho Consultivo para Exposições, já no primeiro semestre de 2008 (os nomes 
serão anunciados em breve) e de um Conselho técnico para avaliação de oficinas de arte e serviço 
de orientadores;
- Abertura em tempo integral da Biblioteca do MARGS;
- Atualização permanente do Acervo Documental online;
- Novo Serviço de Visitas Orientadas;
- Projeto Conheça o Museu;
- Regulamento para realização de Oficinas de Arte;
- Agenda de extensão cultural com ingresso solidário - 7a edição do Seminário Livre de Arte e 
Cultura e Seminário Internacional Gestão cultural: museus, sociedade e transformação;
- Agenda de exposições confirmadas - mostras de Bez Batti, Victor Meirelles, 100 anos do IA- 
UFRGS, Paula Becker, Pedro Weingàrtner e Daniel Senise;

INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS ATIVIDADES DE 2008 (como o resumo da 
revista, site, lista de obras da exposição, projetos) E IMAGENS EM ALTA RESOLUÇÃO 
ESTÃO DISPONÍVEIS para download no site , ou podem ser solicitadas
pelo e-mail

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
(51) 3225 7551 fax (51) 3221 2646
comunicacao@margs.rs.gov.br
www.margs.org.br
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BALANÇO MARGS 2007
- 21 mostras realizadas, com destaque para O Brasil de Pierre Verger, Goya - Asjravuras da Coleção 
Caixanova, Iberê Camargo - Gravuras e as projeções de um atelie no tempo e 6 Bienal do Mercosul 
(mostras de Francisco Matto e Õyvind Fahlstrõm);

- Mais de 170 mil visitantes e 4,5 mil pessoas nas mostras itinerantes em Caxias e Santa Cruz do Sul,

- SEM-RS;- 2o Museu mais visitado do Estado, de acordo com pesquisa do Sistema Estadual de Museus

pigmentoTterrosos^^ra^ duasTdi^S^Sl^Sem/nárto

plásticas e na Literatura e O Acontecer da Obra de Arte, e para o ciclo A gravura de Goya e Ibere Camargo,

- Mais de 30 mil estudantes atendidos no MARGS, e 2,4 mil no interior do Estado, pelos serviços de 
mediação educativa;

- Mais de 10 mil peças de roupas e 200 kg de alimentos arrecadados para a Campanha do Agasalho 

2007;
800 livros da biblioteca de Ado Malagoli doados à Biblioteca de Artes do MARGS por Dona- Mais de

Ruth Malagoli, viúva do artista.

- 27 novas obras no Acervo artístico; , . onnn
Danúbio Gonçalves, Estudo, 1988; Amor bruxo, 1989; Xarqueadas (Album), 2000 
Pedro Weingãrtner, Gaúcho chimarreando, 1925
Francisco Riopardense de Macedo, Portões vizinhos, 1985; O beco - Piratim, 1985
Leon Ferrari, Proyecto, 2003; Estudo, 2003; Pasarela, 2003
Beatriz da Luz Bruno Lobo, Espartilhos, 2006
Ernesto de Fiori, sem título, 1942; sem título, 1942
Lia Menna Barreto, sem título, 1993
Glauco Rodrigues, Retrato de Maria Helena Lopes, 1952
João Roth, Crazyforyou MARGS, 1993
Francisco Laranjo, Três minutos com a realidade (para A.P.), 2002; ALAP (para R.S.), 2002 
Henrique Fuhro, sem título, 1970
Joel Amaral, Retrato de Loyva Vares Albornoz de Borrelli, 1946 
João Faria Viana, sem título, sem data
Fernando Duval, Marifalda Bussoleta, 2007; Venerável Robertmus, 2007 
Ena Lautert, sem título, 2007
Maria Tomaselli, Sepultura Urubú-Kaapor, 1976; Hatori II, 1976 
Marta Loguercio, sem título, sem data 
Alex Gama, Alexandria, 2002

- Trabalho voluntário de 31 estudantes universitários da Ulbra, Unisinos e UFRGS na digitalização do 
Acervo Documental e no Serviço de Mediação;

- Mais de R$ 148 mil investidos em recuperação de infra-ostrutura, incluindo os sistemas de fiação 
elétrica e climatização, obtidos em parcerias com entidades e iniciativa privada;

- Veiculação da nova Campanha da AAMARGS em sete emissoras de televisão (em parceria com DCS).

