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Caminhos 
do Desenho 

Brasileiro Sexta-feira, 10 de julho de 1986

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL OFICIALIZA 

0 SALÃO "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO*

0 Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Jair de Oliveira Soa-
solenidade realizada no Salão Negrinho do 

Pastoreio do Palácio Piratini, no próximo dia 16, ás 11 horas, o Salao "Ca_ 

minhos do Desenho Brasileiro". 0 Salão, de âmbito Nacional, será realizado 

através da Secretaria de Educação e Cultura do E st ado/ Subsecretária de Cul_
'tura e da Secretaria de Energia, Minas e Comunicação,por acordo entre a Com_ 

panhia Riograndense de Telecomunicaçõe s: - CRI e a LISTEL, cabendo a organf 

zaçao e sede do evento ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul
0 lançamento do Salão "Caminhos do Desenho Brasileiro" contará com 

a presença dos Secretários Plácido Steffen,da Educaçao, Luiz Felipe Corrêa 

de Azevedo, de Energia, Minas e Comunicaçãe s; do presidente da CRI, Lauro 

Santos Rocha; do presidente da Editora Abril, Victor Civita; do presidente 

do Grupo ABC, Comendador Alexandrino Garcia; do presidente da ABC Listas 

'Telefônicas, Luis Alberto Garcia; do diretor de Operações da Região Sul, 
Paulo Barcellos, e do Juri Nacional do Salão: Angélica de MOraes, Regina 

'Silveira, Amilaar de Castro, Casemiro Xavier de Mendonça, Frederico de Mo

raes, Paulo Herkenhoff e Evelyn Berg Ioschpe.
0 Salao"Caminhos do Desenho Brasileiro" tem por finalidade reunir 

a produção mais significativa do pais na área do Desenho. Na sua organiza- 

çac o Salao contará com 15 artistas convidados, indicados pelo Júri: 14 su_ 

porte papel e 1 com obras em video-texto, e 30 artistas selecionados entre 

os inscritos, sendo 28 suporte papel e 2 em video-texto. 0 Salão oferecerá 

os seguintes prêmios aquisiçao: "De staque do Desenho Brasileiro/Prêmio Gover_ 

no do Estado do Rio Grande do Sul", no valor de Cz$70. 000, 00 (Setenta mil 

cruzados), a uma obra de artista convidado; "Primeiro Prêmio Desenho Brasi_ 

leiro", no valor de Cz$50. 000,00 (Cinquenta mil cruzados); "Segundo Prêmio 

Desenho Brasileiro", no valor de Cz$40. 000, 00 (Quarenta mil cruzados) e 

"Terceiro Prêmio Desenho Brasileiro", no valor de Cz$3 0. 000, 00 (Trinta mil 

cruzado8, a cada uma das tres obras premiadas entre os artistas selcionados.
A abertura da mostra será realizada no dia 12 de novembro e permane_ 

cerá aberta até o dia 6 de dezembro do corrente ano, no Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul. As inscriçõe s e recepção das obras será a partir do dia 19 

de outubro até o dia 20 de outubro próximo

.rres, estará oficializando, em

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL • MARGS ■ Pça. da Alfândega, s/n.° - fone: 26-8688 - Porto Alegre - CEP 90010
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Sexta-Feira, 11 de julho de 1986

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

O SALÃO "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO"

O Governador do Estadò do Rio Grande do Sul, Jair de Oliveira Soares, esta 
rá oficializando, em solenidade realizada no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio 

Piratini, no próximo dia 16, âs 11 horas, o Salao "Caminhos do Desenho Brasileiro".

O Salão, de âmbito nacional, será realizado através da Secretaria de Educação e Cul

tura do Estado/Subsecretaria de Cultura e da Secretaria de Energia, Minas e Comunica 

ções, por acordo entre a Companhia Riograndense de Telecomunicações-CRT e a LISTEL , 

cabendo a organização e sede do evento ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

0 lançamento do Salão "Caminhos do Desenho Brasileiro" contará com a 

sença dos Secretários Plácido Steffen, da Educação e Luiz Felipe Corrêa de Azevedo , 

de Energia, Minas e Comunicações; do Presidente da CRT, Lauro Santos Rocha; dos Dire 

tores da Editora Abril e Grupo ABC; do Vice-Presidente da LISTEL, Dr. Wanderley Gre

goriano de Castro; do Diretor Superintendente da LISTEL, Dr. Ronald Jean Degen e do 

Juri Nacional do Salão: Angélica de Moraes, Regina Silveira, Amilcar de Castro, Case 

miro Xavier de Mendonça, Frederico de Moraes, Paulo Herkenhoff e Evelyn Berg Ioschpe.

0 Salão "Caminhos do Desenho Brasileiro" tem por finalidade reunir a prcdu 

ção mais significativa do pais na área do desenho. Na sua organizaçao, o Salao conta 

15 artistas convidados, indicados pelo juri; 14 suporte papel e 1 com 

em vídeo-texto, e de 30 artistas selecionados entre os inscritos, sendo 28 suporte

I

pre

obrasra oom

papel e 2 em vídeo-texto.
O Salão oferecerá os seguintes prêmios aquisição: "Destaque do Desenho Bra 

sileiro/Prêmio Governo do Estado do Rio Grande do Sul",no valor de Cz$ 70.000,00 *.se

obra de artistas convidados; "Primeiro Prêmio Desenho Bratenta mil cruzados), a uma 
sileiro", no valor de Cz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados); "Segundo Prêmio Dsse-

"Terceiro Prê-nho Brasileiro", no valor de Cz$ 40.000,00 (quarenta mil cruzados); e 

mio Desenho Brasileiro", no valor de Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados) a cada uma

das obras dos três artistas premiados entre os selecionados.

A abertura da mostra será realizada no dia 12 de novembro e permanecera a-

berta até o dia 6 de dezembro do corrente ano, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

diaAs inscrições e recebimento das obras será a partir do dia 19 de outubro até o 

20 de outubro próximo.

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL ■ MARGS • Pça. da Alfândega, s/n.° • fone: 26-8688 - Porto Alegre - CEP 90010
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Porto Alegre, 1? de Agosto de 1986

:
' 0 Júri Nacional do Salão “CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO" escolheu na

sua primeira reunião em Porto Alegre os artista convidados para este 

Salão,

VALENÇA LINS, ESTHER GRINSPUN, EVANDRO SALLES, ISAURA PENA, JOSÉ LEON I L_ 

SON BEZERRA DIAS, JÚLIO PLAZA, MARIA TOMAS SE LLI CIRNE LIMA, MILLÕR FER 

NANDES, MIRA SCHENDEL, NELSON FELIX, PAULO GOMES GARCEZ, e PAULO PORTE LLA 

0 Salão“CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO", que será realizado de 12 de 

novembro a 6 de dezembro próximos em Porto Alegre, está sendo organiza^ 

do pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão da Subsecretária de 

Cu1tura/SEC/RS, que sedlará o evento, com o

sendo eles: AMADOR PERES; ANA TAVARES, CARLOS PASQUETTI, DAREL

patrocínio da Companhia

Os "CAM INHOS DO DESF.Riograndense de Te1ecomun1cações-CRT e a LISTEL.
NHO BRASILEIRO" tem por finalidade reunir a produção mais significativa

área do desenho, tendo como suporte o papel e o vídeo-textodo país na
0 Salão terá em sua organização, 15 artistas conv I dados : H» - supo rte papel.

e 1 com obras em vídeo-texto, e 30 artistas selecionados entre os inscr_i_ 

sendo 28 suporte papel e 2 em vídeo-texto. 0 JurI Nacional , compos_ 

ANGÉLICA DE MORAES, REGINA SILVEIRA, AMILCAR DE CASTRO, CASEMj_
tos,

to por:
RO XAVIER DE MENDONÇA, FREDERICO MORAIS, PAULO HERKENHOFF e EVELYN BERG 

realizou a sua primeira reunião em Porto Alegre nos dias 16IOSCHPE,

e 17 de Julho.

0 Salão
aquisição:"Destaque do Desenho Bras i 1e I ro/Prim 1 o Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul" no valor de Cz$ 70.000,00 a; uma obra de artista con_

valor de Cz$ 50.000,00 

valor de Cz$ 14 0. 000,00 e "Ter-

"CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO" oferecerá os seguintes prêmios

"Primeiro Prêmio Desenho Brasileiro" novidado ;

"Segundo Prêmio Desenho Brasileiro" 
ceiro Prêmio Desenho Brasileiro" no valor de Cz$ 30.000,00, a cada uma

no

das três obras premiadas entre os artistas selecionados.
A artista plástica gaúcha Diana Dorningues estará, durante o mês de 

agosto, divulgado o Salão nos principais centros do pais: dias 6 e 7

a 11 em RECIFE e OLINDA/PE, dias 11 e 12 em VITÕRIA/ 

U ém BELO HORIZONTE/MG, dia 15 BRASILIA/DF, dias 16 a 20 

20 a 26 em SÃO PAULO/SP e dias 27 e 28 em

em

SALVADOR/BA, dias 8 

ES, dias 13 e

RIO DE JANE I RO/RJ,deno

CURITI BA/PR.

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL • MARGS ■ Pça. da Alfândega, s/n.° ■ fone: 26-8688 - Porto Alegre - CEP 90010
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Brasileiro

OS CRITÉRIOS QUE ORIENTARAM OS TRABALHOS DO JÚRI PARA ESTABELECER 

O ELENCO DE CONVIDADOS, FORAM OS DE CONSTITUIR UMA AMOSTRAGEM QUALI 

TATIVA DAS DIVERSAS TIPOLOGIAS DO DESENHO ATUAL:

TRAVÉS DE UMA LEITURA CRÍTICA DA PRODUÇÃO NESTA 

EM TODO O PAÍS.

ISTO FOI FE I TO A- 

FORMA DE EXPRESSÃO
RECUSAMOS CRITÉRIOS GEOGRÃFI COS E REGIONALISTAS NES

TA SELEÇÃO. PROCURAMOS DEMONSTRAR QUE OS CAMINHOS DO DESENHO 

LEI RO PASSAM PELO CONSAGRADO E O NOVO, O CONHECIDO E O DESCONHECIDO. 

E TEMOS CERTEZA DA QUALIDADE INDISCUTÍVEL

BRAS I -

DOS ARTISTAS APONTADOS, 

BRASILEIRA.REPRESENTATIVOS DA PLURALIDADE E RIQUEZA DA ARTE

PORTANTO, O EVENTO NÃO PODE SER REDUZIDO 

UMA DISPUTA GEOGRAFICO-PROVINCI ANA.

MAIOR QUE É A DE RESGATAR A IMPORTÂNCIA DO

COMO QUEREM ALGUNS 

ELE SE INSERE NUMA PREOCUPAÇÃO

DESENHO NO CIRCUITO ARTIS

DE INFOR

A

TICO CULTURAL, ATRAVÉS DE UM SALÃO QUE INTENSIFICA A TROCA 

MAÇÕES ENTRE OS GRANDES CENTROS ARTÍSTICOS DO PAÍS E REAFIRMA A PO 

SIÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL COMO IMPORTANTE POLO CULTURAL, DIGNO DE
SEDIAR UM EVENTO DESTE PORTE.