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
(51) 3225 7551 fax (51) 3221 2646
comunicacao@margs.rs.gov.br
www.margs.org.br
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Evolução do acervo

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em 
conjunto com o governo do Estado e a Secretaria 
de Cultura, promovem hoje, às 19h, a abertura 
da mostra Acervo do Margs - Evolução histórica, 
apresentando de forma didática a linha do tempo 
de formação da coleção do Museu. A exposição 
ocupa todo o primeiro pavimento do Margs e 
marca o retomo das mostras permanentes de 
acervo. Na ocasião, a direção do Margs faz um ba
lanço de 2007 e anuncia novidades para 2008.

Jornal:__ ..................................
Chia:...................................... •
í ’éyina:.....O..Á.......
Assunto: 5

EXPOSIÇÕES
ACERVO DO MARGS - A mostra “Acer

vo do Margs - Evolução Histórica” 
apresenta de forma didática a linha do 
tempo de formação da Coleção do Mu
seu. A exposição marca o retorno das 
mostras permanentes de acervo. Margs 
(Praça da Alfândega, s/n0-). Abertura hoje, 
às 19h. Visitação de terças a domingos, das 
10h às 19h. Até 24 de fevereiro.
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Fim de ano no Margs.J
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/l ST ^ Arte d° Grande d0 Sul P— hoje 
■ ■ ento que marca o encerramento do ano de 2007 e
V-/ *SaPZet°SPara2°08 Apartirdas 19h’terâ°™cio

MaJ\ at™dades, com a mauguração da mostra ‘Acervo do 
Margs Evolução Histonca”, apresentando a linha do tempo de for

aKa^sracsík™£
cresamento da Coleção, desde 1954 até os dias de hoje em que a ins
peçaía ™ obras tombadas. Apresentalido ceL de 70 
peças, a exposição traz esculturas como a de “Santo Antônio” de r.i
S”Th; “™L° de Adeta”- de Vas“ Prado; e as pinmra -S:
layette , de Henn Martin; “Bal a Pont 1’Ahhp» a» t ~ “Composição”, de Emiliano di Cavalcantire “Madoma^de AldT"1 
catelh; exposta raramente devido ao estado de c^ção ^ ^

abre
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autodidata e sempre trabalhou 
com arte. Atuou como fotojor- 
nalista e editora em diversos jor
nais do Estado, trabalhando 
com grandes diretores de reda
ção. Atualmente é editora de ar
te e fotografia do jornal O Sul.

O que: Exposições no Margs 
Quando: Abertura hoje, às 19h. 
Visitação de terças a domingos, das 
10h às 19h. Até 24 de fevereiro 
,°nde: Margs (Praça da Alfândega, s/n0-) 
Entrada franca

■■
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TERÇA-FEIRA, 18 de dezembro de 2007

Margs inaugura mostra especial
Instituição promove hoje inauguração de mostra e lançamento de revista e site

erá inaugurada hoje, às 19h, a mostra A revista do Margs, com 16 páginas e distri- guindo a nova identidade visual da instituição, 
“Acervo do Margs - Evolução Histórica”, no buição gratuita que aborda assuntos de interesse mais fluída e com atenção a elementos arquitetô-
Margs (Praça da Alfândega, s/nQ), com do campo das artes plásticas, chega para substi- nicos do prédio histórico. Entre as novidades do