COMPETÊNCIA NÃO OBEDECE CRITÉRIOS GEOGRÃFI COS.

TIS T AS E JURADOS.

ACATAMOS O REGULAMENTO ESTABELECIDO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA 

SALÃO, COM SUA METODOLOGIA E OBJETIVOS.

EVENTO DESTE TIPO, O J 0 RI ESTÃ ABERTO A SUGESTÕES SERENAS 

TIVAS QUE POSSAM SER INCLUÍDAS, AO FINAL DOS TRABALHOS,

DAÇÕES PARA A PRÕXIMA EDIÇÃO.

CONFORME ESTÃ PREVISTO NO REGULAMENTO DO SALÃO, SERÃ PUBLICADO NO CA 
TÃLOGO "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO"

TRABALHOS DO J 0 RI , PARA MAIOR NITIDEZ NA COMPREENSÃO DOS SEUS CRITÉ

RIOS."

E ISSO VALE PARA AR

DESTE

MAS, COMO É DE PRAXE EM TODO

E CONSTRU- 

NAS RECOMEN

UMA ATA CIRCUNSTANCIADA DOS

ASSINADO: ANGÉLICA DE MORAES 

AM ILCAR DE CASTRO 

CASEMIRO XAVIER DE MENDONÇA 

EVELYN BERG IOSCHPE 

FREDERICO DE MORAIS 

PAULO ESTELLITA HERKENHOFF 

REGINA SILVEIRA

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL- MARGS - Pça. da Alfândega, s/n.° - fone: 26-8688 - Porto Alegre - CEP 90010
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Quarta-feira, 03 de setemhro de 1986

NOTA ESPECIAL PARA PAULO GASPAROTTO

Open Bar realizado no Hotel Saint Paul de Brasília, em 15 de 

'agosto passado, quando a artista plástica gaácha Diana Domingues aprje 

sentou 0 Salão "Caminhos do Desenho Brasileiro", patrocinado pela

LISTEL E CRT, e organizado pelo Museu de Arte do Rio C-rande do Sul.

0 Open Bar reuniu personalidades do meio artístico e cultural de Bra

sília.
0 Salão "Caminhos do Desenho Brasileiro" ocorrerá no MARGS 

de 12 de novemhro a 06 de dezemhro do corrente ano.

Alám de Brasília, Diana Domingues percorreu diversas capi - 
‘tais Brasileiras, div§1Sanâo 0 Salão "Caminhos do Desenho Brasileiro".

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL - MARGS - Pça. da Alfândega, s/n? - fone: 26-8688 - Porto Alegre - CEP 90010



Caminhos 
do Desenho 

Brasileiro
Sexta-feira, 05 de seteinbro de 1986

Coquetel realizado no Clydes em São Paulo, em 26 de agosto 

passado, quando a artista plástica gaiícha Diana Domúágues apresentou 

■•o Salão "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO", patrocinado pela LISTEL e 

CRT, e organizado pelo Museu de Arte do Rio Crande do Sul. 0 coquetel 

‘reuniu artistas plásticos, principalmente os artistas ligados ao vi

deo texto.

Em anexo fotos e identificação dos presentes.

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL- MARGS - Pça. da Alfândega, s/nP - fone: 26-8688 - Porto Alegre - CEP 90010
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Porto Alegre, 15 de Setembro de 1986

Prezado Jornalista,

%
Temos o prazer de lançar oficialmente nesta oportunida 

de a SALA DESTAQUE DO DESENHO BRASILEIRO,a ser realizada no Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul - MARGS-paralelamente ao Salão CAMINHOS DO 

DESENHO BRASILEIRO, a partir do próximo dia 12 de novembro.

0 Projeto como um todo, que visa retraçar os caminhos 

do desenho brasileiro,tem a chancela do Governo do Estado através das 

Secretarias Energia, Minas e Comunicações (por acordo LISTEL/CRT de .. 

1986 a 1991) e da Educação e Cultura (organização MARGS/SÜSEC).

I
. 4

ii

A Curadoria da Sala foi confiada a Paulo Estellita Her 

kenhoff, Diretor de Artes Plásticas do MAM/RJ. A conceituação da mes- 

ma enfoca o DESENHO MODERNISTA como momento de ruptura na história 

do Desenho no Brasil, em que este se afirma como linguagem autônoma.
é

Ao nos propormos a mostrar no Rio Grande do Sul, os ca 

minhos por onde passa o desenho brasileiro, através das obras de artis 

tas convidados e selecionados, pensamos que a compleição da mostra,em 

sua primeira edição, se daria com este referencial histórico, posicio 

nando, assim, a questão do desenho no tempo e no espaço deste pais.

A organização de um evento deste porte,fora do eixo 

Rio-São Paulo, que permitirá desta forma,aos múltiplos seçj.mentos
que conformam nosso público, tomar contato com o que hã e com o que

houve de mais significativo no Desenho Brasileiro, conta com grande 

esforço operacional, a sensibilidade da iniciativa pública e privada, 

a colaboração de museus e grandes colecionadores brasileiros, bem co 

como otrabalho criterioso de uma Comissão Julgadora composta por : 

Amilcar de Castro (MG), Angélica de Moraes (RS/SP), Casemiro Xavier 

de Mendonça (SP), Frederico Moraes (RJ), Paulo Estellita Herkenhoff 

(RJ), Regina Silveira (RS/SP) e pela Curadora do Projeto (RS).

•'3

i •

*
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Este Salão é inovador na medida em que incorpora pela

no munprimeira vez no Brasil e, segundo as noticias de que dispomos, 

do, a mídia de video—texto num Salão de Arte. Os expressivos prêmios 

oferecidos, igualmente, s~ao inéditos fora do eixo Rio - São Paulo

e certamente atrairão 

nacional.

para o Rio Grande do Sul o melhor da produção

i
A seleção dos convidados que após amplo levantamento

optou pela justaposição de nomes jã consagrados com os de artistas 

que recém delineam
4

uma trajetória, mas que ja o fazem determinando

os caminhos do desenho brasileiro, tem servido a ampla discussão do 

tema a nível nacional. Tanto por correspondência vinda de diferentes 

pontos do Brail, quanto através do debate proposto pela artista pias 

Diana Domingues, convidada pela Comissão Organizadora para di

vulgar o evento, temos desde jã algum "feed—back" desta discussão.

\ <ti

Entendemos, afinal, ser este o objetivo do projeto:
discutir ampla e profundamente os caminhos do desenho brasileiro, 

repensando as questões colocadas pelo Modernismo na década de 20, 
ã luz da mais instigante produção contemporânea, 

tir do Rio Grande do Sul, a visualidade brasileira (vertente desenho)
Reconhecer, a par-

apreendida no momento múltiplo e inquieto de nossa contemporaneida— 
de.

EVELYN BERG IOSCHPE 

Curadpra 

"CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO"

í
-KJ
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SALA DESTAQUE PARA 0 DESEMHO MODERNISTA 

NO SALAO CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO

0 Salão "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO", que está sendo patrocinado pelo Governo 

do Estado através de sua Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, por acordo as

sinado entre a CRT e a LISTEL, tendo a organização do Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul, órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, está lançando, cano manifestação para 

leia à realização do Salão, a SALA DESTAQUE DO DESENHO BRASILEIRO. Esta Sala terá 

ccmo oonceituação básica uma investigação do Desenho Modernista, centrada na década 

de 20, ccm uma amostragem do que significou o trabalho dos artistas que indicaram ao 

Brasil novos caminhos nas artes, libertando-os da postura acadêmica, e que vir iam a 

pautar toda ona produç~ao intelectual deste período e dos subseqüentes. A Sala Desta 

que, nos próximos anos, terá ccmo motivação o trabalho do artista premiado no NúclecT 

de convidados do Salão CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO do ano anterior.

\

A Sala DESTAQUE DO DESENHO do corrente ano terá a curadoria de Paulo Herkenhoff, dire 

tor da área de Artes Plásticas do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e membro 

do júri do Salão Caminhos do Desenho Brasileiro. Esta Sala reunirá um conjunto excep

cional de obras de grande interesse plástico, apresentando algumas hipóteses históri

cas e apontando o Modernismo ccmo memento de consolidaç~ao do desenho como linguagem 

autônoma no Brasil. Segundo o curador desta Sala teremos a oportunidade de observar 

uma etapa da história da arte brasileira ponteada por movimentos internacionais: ex- 

pressionismo, surrealismo, construtivismo, abstracionismo. Outra vertente abordada 

será a de determinadas funções práticas do 'Desenho: a caricatura, a ilustração, 

o desenho preparatório de escultura e o desenho cenário.

As obras que integrar~ao esta seleção pertencem a cerca de dez coleções institucio

nais e particulares do centro do país. Os artistas enfocados serão: ANITA MALFATTI 

LASAR SEGALL, Dl CAVALCANTI, OSWALDO GOELDI, ISMAEL NERY, ClCERO DIAS, HAABERG, 

GQMIDE, TARSILA DO AMARAL, FIÁVIO DE CARVALHO, ERECHERET, CELSO ANTÔNIO, VICENTE 

REGO, MOYA, MARIO DE ANDRADE, PEDRO NAVA e outros.

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL • MARGS • Pça. da Alfândega, s/n° ■ fone: 26-8688 • Porto Alegre - CEP 90010
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Porto Alegre, 15 de setembro de 1986 ?
-

i
90 JÚri Nacional do Salão "tMieDS EQ EESEMO BBftSnJEgO"t escolheu, na 

sua primeira reunião em Porto Alegre, os artistas convidados para este 

Salão, sendo eles: AMADOR PERES, ANA TAVARES, CARLOS PASQUETTI, DAREL 

VALENÇA LINS, ESTHER GRINSPUN, EVANDRO SALLES, ISAURA PENA, JOSÉ IEO- 

NILSON BEZERRA DIAS, JÚLIO PLAZA, MARIA TOMASELLI CIRNE LIMA, MILLÔR 

FERNANDES, MIRA SCHENDEL, NELSON EELIX, PAULO GOMES GARCEZ e PAULO POR 

TELLA.

1
*

*

4

0 Salao "TWfflMHDS EO ntüStfffiD fffflWETIi.fr::ii MTV", que sera realizado de 12 de 

novembro a 6 de dezembro proximos em Porto Alegre, esta sendo organiza 

do pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul, orgao da Subsecretária de 

Cultura/SEC/RS, que sediará o evento, com o patrocínio da 

Riograndense de Telecomunicações - CRT e da LISTEL.

0 Salão "OMIMOS EO mau» HMSHEUSD)"" tem por finalidade reunir a 

produção mais significativa do pais na area do desenho, tendo 

porte o papel e o vídeo-texto.

iCompanhia

!

como su-

0 Salao "'OMEMffdS EO EESBMHD BKAsii]LEBfrW" tera, em sua organizaçao, 15 

artistas convidados: 14 suporte papel e 1 com obras em video-texto e 

30 artistas selecionados entre os inscritos: 28 suporte papel e 2 

obras em vídeo-texto.

com

0 Júri Nacional que está composto por ANGÉLICA DE MORAES, REGINA SIL - 

VEIRA, AMILCAR DE CASTRO, CASEMIRO XAVIER DE MENDONÇA, FREDERICO 

RAIS, PAULO HERKENHOFF e EVELYN BERG IOSCHPE, realizou a sua primeira 

reunião em Porto Alegre, nos dias 16 e 17 de julho.

0 Salao "'OraiMBS B0 E1ESEIMHD HíASILEroO"" oferecera os seguintes pre — 

mios aquisiçao: "Destaque do Desenho Brasileiro/Prêmio Governo do Esta 

do do Rio Grande do Sul"no valor de Cz$ 70.000,00 a uma obra de artis-

M0-
*

;•
■

: * -

I
■

%
â
i
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ta convidado; "Primeiro Prêmio Desenho Brasileiro" no valor de Cz$ 50.000,00; 

"Segundo Prêmio Desenho Brasileiro" no valor de Cz$ 40.000,00 e "Terceiro Prê 

mio Desenho Brasileiro" no valor de Cz$ 30.000,00, a cada uma das três obras 

premiadas entre os artistas selecionados.

!

i

i

:v!

■ -.í

*
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Sexta-feira, 26 de Setembro de 1986

§

O SALÃO CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO, que tem a 

chancela do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e patrocínio 

da CRT e LISTEL, e que está sendo realizado pelo Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul, órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, esta 

rã abrindo suas inscrições dia 19 DE OUTUBRO próximo, devendo 

estender-se até dia 20 do mesmo mês. As inscrições e entrega das 

obras devem ser feitas na CASA DE CULTURA MÁRIO OUINTA.NA , Rua 

dos Andradas n9 736, em Porto Alegre, no horário das 12 às 17 horas.

•H

O Salão Caminhos do Desenho Brasileiro apresentará dois 

núcleo: um núcleo de artistas cohvidados, indicados pelo Júri- 

composto por Angélica de Moraes, Amilcar de Castro, Casemiro Xa

vier de Mendonça, Frederico de Morais, Paulo Herkehonff, Reaina

Silveira e Evelvn Berg Ioschpe - e um núcleo de artistas seleciona 

do entre os inscritos de todo o país. Será premiado um dos artistas
Prêmio;■ - Destaque do Desenho Brasileiro 

valor de Cz$ 70.000,00 (Setenta mil cruzados).
convidados como

Governo do Estado, no 
entre os artistas selecionados o júri escolhera os três prêmios

seguintes: 19 Prêmio Desenho Brasileiro - Cz$ 50.0000,00 - 29 Prê

mio Desenho Brasileiro - Cz$ 40.000,00 e 39 Prêmio Desenho Brasi

leiro - Cz$ 30.000,00.

O Júri deverá reunir-se em Porto Alegre, para julgamen

4 e 5 de novembro p.v.to das obras inscritas, nos dias 3,

Como manifestação paralela ao Salão CAMINHOS DO DESENHO 

BRASILEIRO, será realizada uma Sala DESTAQUE DO DESENHO BRASILEIRO, 

que este ano tem a curadoria de Paulo Herkenhoff, Diretor Cultural 

do MAM/RJ, e que apresentará um conjunto excepcional de obras de 

grande interesse plástico, apontando o Modernismo como momento de 

consolidação do desenho como linguaaem autônoma no Brasil.

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL • MARGS ■ Pça. da Alfândega, s/n.° • fone: 26-8088 • Porto Alegre - CEP 90010

f
j,

i



Caminhos 
do Desenho 

Brasileiro

Quartea»fe ira „ 15 d$ outwíro d» 19B6

gn©@rram-a@ dia SfO» seguir da-*fe ira pr&tkaa* as insoriçõse 

para o Salão CAMIHHOS DQ JÜOfJÍHO BHAS1LKIS0M patrocinado j*JU* LjyTük 

# CHT « or&anízado pelr? Muee» <2$ Art« do Hi© &rand@ d© SiaI/süSjEC a 

üm seu áitiiao dia d@ inscrição * as obra» aerã© ra©efc»idae 

n© horário da» 10 a» 1? hora»» «a Casa âs Cultura Mário Qaintaaa 

rua â©@ Andrade»0 736 o
B
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Quarta-feira, 05 de novembro de 1986

NO DIA 12, ABERTURA E ENTREGA DOS PRÊMIOS 

DO SALÃO "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO"

SALÃO "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO"

Abertura: 12 de novembro, quarta-feira, as 20 horas 

Período de Exposição: 12/11 a 06/12/1986 

Local: 1? andar do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Praça da Alfândega s/n? - Porto Alegre 

Visitação: Terças-feiras a domingos, das 10 ãs 17 horas

Sala Destaque: "DESENHO MODERNISTA BRASILEIRO" 

Abertura: 12 de novembro, quarta-feira, ãs 20 horas 

Período de Exposição: 12/11 a 06/12/1986 

Local: Grande Galeria - 2? andar

PR0GRAMAÇA0 PARALELA

FILMES:

De terças-feiras a domingos, ãs 13 e ãs 15 horas 

Local: Auditório do MARGS - 2? andar 

De 13/11 a 06/12/1986

VISITAS GUIADAS:

De terças-feiras a domingos, ãs 11 e ãs 16 horas 

Local: Grande Galeria - 2? andar

Patrocínio: LISTEL e CRT 

Organização: MARGS

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL - MARGS - Pça. da Alfândega, s/n.° • fone: 26-8688 - Porto Alegre - CEP 90010
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Quarta-feira, 05 de novembro de 1986

0 SALÃO "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO"

A mostra do Salão "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO", que reúne obras selecio 

nadas entre os 350 artistas inscritos, estará abrindo ao público ãs 20 horas do dia

12 do corrente no MARGA, com a presença do Governador do Estado, Sr. Jair Soares, e

diretores das empresas patrocinadoras, LISTEL e CRT.

Na abertura da mostra estarão sendo entregues os Prêmios do Salão: Prêmio

Governador do Estado do Rio Grande do Sul a Tunga (RJ), no valor de CZ$ 70.000,00 ,

integrante do Núcleo de Convidados; Primeiro Prêmio do Desenho Brasileiro a Igor 

Marques (RJ), no valor de CZ$ 50.000,00; Segundo Prêmio do Desenho Brasileiro a Da

niel Senise (RJ), no valor de CZ$ 40.000,00, e Terceiro Prêmio do Desenho Brasilei

ro a Milton Kurtz (RS), no valor de CZ$ 30.000,00.

0 Salão "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO", que tem a curadoria de Evelyn 

Berg loschpe, diretora do MARGS, propõe-se a uma amostragem didática, globalizando 

a atual produção do Desenho e do Vídeo-texto em nível nacional. 0 Júri, integrado 

por Angélica de Moraes, Casemiro Xavier de Mendonça, Evelyn Berg loschpe, Frederico 

de Moraes, Márcio Sampaio, Paulo Herkenhoff e Regina Silveira, selecionou obras de 

trinta artistas, entre os 350 inscritos no Salão. Integrarão o Núcleo dos Seleciooa 

dos dos "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO":

Prêmio Governador do Estado do Rio Grande do Sul - Destaque do Desenho Brasileiro : 

TUNGA (PE) - Rio de Janeiro 

Primeiro Prêmio Desenho Brasileiro:

IGOR K. MARQUES (RJ) - Rio de Janeiro 

Segundo Prêmio Desenho Brasileiro:

DANIEL SENISE (RJ) - Rio de Janeiro 

Terceiro Prêmio Desenho Brasileiro:

MILTON KURTZ (RS) - Rio Grande do Sul

• Selecionados:

ÂNGELO MARZANO (MG) - Rio de Janeiro

• BERNARDO KRASNIANSKY (Paraquai) - São Paulo 

CARLOS WLADIMIRSKY (RS) - Rio Grande do Su- 

CASTANO (MG) - Minas Gerais

CHRISTINA PARISI (SP) - São Paulo 

EDITH PERD1X (SP) - São Paulo

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL MARGS • Pça. da Alfândega, s/n• fone: 26-8688 - Porto Alegre - CEP 90010
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FLAVIO FERRAZ (MG) - Rio de Janeiro 

.GLASS (SP) - Sio Paulo 

GUSTAVO REZENDE (MG) - São Paulo 

IRAN MOREIRA (RS) - Rio Grande do Sul 

JADIR FREIRE (BA) - Rio de Janeiro 

JUSSARA PEDROLLO (RS) - Rio Grande do Sul 

MARCOS RUCK (SC) - Santa Catarina 

MARIA HELENA COELHO (RJ) - Rio de Janeiro 

MARIO ROHNELT (RS) - Rio Grande do Sul 

MARUJA CACHAY (Peru) - Rio de Janeiro 

MAURO CLARO (SP) - Sio Paulo 

MONICA SARTORI (MG) - Minas Gerais 

PATRÍCIA LEITE (MG) - Minas Gerais 

PAULO HOUAYEK (RS) - Rio de Janeiro 

RAUL CÕRDULA (PE) - Pernambuco 

SCHNEI DER (RS) - Rio Grande do Sul 

SCHWANKE (SC) - Santa Catarina 

TAMARA ROMAN (SP) - Sio Paulo 

TERESA DUARTE (MG) - Sio Paulo 

VICTOR ARRUDA (MT) - Rio de Janeiro 

WILLIAM SEEWALD (RS) - Rio Grande do Sul 

ZICA BERGAMI (SP) - Sio Paulo

Além dos artistas selecionados, o Salio apresentará um Núcleo de Artistas 

Convidados por este mesmo Júri, selecionados em reunião realizada no lançamento do 

Salio em julho passado. Integram o Núcleo de Artistas Convidados: Amador Peres, Ana 

Tavares, Carlos Pasquetti, Darei Valença Lins, Esther Grinspun, Evandro Salles, Isa 

ura Pena, José Leonilson Bezerra Dias, Júlio Plaza (vídeo-texto), Maria Tomasel1i 

Cirne Lima, Millôr Fernandes, Mira Schendel, Nelson Felix, Paulo Gomes Garcez, Pau

lo Porteila e Tunga .