obras que há muito tempo não eram vistas pelo tuir o conhecido Jornal do Margs, publicado des- veículo, ganham destaque a colocação integral do
público. A instituição aproveita a cerimônia e lan- de 1995. A revista começa a circular em março de livro Margs 50 anos (esgotado), a renovação da se-
ça sua revista e seu site totalmente reformulado, 2008, com periodicidade bimensal e tiragem de ção de Acervo e a concretização do projeto Margs
além de adiantar novidades para o próximo ano, 20 mil exemplares. Na cerimônia, será apresenta- on line, que vai disponibilizar mais de 2 mil dos-
especialmente nos Núcleos de Extensão Cultural da a edição comemorativa de n° 0, na qual são re- siês de artistas plásticos brasileiros,
e Documentação e Pesquisa e Exposições. cuperadas as atividades do Museu em 2007 e Para 2008, o museu anuncia exposições dos

A exposição está organizada em nove módulos apresentadas as perspectivas para 2008. A versão artistas Bez Batti, Victor Meirelles, Paula Becker,
distribuídos por uma museografia especializada. Web do Museu foi totalmente reformulada se- Pedro Weingártner e Daniel Senise. Também dará 
Foram mapeados pela primeira vez fotos divulgação/cp continuidade aos projetos inicia-
as aquisições, as doações e as r dos, como a itinerãncia da mostra
transferencias que contribuíram pa- Acervo no interior do Estado, pelas
ra a ongem e o crescimento da cole- cidades de Pelotas, Passo Fundo e
ção desde 1954 até os dias de hoje, Santa Maria. A Biblioteca do Museu
J;™«T1! a instituip° conta com ficará aberta em tempo integral. Es-
2.696 obras tombadas. Apresentan- te ano foram doados mais de 800 li
do cerca de 70 peças selecionadas vr0S da biblioteca de Ado Malagoli
dentre as mais significativas de ca- por dona Ruth Malagoli, viúva do
da fase, a exposição traz ao público artista. O setor possui mais de 3
trabalhos que ha tempo não eram mil títulos e 2 mil dossiês de artis-
vistos, como as esculturas Santo jdfc tas plásticos. Seu funcionamento
Antônio , de^Girolamo Pilotto, “Tor- M das ioh às 19h, com consulta local,
so de Atleta , de Vasco Prado, e as ■ Será oferecido um novo serviço de
pinturas Lafayette , de Henri Mar- r ^ ■ visitas orientadas e lançado o Proje-
tin, “Composição”, de Emiliano di ■ to Conheça o Museu. Este ano, o
Cavalcanti, - que ainda não havia w ■ Margs realizou 21 exposições como
sido exibida depois de restauro con- 2 destaque para “O Brasil de Pierre
cluído em 2005 - Madonna , de Al- ;i Verger”, “Goya: as Gravuras da Co-
do Locatelli, exposta raramente des- « < ieçã0 CaixaNova", “Gravuras e as
de sua aquisição, em 2002, em fun- v Projeções de um Ateliê no Tempo" e
ção do sensível estado de conserva- £ a participação da 6a Bienal do Mer-
Çao. Tem também “Almofada Ama- .Yi, cosul, com Francisco Matto e Ôy-
rela”, de Leopoldo Gotuzzo. ‘Almofada Amarela' (1923), de Leopoldo Gotuzzo, em óleo sobre tela vind Fahlstrõm.

S
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Jornal:.... J

Data:.....
Página:. .0..4 
Assunto:...A

ACERVO DO MARGS - A mostra “Acer
vo do Margs - Evoluçáo Histórica” apre
senta de forma didática a linha do tem-

CARMEM GAMBA/ESPECIAL/ O SUL

po de formação da Coleção do Museu. 
A exposição marca o retomo das mos
tras permanentes de acervo. Na foto, 
obra de Alberto Guignard. Margs (Praça 
da Alfândega, s/n2). De terças a domingos, 
das 10h às 19h. Até 24 de fevereiro.