SALA DESTAQUE: "DESENHO MODERNISTA BRASILEIRO"

Paralelamente à realização do Salio "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO" estará 

sendo realizada a Sala Destaque, que abordará o "DESENHO MODERNISTA BRASILEIRO". Es_ 

ta Sala, localizada no segundo andar do MARGS - Grande Galeria - tem a curadoria de 

Paulo Herkenhoff e terá como conceituaçio básica uma investigação do Desenho Moder

nista Brasileiro, centrada na década de vinte. Obras de significativos artistas que

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL - MARGS - Pça. da Alfândega, s/n.° • fone: 26-8688 - Porto Alegre - CEP 90010
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indicaram ao Brasil novos caminhos nas artes, libertando a produção artística 

postura acadêmica dominante.

da

PROGRAMAÇÃO PARALELA

0 Salão "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO" terá uma programação paralela 

será realizada através da projeção de filmes que abordam a vida e a obra dos artis

tas que integram a Sala Destaque, além de visitas guiadas feitas por técnicos 

MARGS especialmente qualificados em curso ministrado pela professora Blanca Brites.

que

do

FILMES:

Os filmes serão projetados de terças-feiras a domingos, em duas sessões, ãs 13 e as 

15 horas:

De 13 a 16/11 - "J. CARLOS, SR. DAS MELINDROSAS" e "AS ARTES GRAFICAS DE VISCONTI" 

De 18 a 21/11

De 22 a 26/11 - "ISMAEL NERY" e "Dl, UM PERSONAGEM DA VIDA1 

De 27 a 30/11

De 02 a 06/12 - "JUVENTU" (Visconti) e "NOTURNO" (Goeldi)

'SEMANA DE 22'

I VITOR BRACHERET" e "EM TEMPO DE NAVA1

VISITAS GUIADAS:

De terças-feiras a domingos, ãs 11 e is 16 horas, guias especialmente qualificados 

em curso ministrado pela professora Blanca Brites, estarão ã disposição do público 

para a realização de visitas guiadas à mostra "DESENHO MODERNISTA BRASILEIRO".

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL - MARGS - Pça. da Alfândega, s/n.° • fone: 26-8688 ■ Porto Alegre ■ CEP 90010
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PARA: MAEIIEEDES
Programa "JOEBAI BQ ALMOÇO" - RBS TV

SAIA DESTAQUE: "DESENHO MODERNISTA BRASILEIRO"

A Cala Destaque do "DESENHO KCEERIJISTA BRASILEIRO" reurd 

rá um conjunto excepcional de cbr&e d© grande interesse plástico* A 

mostra apresenta algumas Hipóteses Históricas e a definição maiB pre

cisa de algumas questões.

Ho plano das linguagens» a Sala Destaque aponta o Moder*

nierno como roraentc de consolidação do Desenho como linguagem antororaa

no Brasil.
Pela primeira ves ee abandonará urna categoria genérica -

■ Modernismo - para se observar uma História da arte brasileira, pontea- 

dc por movimentos internacionais: Expressionismo, Surreali 

truçoes Geometrisantes e indícios de Abstracionisiao• Nesse sentido,e— 

ventos CGxno a "Semana. de Arte Líodema dc 22'1 $é. encontraram, em nosso 

país, o expressionísme definido a, de certo modo, percorrido no Bra - 

sii. Serão também apresentados certos modernistas precursores (Elisou 

Viaconti e Bolmiro de Almeida).

Um terceiro plano de análise, será o de determinadas fim 

ções práticas do Desenho: a Caricatura ( J. Carlos, E-lixto e Raul); a 

Ilustração; o Desenho Arquitetônico; o Desenhe Preparatório de Escul-

■ tura; o Decanto de Oenáric. Há o Desenho d® aprendizado e o Desenho 

de Estudo d® Obras; alguns íasen a Crônica do Modernismo através 

anotações rápidas e para alguns (Fedro Dava e Doeário Fusco) de atiyi 

dade bissexta.

, Cons -

de

A Sala Destaque "0 DESENHO MODERNISTA BRASILEIRO" reuni-

de diversos planos derá ccrca de 70 obras, apresentando um pano: 

discusnio do Desenho. Nesta Sala, que ocupará a Grande Galeria do 2®

andar do IIABGS, serão apresentadas obras de Anita Kalfattl, Lasar Ee-

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL - MARGS - Pça. da Alfândega, s/n.° - fone: 26-8688 - Porto Alegre - CEP 90010
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g&Il, Di Cavalcanti, Oswaldo Goelõi, Ismael Rery, Cícero Dias, Eaar - 

barg, Goaide, Toreila do -Amaral, Flávio de Carvalho, Brecha ret, Vicen 

te do Rego inteiro, ISoya, líário de Andrade, Pedro Bava, Rosário Pus- 

co, J. Carlos, X-lirto, Raul, Peixeiro de Alxteida, xClieeu visconti e 

Alvirn Correia*

As obras precontes nesta Sala pertencem a cerca de des 

coleções institucionais e particulares gaúchas o do centro do país*

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL - MARGS - Pça. da Alfândega, s/n.° - fone: 26-8688 - Porto Alegre - CEP 90010



Sextar-feira, 07 de novembro de 1986

Cara Marilurdes,

Conforme contato telefônico, semana passada, estou te en 

viando alguns subsídios sobre a Sala Destaque do "DESENHO MODERNISTA 

•' BRASILEIRO" para aquela matéria para o "JOENAl DO ALMOÇO".

Já falei com o curador (pessoa que é responsável pela sje 

leção e conceituação da mostra) desta Sala, Paulo Herkenhoff, que in

tegra o Júri de Seleção do Salão "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO", 

Diretor da Area de Artes Plásticas do Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro, sobre a gravação para o teu programa. Ele deverá chegar 

Porto Alegre no dia 12, dia da abertura da mostra, dia 13, quinta-fei 

ra, ele disporá de tempo para a gravação.

Um abraço,

e

a

OA

Í1HRGS
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - Fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre
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SALA DESTAQUE PARA 0 DESENHO MODERNISTA 

NO SALAO CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO

0 Salão "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO", que está sendo patrocinado pelo Governo 

do Estado através de sua Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, por acordo as

sinado entre a CRT e a LISTEL, tendo a organização do Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul, órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, está lançando, ccmo manifestação para 

leia â realização do Salão, a SALA DESTAQUE DO DESENHO BRASILEIRO. Esta Sala terá 

cano conceituação básica uma investigação do Desenho Modernista, centrada na década 

de 20, ccm uma amostragem do que significou o trabalho dos artistas que indicaram ao 

Brasil novos caminhos nas artes, libertando-os da postura acadêmica, e que viriam a 

pautar toda una produç~ao intelectual deste período e dos subseqüentes. A Sala Desta 

que, nos próximos anos, terá corto motivação o trabalho do artista premiado no Núcleo 

de convidados do Salão CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO do ano anterior.

1
■

i

■ •’!
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A Sala DESTAQUE DO DESENHO do corrente ano terá a curadoria de Paulo Herkenhoff, dire 

tor da área de Artes Plásticas do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e membro 

do júri do Salão Caminhos do Desenho Brasileiro. Esta Sala reunirá um conjunto excep

cional de pbras de grande interesse plástico, apresentando algumas hipóteses históri

cas e apontando o Modernismo cano manento de consolidaç~ao do desenho como linguagem 
autônoma no Brasil. Segundo o curador desta Sala teremos a oportunidade de observar 

uma etapa da história da arte brasileira ponteada por movimentos internacionais: 

pressionismo, surrealismo, construtivismo, abstracionismo. Outra vertente abordada 

será a de determinadas funções práticas do Desenho: a caricatura, a ilustração, 

o desenho preparatório de escultura e o desenho cenário.

ex-

As obras que integrar~ao esta seleção pertencem a cerca de dez coleções institucio

nais e particulares do centro do país. Os artistas enfocados serão: ANITA MALFATTI 

LASAR SEGALL, Dl CAVALCANTI, OSWALDO GOELDI, ISMAEL NERY, ClCERO DIAS, HAABERG, 

QQMIDE, TARSILA DO AMARAL, FIÁVIO DE CARVALHO, BRECHERET, CELSO ANTÔNIO, VICENTE 

REGO, MOYA, MARIO DE ANDRADE, PEDRO NAVA e outros.

| ■ m

1 I

.
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"OS CRITÉRIOS QUE ORIENTARAM OS' iRABALHOS DO J 0 R I PARA ESTABELECER:t V t n

0 ELENCO DE CONVIDADOS FORAM OS DE CONSTITUIR UMA AMOSTRAGEM OUALJ_

I STO FOI FEITO A-TATIVA DAS DIVERSAS TIPOLOGIAS DO DESENHO ATUAL.
TRAVÉS DE UMA LEITURA CRÍTICA DA PRODUÇÃO NESTA FORMA DE EXPRESSÃO 

EM'TODO O PAÍS. RECUSAMOS CRITÉRIOS GEOGRÃFICOS E REGIONALISTAS NES_

TA SELEÇ.AO. PROCURAMOS DEMONSTRAR QUE OS CAMINHOS DO DESENHO BRASI

LEIRO PASSAM PELO CONSAGRADO E 0 NOVO, O CONHECIDO E O DESCONHECIDO. 

E TEMOS CERTEZA DA QUALIDADE INDISCUTÍVEL DOS ARTISTAS APONTADOS, 

REPRESENTATIVOS DA PLURALIDADE E RIQUEZA DA ARTE BRASILEIRA.

OMO QUEREM ALGUNS - APORTANTO, O EVENTO NAO PODE SER REDUZIDO 
UMA DISPUTA GEOGRAFI CO-PROVINCI ANA. ELE SE INSERE NUMA PREOCUPAÇfíO

MAIOR QUE É A DE RESGATAR A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NO CIRCUITO A R T I $_ 

TICO CULTURAL, ATRAVÉS DE UM SALAO QUE INTENSIFICA A TROCA"

MAÇÕES ,ENTRE OS GRANDES CENTROS ARTÍSTICOS DO'PAÍS E REAFIRMA A P£ 

SIÇAO DO RIO GRANDE DO SUL COMO IMPORTANTE POLO CULTURAL,

SEDIAR UM EVENTO DESTE PORTE.

DE INFOR

DIGNO DE ■*

COMPETÊNCIA NAO OBEDECE CRITÉRIOS GEOGRÁFICOS. E ISSO VALE PARA AR 

TI S TA S E JURADOS;

ACATAMOS O REGULAMENTO ESTABELECIDO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DESTE 

SALAO, COM SUA METODOLOGIA E OBJETIVOS. MAS, COMO É DE PRAXE EM TODO 

EVENTO DESTE TIPO, O J 0 RI ESTA ABERTO A SUGEST0ES SERENAS E CONSTRU 

TIVAS QUE POSSAM SER INCLUÍDAS, AO FINAL DOS TRABALHOS, NAS RE C OMEN_ 

DAÇÕES PARA A PRÕXIMA EDIÇÃO.

CONFORME ESTA PREVISTO NO REGULAMENTO DO SALAO, SERA PUBLICADO NO 

CATALOGO "CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO" UMA ATA CIRCUNSTANCIADA 

DOS TRABALHOS DO J0 RI 

CRITÉRIOS."

PARA MAIOR NITIDEZ NA COMPREENSÃO DOS SEUS
>

ANGÉLI CA DE. MORAES 

AMILCAR DE CASTRO 

CASEMIRO XAVIER DE MENDONÇA 

EVELYN BERG IOSCHPE 

FREDERICO DE MORAIS 

PAULO ESTELLITA HERKENHOFF

ASS I NADO:

• < S

REGINA-.SILVEIRA
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CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO

Em decorrência do Manifesto lançado pela imprensa por um grupo de artistas, a 

26 de Setembro último, reuniram-se em 07 de outubro, no Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, representantes da Comissão Organizadora do evento CAMINHOS 00 

DESENHO BRASILEIRO e artistas plásticos com o objetivo de dialogar sobre o 

Salão.