MICROMARGS - A mostra da fotó
grafa gaúcha Carmem Gamba apre
senta o Margs que ninguém vê, com 
ângulos e olhares detalhados que des
contraem pequenos objetos e espa
ços do museu. Café do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n0-). De terças a domingos, 
das 10h às 19h. Até 24 de fevereiro.

COM QUE ROUPA EU VOU? - Exposi
ção mostra a indumentária como ex
pressão das mudanças da sociedade, 
da década de 1900 à década de 1950. 
Museu Júlio de Castilhos (Duque de Caxias, 
1205). De terças a sábados, das 10h às 
18h. Até 8 de marco.



Museu de Arte do RS Ado Malagoli

Data:
Página:..B.Ü...........................

Assunto: cSs^“

Margs é destaque

Acervo do Margs - Evolução 
Histórica é uma das opções 
para quem fica na Capital 
gaúcha neste fim-de-semana. 
Organizada em nove módulos 
e composta por 70 peças 
das 2696 obras tombadas, a 
exposição mapeia pela primeira 
vez as aquisições, doações e 
transferências que contribuíram 
para a origem e o crescimento 
da coleção do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagob 
(Praça da Alfândega, s/n9). A 
visitação acontece nesta sexta 
até domingo, das lOh às 19h.
Na segunda e na terça, o museu 
permanece fechado.

Com obras selecionadas 
dentre as mais significativas de 
cada fase, a panorâmica traz 
ao púbbco trabalhos que há 
tempo não eram vistos, como 
as esculturas Santo Antônio, 
de Girolamo Pilotto, Torso de 
Atleta, de Vasco Prado, e as 
pinturas Lafayette, de Henri 
Martin, Bal a Pont VAbbé, de 
Lucien Simon, Composição, de 
Emihano di Cavalcanti - que 
ainda não havia sido exibida 
depois de restauro concluído 
em 2005 - e Madonna, de Aldo 
Locatelli, exposta raramente 
desde sua aquisição, em 2002, 
em função do sensível estado de 
conservação.

A mostra ainda destaca 
as entradas de obras doadas 
por artistas, empresários 
e instituições; do histórico 
salão Caminhos do Desenho 
Brasileiro, de 1986; e dos 
projetos Releitura, ocorrido 
entre 1986 e 1987, e Aquisição, 
realizado em 2002. Constam 
do acervo do Margs obras como 
Daphnis e Cloé (1891), óleo sobre 
tela de Pedro Weingàrtner, O 
Menino do Papagaio (1954), óleo 
sobre tela de Cândido Portinari, 
e Retrato de Paul Heyse, óleo 
sobre tela sem data conhecida, 
de Franz von Lenbach.

A Ponte de Pedra, de Mauristany de 
Trias, uma das obras à mostra

* rjj •>.



Museu de Arte do RS Ado Malagoli
Jomal:.35sUjav.HjWl&-.....
Data: Í£Zl2.Q0%‘.

Página J2. .LJL-.C:.ò.........

Assunto:...YxW

Santo Antônio de Girolamo 
Pilotto não era exibido 
desde os anos 80 As raridades do Margs

Museu exibe uma seleção de 70 obras do seu acervo até 24 de fevereiro
Exposição em cartaz no Mar- sou os últimos dois anos recolhida, 

gs, em Porto Alegre, recupera passando por restauro, 
aquela que é a função primeira A mostra foi organizada em nove 
de um museu: preservar e exi- módulos, que tentam dar conta de 
bir o acervo da própria casa. como a coleção se formou, a partir 

Depois de uma série de ex- de 1955 - contando hoje com um to- 
posições importantes, de perfil tal de 2.696 itens. Na primeira parte, 
internacional, como a das gra- vêem-se as pinturas que o fundador 
vuras de Goya e a 6a Bienal do do museu, o pintor Ado Malagoli, foi 
Mercosul, o prédio da Praça da comprar em São Paulo, 

í Alfândega apresenta uma se- - Com verbas do Estado, ele che- 
leção de 70 peças que estavam gou a disputar lotes internacionais. E 
trancadas na chamadas reserva ainda teve sorte de 
técnica, no seu subsolo.

>
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conseguir o que 
conseguiu (como um óleo do francês 
Jean-Paul Laurens) - observa Frantz.

Figuram ali tanto algumas das A etapa seguinte da exposição é a 
obras mais conhecidas do acervo das obras que Malagoli batalhou pa- 
- aquelas que são os standards da ra que fossem transferidas de outros Di Cavalcanti 
coleção, como Dama de Branco, óleo acervos do governo estadual, como o passou OS últimos
de Timótheo da Costa, de 1906, ou da Biblioteca Pública e o do Palácio dois anos em
Almofada Amarela, nu feminino de Piratini. A mostra prossegue com do- 
Leopoldo Gotuzzo, de 1923 - quanto ações feitas por artistas e empresas, 
peças que raramente vieram a pú- Depois da fase inicial de formação 
blico. É o caso, por exemplo, de um do acervo com Malagoli, apenas pro- 
Santo Antônio em madeira, escul- jetos eventuais e episódicos previram 
tura sem data conhecida, de autoria a compra de obras para o museu. O 0 museu fechará 
de Girolamo Pilotto, artista italiano último tem mais de seis anos. 
que morreu em Erechim, em 1961. O diretor do Margs, Cézar Pres- 
Segundo o coordenador do Núcleo tes, enfatiza que foi o conserto do 
de Acervo do museu, Ricardo André ar-condicionado, bancado pelo 
Frantz, essa obra não era vista desde Banrisul, que possibilitou a volta do 
a década de 1980. Outra raridade da acervo para as pinacotecas. A maio-
exposição inaugurada no dia 18 é ria das peças exige condições muito 
uma tela de Di Cavalcanti que pas-

Em busca de mantenedores
O diretor do Margs, Cézar Prestes, planeja reto

mar o programa de aquisição de novas obras. A 
verba viria de um projeto que ele vem articulan
do: a formação de um conselho de mantenedores 
da casa. Nos moldes do que existe em grandes 
museus, como o MoMA, de Nova \brk, e a Pina
coteca do Estado, em São Paulo, cinco empresas 
se comprometeríam com uma verba anual, tan
to para a montagem de novas exposições quanto 
para a manutenção e a ampliação do acervo. Por 
hora, o Grupo Gerdau - também patrocinador da 
Bienal do Mercosul e da Fundação Iberê Camargo 
- é o único mantenedor confirmado.

processo de 
restauração.
A mostra tem 
entrada franca.

as portas 
segunda 
e terça

precisas para sua conservação.
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♦ Para quem fica em Porto 
Alegre nos finais de semana, a 
exposição Acervo do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul está 
linda. Vale a visita.
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JZ[rtes plásticas
Dicionário de Artes Plásticas - 10 

Anos — No Margs (Praça da Alfândega, 
s/nQ), últimos dias. Homenagem aos 10 
anos de lançamento da publicação, orga
nizada por Décio Presser e Renato Rosa. 
Participam 62 artistas que formam um pa
norama das artes visuais do RS, como 
Edgar Koetz, Danúbio Gonçalves, Vasco 
Prado, Carlos Scliar, Iberê Camargo, Jo
ão Fahrion e Nelson Boeira Fàedrich. De 
terças a domingos, das 10h às 19h.
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Arte!
O marchand Renato Rosa está chegando do Rio de Janeiro. Junto com 

Décio Presser, autores do brilhante Dicionário de Artes Plásticas do RS,
A SSe„v,

que se inaugura no dia 13 de dezembro, terá pinturas, desenhos, gravuras, 
objetos e cerâmicas, assinados por um total de 62 artistas. Entre eles, Fu- 
hro, Tenius, Magliani, Vasco, Vieira da Cunha, Vüson de Rocco, Lou Bor- 
ghetti, Roth, Arminda Lopes, Paulo Amaral, Elias, Eduardo Cruz. Promete 
ser uma mostra imperdível, uma das melhores do ano.