Estavam presentes Evelyn Berg loschpe, Curadora do Salão e membro da Comissão 

Julgadora e Maria de Azevedo e Souza, Secretária Geral e os artistas Vasco 

Prado, Alice Brueggman, Clara Pechansky, Maria Tomaselli Cirne Lima, Amarilli 

Boni Licht, Paulo César Chimendes, Márfro Rohnelt, Marta Loguercio, Paulo Põr- 

cella e Wilson Cavalcanti, a maioria dos quais signatários do Manifesto.

t
!

' 5

A EXPOSIÇftO DA CURADORIA DO EVENTO

A reunião foi aberta com a apresentação do projeto por parte de sua Curadora, 

que enfocou os seguintes itens:

Objetivos do Projeto:
1. - promover uma mostra significativa do desenho brasileiro contemporâneo, de 

leitura crítica, com viabilidade de itinerãncia;

2. - promover esta mostra no R.G.S. em 

das artes plásticas nacionais no Estado;
3. - oportunizar ao artista gaúcho ter seu trabalho apreciado pelos críticos 

formadores de opinião no país;

A.- firmar a posição do RGS como importante pólo cultural, emanador de eventos 

significativos a nível nacional;
5.- propiciar a realizaçao de uma Sala Especial sobre Desenho Modernista (dé

cada de 20) composta por obras de grande interesse para a história da arte bra_ 

sileira, sob a curadoria de Paulo Estelita Herkenhoff F?.

*

■

vista da carência de informação^visua 1

í !

Í

Informou-se que o evento CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO tem patrocínio da LIS — 

TEL através de acordo assinado entre esta e a CRT por um prazo de 5 anos.

A Curadora colocou que, conceituado o projeto, a primeira preocupação da Comis_

Organizadora foi a de designar um júri altamente qualificado que faria orsao

papel de co-curador■da mostra, composto por: 2 artistas plásticos, 3 críticos

de arte e 2 administradores culturais, sendo que cerca de 40% do mesmo deveria

ser oriundo do RGS.

A questão central para a reflexão do Júri sería: por onde passam, hoje, os ca-

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL ■ MARGS ■ Pga. da Alfândega, s/n? • fona; 26-8688 • Porto Alegro - CEP 90010 .
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iminhos do desenho brasileiro?

A concepção proposta foi a de montagem de uma Sala de Convidados e outra de 

Selecionados, para detectar caminhos já conhecidos e outros inexplorados do 

nosso desenho, sobre suporte papel e vídeo-texto.

0 enfoque no Desenho visou a sua valorização como forma de expressão autôno

ma, num momento de saturação da pintura gestual e das mídias alternativas e 
conceituais.

Esta escolha viabilizaria, igualmente, possíveis projetos de itinerãncia, co 

mo o solicitado pela AICA (Associação Internacional de Críticos de Arte) a- 

través do Prof. Jacques Leenhardt, para que CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO 

seja exposto no Espaço para a América Latina em Paris em 1987.

i
?

Outros itens foram abordados como o que diz respeito a dimensão física da 

tra, conceituada pelo Designer Luis Alberto Zuniga, sobre todos os espaços de 

exposição do Museu, com exceção da Galeria II que exporá uma amostragem do a- 

cervo do MARGS, dando continuação ao trabalho permanente que o Museu realiza 
junto ãs escolas e outros grupos de visitantes.

0 dimensionamento físico espelha, igualmente, a definição conceituai da mos

tra do Salão segundo a qual se pretende realizar um evento para ser apreendi

do em seu conceito pelo visitante, em contraposição ãs mostras extensas, 
não apresentam clareza de leitura.

mos

í

- j

que

De outro lado a expressiva premiação outorgada, num total de quase Cz$ 200.000,- 

(Duzentos mil cruzados), torna o Sálao competitivo com os do centro do país,
/'■'N '

pela primeira vez em mais de uma década. Sendo os prêrrrros aquisitivos, foi de

finida a premiação para os artistas convidados, no sentido de estimular o en

vio do melhor da produção individual e respectivo ressarcimento ao artista de 

carreira afirmada.

A incorporação do vídeo-texto foi realizada através da colaboração de um dos 

patrocinadores, a CRT, tornando o evento pioneiro no RGS.e,*como Salão, no 
país.

!

0 desenvolvimento dos trabalhos deu-se através da apresentação do projeto ã 

Comissão Julgadora e posterior lançamento do evento pelo Governador do Esta

do, Jaír Soares, em 16 de julho p.p., no Pa 1ácio P i rat i ni .5 «5
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Para esta ocasião foram convidadas as autoridades das áreas envolvidas e 

trocinâdohas e os artistas plásticos através de suas associções de classe ou 

instâncias representativas:

Associação dos Ceramistas do RGS 

Associação dos Escultores do RGS

Associação Riograndense de Artistas Plásticos Francisco Lisboa 

Centro Gaúcho de Tapeçaria Contemporânea 

Curso de Especialização em Artes Plásticas - PUC 

Conselho Estadual de Cultura

Comissão de Educação e Cultura da Assembléia Legislativa 

Instituto de Artes da UFRGS 

Instituto de Arijuitetos do Brasil 

Núcleo dos Gravadores do RGS

pa-

Na reunião realizada nesta mesma data» no MARGS, a Comissão Julgadora, composta

Angélica de Moraes, Casemiro Xavier de Mendonça, Fre-Amilcar de Castropor

derico de Morajs, Paulo E. Herkenhoff» Regina Silveira e Evelyri Berg loschpe^

*definiu os critérios que pautaram a escolha dos 16 convidados ao Salao, e foi

aprovado oficialmente o Regulamento.

Posteriormente foram confirmados os convidados e procedeu-se a ampla divulga

ção do Salão, para o que foi convidada a artista plãstfca Diana1 Domingues x-'~ 

como divulgadora do evento nas principais capitais do país. A Secretaria Geral 

do evento agendou encontros com artistas em'entidades cu1turais de Recife, Sal

vador, Vitória, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, 

foi apresentado, então, o relatório de Diana Domingues ao grupo de artistas reu. 

nidos no MARGS.

Em virtude da preocupação trazida ã Comissão Organizadora pela artista convida

da relativa- ã dimensão física da mostra, foram levantadas para estudo as pos

sibilidades de ampliaçao do Salao. Tendo em maos os dados.necessãrios para a cor 

reta avaliaçao desta ampliaçao e ouvido o designer da mostra a Comissão Organi

zadora deliberou manter o evento no porte definido inicialmente, qual seja, até 

a capacidade de correta exposição no MARGS.

A Comissão Organizadora passou, então, a dedicar-se ao trabalho de apoio a Cura. 

doria da Sala Especial, no sentido de colaborar para a obtenção da cedência das 

obras de coleções particulares e Museus envolvidos, tratativas de seguro e tran^ 

porte.

6
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Em vista do Manifesto dos Artistas lançado a 26 de Setembro p.p., a Comissão 

Organizadora informou o teor do mesmo a Comissão Julgadora, que redigiu o se^ 

guinte manifesto (Carta dos Jurados), lido, antes de sua publicação na imprejn 

sa,para o grupo de artistas:

"Os critérios que orientaram os trabalhos do Júri para estabelecer o elenco de 

convidados foram os de constituir uma amostragem qualitativa das diversas ti

pologias do desenho atual. Isto foi feito através de uma leitura crítica da 

produção nesta forma de expressão em todo o país. Recusamos critérios geográ

ficos e regionalistas nesta seleção. Procuramos demonstrar que os Caminhos do 

Desenho passam pelo consagrado e o novo, o conhecido e o desconhecido. E te

mos certeza da qualidade indiscutível dos artistas apontados, representativos 

da pluralidade e riqueza da arte brasileira.

Portanto, o evento não pode ser reduzido - como querem alguns - a uma disputa 

geogrãfico-provinciana. Ele se insere numa preocupação maior que é a de resga^ 

tar a importância do desenho no circuito artístico cultural, através de unrrSa_ 

lão que intensifica a troca de informações entre os grandes centros artísticos 

dos país e reafirma a posição do Rio Grande do Sul como importante pólo cultu

ral, digno de sediar um evento deste porte.

Competência não obedece critérios geográficos. E isso vale para artistas e ju

rados .

Acatamos o Regulamento estabelecido pela Comissão Organizadora deste Salao, com 

sua metodologia e objetivos, Mas, como é de praxe em todo evento deste tipo, o 

Júri está aberto a sugestões serenas e construtivas que possam ser incluídas, 

ao final dos trabalhos, nas recomendações para a próxima edição.

Conforme está previsto no Regulamento do Salao, será publicada no Catálogo "CA_ 

MINHOS DO DESENHO BRASILEIRO" uma ata circunstanciada dos trabalhos do Júri, pa_ 

ra maior nitidez na compreensão dos seus critérios."

Assinado: Amilcar de Castro, Angélica de Moraes, Casemiro Xavier de Mendonça,
✓

Frederico de Moraes, Evelyn Berg loschpe, Paulo Estelita Herkenhoff 

e Regina Silveira

-*

5

r
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A POSIÇÃO DOS ARTISTAS PRESENTES

Apôs as informações dadas pela Curadora aos artistas participantes da reunião, 

procedeu-se ao amplo debate sobre cada 
do-se dúvidas surgidas dentro da classe e colocando-se os questionamentos que 

provocaram o Manifesto e que motivaram este diálogo.

dos pontos apresentados, esclarecer^um

A Comissão Organizadora reiterou seu interesse em manter um diálogo com a clas_ 

se para que nesse processo surjam propostas construtivas que sirvam como sub- 

sídiopara a próxima edição do Salão.
Durante o transpurso deste debate foram lançadas, por parte dos artistas, vá

rias idéias para discussão:

- a realização de escolhas regionais dos artistas convidados por parte dos 

prõpios artistas e/ou por parte do Júri;

realização de uma sala de convidados;

- convite para apenas um artista;

- não premiação dos convidados;

- a eleição de membros do júri petos artistas inscritos-

- a maior presença de èfementos gaúchos no júrij

- maiór números de participantes no Salao; 

identificação antecipada dos membros do júri;

- identificação antecipada dos membros do júri;

- a utilização dos espaços alternativos da cidade para ampliar a mostra.

a nao

- nao

A Curadora sugeriu que os artistas formassem uma comissão para debater propos_ 

tas relativas ao evento, redigindo-as para apresentação â Comissão Julgadora 

na primeira semana de novembro, em tempo de serem publicadas na ata constan

te no catálogo.
Num segundo momento foi sugerida a formaçao de uma Comissão Representativa 

dos Artistas para trabalhar em conjunto com a próxima Comissão Organizadora 

do evento CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO.
Finalmente ficou definida a elaboração do presente documento que foi lido

divulgado pela imprensa e como encarte doe aprovado por todos, para ser 

Boiètim do MARGS.

Acompanham este documento os seguintes anexos: Projeto do evento CAMINHOS 

DO DESENHO BRASILEIRO, cópias do material publicado em imprensa, relatório 

plástica Diana Domingues, curriculum vitae do júri.

6

da artista
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*
TCópia deste documento e de seus anexos estão a disposição no Atelier livre 

da Prefeitura, no Nücleo de Gravadores e no MARGS
ir
<<

liPorto Alègre, 8 de outubro de 1986.-
Assinado:

CLARA PECHANSKY :

í
■PAULO CHIMENDES

WILSON CAVALCANTI
*
*PAULO PORCELLA v

IIMARIA TOMASELLI CIRNE LIMA
íi
UMARTA LOGUERCIO 5f:
■

ALICE BRUEGGMANN

MARIA SOUZA
TSiEVELYN BERG I0SCHPE il

MARIO ROHNELT is
|Í.

il
i
*
*.

v
lí
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I -TÍTULO DO PROJETO
•- - CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO • ..t -

|| - 'ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
' • •

...••ENTIDADES PATROCINADORAS
Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria de Educaçao e Cultura 
Secretaria de Energia, Minas e Comunicações 
Companhia Riograndense de Telecomunicações -CRT 
Consóríio ABC - Listas Telefônicas Riograndense - LISTEL

• •

ENTIDADE EXECUTORA
Museu de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS •

'1~" EQUIPE RESPONSÁVEL .
Curadoria: Evelyn Berg loschpe ou a pessoa por ela designada

‘ Núcleo da Galeria do MARGS _ . . .
. ...Núcleo de Promoções e Comunicação do MARGS

Secretaria Executiva: Maria de Azevedo e Souza
•**

III- INTRODUÇÃO
0 Rio Grande do Sul, considerado o'terceiro põlo cultural do país, sofreu drastica 
redução de seu movimento cultural a partir da década de_70, por razoes diversas, 
deixando.desde então, uma lacuna no que se refere a salões e coletivas, cem a desa_ 
tivação do Salão Cidade de Porto Alegre, Salão de Pelotas, Salao da Associação Fran_

lacunas existentes e aten
cisco Lisboa e outros.
No momento, está. sendo implantado um projeto que supre as 
de aos objetivos propostos, através das Empresas CRT e LISTEL, a ser executado pelo
Museu de Arte do Rio Grande do Sul..

IV - OBJETIVOS
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, õrgão da Subsecretária de Cu1tura/SEC-RS, 
propõe-se orqanizar anualmente o evento CAMINHOS DO DESENHO-BRASILEI RO, que tem por 
objetivo reunir obras de desenhistas brasileiros, buscando as principais tendências

• ' e o que há de mais representativo na criação contemporânea em nosso pais, tendo co

mo suporte o papel e o video.

• V - HETAS/ESPECIFICAÇÕES '

Espera-se: . •r • ?. . , .
- Identificar no país caminhos originais na area do desenho.

• - Traçar um quadro crítico do desenho brasileiro através do trabalho analítico das
personalidades de maior relevo no meio artístico.

- Destacar as tendências predominantes na arte brasileira no período compreendido

pelo evento.
- Valorizar pela permiação.a técnica do desenho. ^ .
- Intensificar a troca de informações e experiências entre os grandes centros^do pai 

posição do Rio Grande do Sul cpmo importante polo cultural do Dais.- Resgatar a

MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL • MARGS • Pça. da Alfândega, s/n." - fone: 26-8688 • Porto Alegro - CEP 90010
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Art.j?: O Governo do Estado do Rio Grande do Sul realizará o Salão CAMINHOS DO 
DESENHO BRASILEIRO através da Secretaria de Educação e Cu1tura/Subse- 
cretaria de Cu1 tura/MARGS e da Secretaria de Energia, Minas e Comunica 
.ções, por acordo entre a Companhia Riograndense de Telecomunicações -~

. CRT e a LISTEL. .
. _ A .organização do referido evento caberá ao Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul - MARGS/SEC, que o sediará. • - • . .
.......... Este .Salão, que será realizado de 12 de.novembro a 6 de dezembro de 138

tem por finalidade reunir a produção mais significativa do país 
-do Desenho. 0 Salão será composto por: 15(0uinze) artistas convidados 

. . - e 30 (Trinta) artistas inscritos e selecionados pela COMISSÃO JULGADORA.

t
! • ■:

*• 0

! A ..

? .* ,
I

I , - - . . - .

na area
. .!

: ■

. r.

s.

DA ORGANIZAÇÃO
........ Art.2°: A COMISSÃO ORGANIZADORA:

2. 1-. - Será compostas pelas: . •
• .ÃREA TÉCNICA integrada por: •• :

. . - . • Curador ia •
- ... • Núcleo da Galeria do MARGS

Equipe de Montagem
AREA ADMINISTRATIVA integrada por: •
-•. : Secretaria Executiva - • -

•. ..... Setor contabi 1
2.2. - Terá as seguintes atribuições:

. . -elaborar o presente Regulamento;
--criar instrumentos necessários para a realização do evento; "*
- indicar a COMISSÃO JULGADORA;

. - administrar a execução do projeto até o encerramento;
- elaborar proposta financeira a ser aprovada pelas entidades 
patrocinadoras;
criar-salas especiais segundo seus critérios;

. ..-..resolver os casos omissos no presente Regulamento.
. ..2,2,1.- Delegará a divulgação do evento a Assessoria de Impren

.. ..• sa do Palácio Piratini, ao Núcleo de Promoções e Comuni 
. cação do MARGS, ãs Assessorias de Comunicação Social da 
.CRT e LISTEL e a uma artista-divu1gadora convidada.

2.3. “Solicitará a presença do responsável pela montagem do Salão por 
ocasiao do julgamento das obras para definir os espaços físicos 
necessários, de acordo com os critérios da COMISSÃO JULGADORA.

2.4. - Solicitará a presençá dos artistas, caso as obras exigirem mon
tagem especial.

2.5. ” Isenta-se da responsabilidade por danos ocorridos durante a re-
. -messa e devolução das obras. • '

Art.3?: A 'data de' encerramento das inscrições determina o prazo final de entre 
ga das obras na banca de inscrição. Será aceita esta dota como ultimo 

. . . . .. prazo de entrega de obras por transportadora.
' 'Ar't 4,?:,' 0 'Sa lão contar com 15 (Quinze) artistas convidados: 1 4 (Quatorze) em su 

porte papel e 1(Hum) com obras cm vídeo-texto, além dc 30(Trinta) ar
tistas selecionados entre os inscritos, sendo 28(Vinte e oito) cm su
porte papel e 2(Dois) em vídeo-texto.
4.1. - 0 Salão premiará, com prêmios aquisição, os artistas convidados 

„. e.se leclonados.
4.2. - Os artistas premiados deverão ceder os direitos autoraiS' sobre 

as .obras selecionadas para reprodução pelas empresas patrocina
doras e subsequente divulgação.
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tísta convidado e selecionado, durante a exposição.
6.8. ~ As Companhias de Telecomunicação dos seguintes estados: São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, Brasília, 
serão devidamente instruídas pela CRT, a fim de dar apoio ao artista 
para editoração das obras, dentro do período de 1° de Agosto a 30 de Se
tembro de 1986.

6.9. - Correrão por conta dos candidatos as despesas de remessa de obras para 
os locais de inscrição e de devolução das mesmas, no caso de não serem 
aceitas.
6.9.1.- As obras de candidatos residentes fora dos locais de recebimen

to, no momento da inscrição, deverão estar em perfeitas ccndi- 
• ções para transporte.

6.10. - Não serão aceitos projetos ou obras incompletas e/ou aquelas que^por 
qualquer razão,, venham perjudicar a apresentação dos demais concorrentes.

DA ENTREGA E RETIRADA DAS OBRAS
Art.7?: A COMISSÃO ORGANIZADORA se exime da responsabilidade pelas obras não retiradas 

dentro dos seguintes prazos:
7.1. - As obras não selecionadas devem ser retiradas de 10 de novembro a 2k de

novembro de 1986-no mesmo local de recebimento
7.2. - Os artistas participantes deverão retirar seus trabalhos de IA a .18 de

dezembro de 1986.
7.3. - As obras não selecionadas dos candidatos não residentes nos locais de

recebimento, serão enviadas com frete a cobrar ao endereço de origem^ 
indicado na ficha de inscrição. . .

Art.8°: Todos os esforços serão envidados para proteger as obras inscritas, embora os 
promotores do Salão não se responsabilizem por quaisquer danos que possas ocor_ 
rer aos trabalhos.

l ■

Àr

i
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I
DOS PRÊMIOS '
~Art.9?: Serão atribuídos os seguintes prêmios aquisição:

9.I.- DESTAQUE DO DESENHO BRASILEIRO/PRÊM10 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE
Cz$ 70.000,00

(Setenta mil cruzados) a uma obra de artista convidado.
Cz$ 50.000,00

DO SUL

9.2.- PRIMEIRO PRÊMIO DESENHO BRASILEIRO
(Cinquenta mil cruzados)a uma obra de artista selecionado.

Cz$ AO.000,00
(Quarenta mil cruzados) a uma obra de artista selecionado.
TERCEIRO PRÊMIO DESENHO BRASILEIRO- 
(Trinta mil cruzados)

Art.10?: A C0MISSÀ0 JULGADORA, por unanimidade e segundo seus atributos, poderá deixar 
de outorgar prêmios, justificando em ata a decisão. Nessa hipótese, a dotação 
do(s) prêmio(s) não outorgado(s) será transferida para aquisiçao vinculadas ao 
'Salão.

DA EXPOSIÇÃO
Ãrt.ll?: A mostra será ' inaugurada no dia 12 de novembro.de 1986, ãs 20 horas, no MUSEU 

DE ARTE D0 RIO GRANDE D0 SUL - Praça da Alfândega s/n - Porto Alegre - RS, 
permanecendo aberta até o dia 6 de dezembro de 1986.
11.1.- Paralclamente ao Salão será inaugurado uma Sala Especial, dedicaca em 

1986 a uma investigação do Desenho Modernista.
11.1.1.- 0 autor premiado como DESTAQUE DO DESENHO BRASILEIRO sera o 

expositor da Sala Especial no próximo ano.

. . SEGUNDO PRÊMIO DESENHO BRASILEIRO

Cz$ 30.000,00 
a uma obra de artista selecionado.

■ f

í
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considerações finais
Art.l2°: A entrega dos trabalhos, acompanhada pelã ficha de inscrição, implica, por 

parte do artista, a aceitação, na íntegra, do presente Regulamento.
Art.13?: Durante o trabalho de seleção, premiação e montagem do Salão, terão acesso ao 

recinto as pessoas credenciadas pela COMISSÃO JULGADORA.
j * ■ .• - ?• .

CRONOGRAMA ' .
* Àrt.l4?: 0 Salão CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO obedecerá o seguinte cronograma para 

de 1986: _ " ’ " •”o ano

Indicação dos convidados: 16 de Julho 
Inscrições e recebimento das obras:

... ■ Seleção e premiaçao: 03 a 07 de novembro
Inauguração e período de exposição: 12 de novembro a 6 de dezembro 
Devolução de obras não selecionadas: 10 a 24 de novembro 
Devolução de obras expostas:- 14 a 18 de dezembro.

r . •• • ~ •:- • ... .M .*
• •*

1° a 20 de outubro

* •

' INFORMAÇÕES
. MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL - MARGS • - 

- , Praça da Alfândega s/n - 90.010 - Porto Alegre - Rs - Fone: 26-8688 ou 21-8456 
Secretaria Executiva: Maria de Azevedo e Souza 
Núcleo de Promoções e Comunicação do MARGS: Iria Martin?”

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES - CRT - 
•Salgado Filho, 49 - 90.010 -‘Porto Alegre - RS •. •
Comunicação Social - Santa Prado - Fone: 21-1100 

• Mercadologia:-Cristina Antonello - Fone: 21-1195- 
Víd(eo-Texto: Va 1 d i r Belém - Fone: 21-2647

C.ONSORC 10 ABC - LI STAS TELEFÕN I CAS RIOGRANDENSE - LISTEL, . j 
Dom Pedro 11,1998 - 90.000 - Porto Alegre - RS 
•Eventos Especiais: Joao Carlos Velinho - Fone: 43~111V

. ». .*. *. >•'
- - 7

l

• r .- ..I

• . ... .. -• *r:

• .: ...í .. ••

1 ’

.. • *•. ? -
.*..

r • ••
-i

. .. ••->

- , • ^. ••...* •V *• ....

' *• ! ‘ *

- t• « •

' % ‘

.•

• »i

• .. ! • , .* ....

»

' ! •. • • ••

1* fi *.
1 • •

-s ! • •i •

.* ».
. . ? ■ *>

r• • • .• p.

• •-» •*

*>*•*-. .•
!»* d.

:•
f*•. •

’ MUSEU DE ARTES DO RIO GRANDE DO SUL : MARGS • Pça. da Alfândeg?, S/n? • fone: 26-8688 • Porlo Alegre ■ CEP 9001C

*
*



i

.
EM PAUTA NO! NOVÜMUlü/86

.[acervo :
GALERIA II - 29 andar
Obras de Artistas Plásticos Nacionais e Internacionais.

exposições temporárias
"DESENED MODERNISTA BRASILEIRO"
Sala Destaque do Salão "CAMINHOS DO DESMC BRASILEIRO"
Abertura: 12 de novembro, quarta-feira, às 20 horas 
Local: Pequena e Grande Galerias - 29 andar 
Período de Exposição: 12/11 a 06/12/1986 
Patrocínio: CRT e LISTEL 
Curadoria: Paulo lierkenhoff
A Sala Destaque do Salão "CAMINHOS DO DESENID BRASILEIRO" apresenta c 
"DESENID MODERNISTA BRASIIEIRO". A mostra reúne um excepcional conjur 
to de ohras de grande interesse plástico, apontando o Modernismo oanc 
memento de consolidação do Desenho cano linguagan autõncma no Brasil. 
As obras presentes pertencem a acervos de instituições culturais e co 
leções particulares do sul e do centro do país._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"CAMINHOS DO DESENID BRASILEIRO"
Abertura: 12 de novembro, quarta-feira, às 20 horas 
local: Salas do 19 andar do MARGS 
Período de Exposição: 12/11 a 06/12/1986 
Patrocínio: CRT e LISTEL 
Curadoria: Evelyn Berg Ioschpe
O Salão "CAMIN1DS DO DESENID BRASILEIRO" reúne a recente produção de 
artistas plásticos nacionais nas áreas do Desenha e do Vldeotexto.
O Salão apresenta dais Núcleos: Núcleo de Artistas Selecionados entre 
os 350 inscritos e Núcleo de Artistas Oanvidados pelo Júri. Na abertu 
ra do Salão, serão entregues os Prêmios Governo do Estado do Rio Gran 
de do Sul e o 19, 29 e 39 Prêmios do Desenho Brasileiro. Integra o Sa 
lãg a Sala Destaque, que apresenta o "DESENID MCDERNISTA BRASIIEIRO".

i

''99 SAlJto NACIONAL DE APTES PLftSTICAS/SUL" 
local: Salas do 19 andar do MARGS 
Período de Exposição: 17/10 a 07/11/1986
A mostra reúne ohras de 68 artistas plásticos da Região Sul do pais, 
selecionados pelo Júri do "99 SAL&3 NAC1CNAL DE AkTjüS PLÁSTICAS".

"A^ICX) HERSHDVITS - XILOGRAVURAS E LIVROS"
local: Salas Negras - 19 andar
Período de Exposição: 22/lo a 06/11/1986
A exposição de ANICO HERSMUVTTS (Montevidéu/Uruguai, 1948) é fruto da 
montagan dos livros "Xilogravura - Arte e Técnica" e , onde a ar
tista apresenta técnicas e processos de execução da xilogravura .A raos 
tra apresenta, além dos livros, desenhos e xilogravuras que ilustram 
as abordagens dos livros, cujo tema é un circo.

4

encontros
"EDUCAÇ&O EM MUSEUS" - Série de três Palestras 
Oan UDO LIEBELT
Local: Auditório do MARGS - 29 andar
Datas: 13 de novembro, 59 feira, ãs 17h.:"VIVENCEAR O MUSEU"

14 de novembro, 69 feira, às 14h.:"EXPOSIÇÕES DIDÃXICAS DE LM
MUSEU DE ARTE MODERNA" 

ãs 17h.!JOcX6 CEM CRIANÇAS NIM MUSEU 
_________________________________ DE ARTE M30ERNA"____________

"ARTE-EEtCAÇto EM MUSEUS"
Oan DAN VAN Q3LBERDING _
Data: 08 de novembro, sábado, ãs 16 horas 
local: Auditório do MARGS - 19 andar
DAN VAN ODLBERDING, do Museu Nijneegs, da Holanda, abordará o tema 
"Arte-Educação em Museus" apresentado no reoente Encontro Internacio
nal de Museus do ICDM, realizado em Buenos Aires/Argentina (27/10 a 
Ol/U/86). Na oportunidade, será apresentado o vídeo de sua autoria 
"COmo Aproximar a Arte do Públioo.'’

I

"O CNPQ E A AREA CULTURAL"
Ocm SILVIO ZAMBONI
Data: 11 de novembro, terça-feira, às 17 horas 
Local: Auditório do MARGS - 29 andar
SlLVIO ZAMBONI, Coordenador de Ciências Humanas I do Conselho Nacio - 
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do CNPQ do Ministério 
de Ciência e Tecnologia, estará informando sobre as possibilidades de 
apoio que o CNPQ esta oferecendo às Areas de Arte e Museologla.

cursos
Eín Continuação, os cursos:
"DESENH3 PARA TAPECEIROS" - Cem CARMEM MORALLES 
"OUVVURA EM METAL" - Can ARMANDO AIMEIDA 
"ARTE BRASILEIRA N0 SÊCULD XX" - Can EXÂVIA ALBUQUERQUE 
"DESENHQ II - NtVEL A" - Cem CARMEM MORALLES 
"DESENHO II - NlVEL B" - Can CARMEM MORALLES 
"INTRODUÇÃO PO DESENIO" - Can JAILTON MOREIRA 
"ESCULTURA" - Oan VASCD PRADO e FRANCISCO STOCKINCER

Curso de formação de Monitoria para a mostra "DESENHQ MODERNISTA BRA 
SIIEIRD".
Ctm a Professora BIANCA BRITES
Dias 07 e 08 de novembro, das 08 às 12 horas
local: Auditório do MARGS - 29 andar
Inscrições: Núcleo de Extensão - Sala 4 - Térreo do MARGS 

Terças a sextas-feiras, das 11 às 17 horas

visitas guiadas música
Visitas oonentadas por técnicos do MARGS especialmente qualificados 
para a Sala Destaque "DESENID MODERNISTA BRASIIEIRO".
Perlocto de Realização: 13 de novembro a 06 de dezembro/86
Horários: 11 e 16 horas
Freqücncla: Terças-feiras a domingos.

Concerto ocm a ORQUESTRA DE CAMARA DA OSPA 
Regência: Maestro EIEAZAR DE CARVAIiD 
Data: 02 de novembro, demingo, às 16 horas 
Local: Grande Galeria - 29 andar 
Patrocínio: SAMRIG
Prcmoção: MARGS/SUSEC - Entrada Franca 
No programa, Schubert, Mozart e G. Pleméfilmes
releituraParalelanente a exposição "DESENID MODERNISTA BRASIIEIRO", o MARGS es 

tará apresentando una série de filmes curta-metragan abordando a vida 
e obra de artista3 cujas obras integran a mostra:
Fregüência: Terças-feiras a daningos 
Horários: 13 e 15 horas 
Local: Auditório do MARGS
De 13 a 16/11 - "J. CARLOS, SR. DAS MELINDROSAS" e "AS ARTES GRAFICAS 

DE V1SCDNIT"
De J8 a 21/11 - "TARSILA AMARAL" o "SEMANA DE 22”
De 22 a 26/11 - "ISMAEL NEHY" e "Dl, IM PERSCJNAQM DA VIDA"
De 27 a 30/11 - "VÍTOR IUtAEHERET" c "IM TEMPO DE NAVA"
De 02 a 06/11 - "JUVINTU" <dc Vlsconti) e "EOTUIIED" (de Oocldi)

Releitura de ROMANXTA DISCDNZI (Santiago/RS, 1940)
Técnica: Pintura
Obra Relida: "Têmpora Mutantur"

PUXO WEINGflKiNER (Porto Alegre/R9, 1853-1929)Autor:

MUSEU DE ARTE DO RIO QÍANDE DO SUlVSUSEC
Praça da Alfândega s/n9 - 90010 Porto Alegre/RS - fone: 21.84.56 
Visitação: Terças-feiras a daningos, das 10 ãs 17 horas
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acervoi

PINACOTECA - 19 andar
Obras de Artistas Gaúchos e Nacionais pertencentes ao acervo 
MARGS e das Pinacotecas Rubem Berta e Aldo Locatelli.
A partir de 11/12/86_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GALERIA II - 29 andar
Obras de Artistas Nacionais e Internacionais 
Até 07/12/86

do

SALAS NEGRAS - 19 andar 
"QW/URAS DO MARGS"
A partir de 16/12/86

SAIA A1DO LOCATELLI - 19 andar 
Obras do acervo do MARGS 
A partir de 11/12/86 '_ _ _ _ _

expdsiçoes temporárias
"DESENIC MODERNISTA BRASILEIRO” 
local: Grande Galeria - 29 andar 
Período de Exposição: 12/11 a 06/12/86 
Patrocínio:.CKT e LISTEL 
Curadoria:' Paulo Herkenhoff
A Sala Destaque do Salão "CAMINHOS DO DESENIC BRASILEIRO" apresenta 
o "DESENIC MODERNISTA BRASILEIRO". A mostra reúne um excepcional 
conjunto de obras de grande interesse plástico, apontando o Moder - 
nisiro caro rranento de consolidação do Desenho caro linguagem autõno 
ma no Brasil.

"CAMINHOS DO DESENIC BRASILEIRO"
Local: Salas do 19 andar
Período de Exposição: 12/11 a 06/12/86
Patrocínio: CRT e LISTEL
Curadoria: Evelyn Berg Ioschpe
O Salão "CAMIN1CS DO DESENIC BRASILEIRO" reúne a recente produção de 
artistas plásticos racionais nas áreas do Desenho e do Vidcotexto.
O Saião apresenta dois Núcleos: Núcleo de Artistas Selecionados 
tre os 350 inscritos e Núcleo de Convidados pelo Júri. Integra o Sa
lão a Sala Destaque, que apresenta o "Desenho Modernista Brasileiro'.'

en-

"ESCULTURAS E OBJETOS" - CÉLIA CYMBALISTA e LLCIA MAGGI 
Abertura: 10 de setembro, quarta-feira, às 19 horas 
Local: Sala 17 - 19 andar 
Período de Exposição: 10/12/86 a 04/01/87
Esta exposição apresenta trabalhos, de grandes dimensões em sua maio 
ria, resultantes de pesquisas recentes efetuadas por LUCIA MAGGI (Pi 
acenza/Itália, 1948) e CÉLIA CYMBALISTA (São Paulo/SP, 1943) 
barro. "Esculturas e Objetos" foi priiroiramente apresentada no MASP 
em Sãò Paulo, no mês de outubro, na Galeria AMC no Rio de Janeiro no 
mês de novembro e finaliza sua trajetória no Museu de Arte do 
Grande do Sul.

"15 ARTISTAS EERLINENSES NO BRASIL"
Abertura: 17 de dezembro, quarta-feira, às 19 horas
bocal: Galerias do 29 andar
Período de Exposição: 17/12/86 a 14/01/87
A mostra reúne pinturas e esculturas de artistas alemães, apresen - 
tando obras de Bach, Vogei, Bachmann, Baselitz, Benkalan e Gorella, 
entre outros. "15 ARTISTAS EERLINENSES NO BRASIL" tem a organização 
de Staatliche Kunsthalle Berlin e a chancela do Oonsulado Geral da 
República Federal da Alemanha.

oan o

Rio

música vídeos
Ooncerto ccm a ORQUESTRA DE CÂMARA DA OSPA 
Data: 14 de dezembro, domingo, às 16 horas 
Local: Pinacoteca do MARGS - 19 andar 
Proteção: MARGS/SUSEC 
Patrocínio: SAMRIG 
Entrada Franca

"FRANTZ - PINTURA SEM SUPORTE"
Videocassete sobre a atual produção artística do gaúcho FRANTZ 
Duração: Ehi.30'
"JUAREZ MACHADO" e "GLADYS"
Videocassete sobre a obra dos artistas 
Período de Projeção: 09/12/86 a 04/01/87 
Barários: 13 e 15 horas

I

releitura cursos
Releitura de DIANA DCMINGUES (Lagoa Venrolha/RS, 1947)
Obra Relida: "ARQUEIRO", 1968
Autor: FRANCISCO STOCKINGER (Áustria, 1919)
Hall do MARGS - 19 andar
Período de Exposição: 02/12 a 31/12/86

Bn Continuação:
"DESENIC PARA TAPECEXROS" - Com CARMEM MDRALLES 
"ARTE BRASILEIRA DO SÉCULO XX" - Ccm FLAVIA ALBUQUERQUE 
"DESEN1D II" - Nível A Can CARMEM MDRALLES 
"DESENID II” - Nível B - Can CARMEM MnnATl.ES 
"INTRODUÇÃO AO DESENIC" - Can JAILTON MDREIRAA.encontro

PAINEL can CASIM1RO XAVIER DE MENDONÇA, critico de arte, EVELYN BERG 
IOSCHPE, diretora do MARGS e curadora do Salão, membros do Júri 
Salão "CAMINIDS DO DESIMO BRASILEIRO", e Luiza Strina, galerista de 
São Paulo.
TIMA: Análise do Salão "CAMINIOS DO DESINIO BRASILEIRO"
Data: 06 de dozanbro, sábado 
Hora: 18 horas
bocal: Auditório do MARGS - 29 ahlar

do

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL/SUSEC 
Praça da Alfândega s/n9 - 90010 - Porto Alegre/RS 
Fone: 21.84.56
Visitação: Terças-feiras a daningos, das 12 às 18 horas

T T
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Currículo sucinto, incluindo local e data de nascimento (datilografado ou em letra de forma, legível)

DEVOLUÇÃORECEBIMENTO
□ □A) Entregue pessoalmente A) Entregue pessoalmente *,

B) Empresa de Transporte B) Empresa de Transporte

N.° do Conhecimento
/ /1986 / /1986

Responsável Responsável

RECIBO DAS OBRAS
em perfeitas | | imperfeitas ] | condições.

de 198

Recebemos as obras A, B e C, correspondentes a inscrição de n.°

Porto Alegre, em de

Responsável pelo recebimento

REGULAMENTO DO SALÃO “CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO”

DA FINALIDADE
Artigo 1.°- O Governodo Estado do Rio Grande do Sul realizará o Salão CAMINHOS DO DESENHO 
BRASILEIRO através da Secretaria de EducaçãoeCultura/Subsecretariade Cultura/Museu de Arte 
do RioGrande do Sul-MARGSe da Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, por acordo en
tre a Companhia Riograndense de Telecomunicações-CRT e a LISTEL. A organização do referido 
evento caberá ao M useu de Arte do Rio Grande do Sul, que o sediará. Este Salão, que será realiza
do de 12 de novembro a 6 de dezembro de 1986, tem por finalidade reunir a produção mais signifi
cativa do país na área do Desenho. O Salão será composto por: 15 (Quinze) artistas convidados e 
30 (Trinta) artistas inscritos e selecionados pela COMISSÃO JULGADORA.
DA ORGANIZAÇÃO
Artigo 2? - A COMISSÃO ORGANIZADORA:
2.1. -Será composta pelas: ÁREA TÉCNICA integrada por: Curadoria, NúcleodaGaleriadoMARGS, 
Equipe de Montagem e ÁREA ADMINISTRATIVA integrada por Secretaria Executiva, Setor Contábil.
2.2. -Terá as seguintes atribuições:-elaboraro presente Regulamento;-criar instrumentos neces
sários para a realização do evento; - indicar a COMISSÃO JULGADORA; - administrar a execução 
do projeto até o encerramento; - elaborar proposta financeira a ser aprovada pelas entidades pa
trocinadoras; - criar salas especiais segundo seus critériçs; - resolver os casos omissos no presente 
Regulamento.
2.2.1. - Delegará a divulgação do evento à Assessoria de Imprensa do Palácio Piratini, ao Núcleo de 
PromoçõeseComunicaçáodoMARGS, às Assessorias de Comunicação Social da CRT e LISTEL 
e a uma artista-divulgadora convidada.
2.3. -Solicitará a presença do responsável pela montagem doSalão por ocasiãodo julgamento das 
obras para definir os espaços físicos necessários, de acordo com os critérios da COMISSÃO 
JULGADORA.
2.4. Solicitará a presença dos artistas, caso as obras exigirem montagem especial.
2.5. -Isenta-se da responsabilidade por danos ocorridos durante a remessa e devolução das obras. 
Artigo 3.°-A data de encerramento das inscrições determina o prazo final de entrega das obras na 
banca de inscrição. Será aceita esta data como último prazo de entrega de obras por transportadora. 
Artigo 4.° - O Salão contará com 15 (Quinze) artistas convidados: 14 (Quatorze) em suporte papel e 
1 (Hum) com obras em video-texto, além de 30(Trinta) artistas selecionados entreos inscritos, sen
do 28 (Vinte e oito) em suporte papel e 2 (Dois) em video-texto.
4.1. - O Salão premiará, com prêmios aquisição, os artistas convidados e selecionados.
4.2. - Os artistas premiados deverão ceder os direitos autorais sobre as obras selecionadas para 
reprodução pelas empresas patrocinadoras e subseqüente divulgação.
DA COMISSÃO JULGADORA 
Artigo 5.° - A COMISSÃO JULGADORA:
5.1. - Será composta de 7 (Sete) membros, sendo 3 (Três) críticos de arte, 2 (Dois) artistas plásticos 
e 2 (Dois) diretores de instituições culturais, um dos quais representando a COMISSÃO ORGANI
ZADORA. Sendo o Rio Grande do Sul a sede do evento, deverá estar representado por, aproxima
damente, 40% dos nomes indicados para a COMISSÃO JULGADORA.
5.2. - Reúne-se em duas ocasiões em Fbrto Alegre: na primeira para indicar 15 (Quinze) artistas con
vidados e na segunda para selecionar os artistas inscritos e outorgar a premiação do Salão.
5.3. - Reserva-se o direito de selecionar número inferior ao previsto no artigo 4.°, caso as obras não 
atinjam o nível exigido, como também de não selecionar trabalhos cujas dimensões ou caracte
rísticas de montagem excedam o previsto no Regulamento.
5.4. - Tem inteira responsabilidade sobre os critérios de julgamento e suas decisões são irrecorríveis.
5.5. -Divulgará ata circunstanciada dos trabalhos de seleçãoe premiação, nela inserindo uma de
finição de critérios e apreciação global sobre o certame.
DAS INSCRIÇÕES E OBRAS
Artigo6.° - Poderão inscrever-se artistas maiores de 18 anos, brasileiros, naturalizados ou residen
tes no pais há mais de dois anos, em caráter individual ou por grupos. Os trabalhos realizados por 
grupos deverão ter indicação de um representante legal, no momento da inscrição, junto ao Salão, 
para quaisquer fins de direito.
6.1. -O local da inscrição e entrega das obras é a Casa de Cultura Mario Quintana-Rua dos Andra- 
das, 736 - 90.020 - Porto Alegre - RS, no horário das 12:00 às 17:00 h.
6.2. - As inscrições deverão ser feitas através de fichas distribuídas pela COMISSÃO ORGANIZA
DORA e estarão abertas de 1.° (Primeiro) a 20 (Vinte) de outubro de 1986.
6.2.1. - Serão aceitas inscrições em fichas xerocadas.
6.3. - As fichas mal preenchidas e/ou ilegíveis ou sem assinatura do candidato não serão aceitas.
6.4. - O artista apresentará no máximo três obras devidamente etiquetadas com seu nome, indica
ção do título, data de execução, técnica e material utilizado, valor e dimensões.
6.5. - O artista disporá de no máximo6(Seis) metros lineares e 2 (Dois) metros de altura para expo
sição do conjunto de obras apresentadas.
6.6. - Os desenhos sobre papel deverão estar emoldurados e/ou em perfeitas condições de serem 
expostos. Para proteção das obras será aceito vidro, plástico ou outros materiais que sirvam ao 
solicitado.
6.6.1. Para inscrever-se em instalação, os artistas deverão apresentar desenhos indicativos ou ma- 
quetes. além do memorial descritivo e fotos.
6.6.2. - Os artistas inscritos em instalação disporão de um espaço de até 12 (doze) metros quadra
dos para apresentação do seu trabalho.
6.7. Os artistas inscritos em video-texto poderão apresentar cada um, no máximo, 3 (Três) traba
lhos e cada um destes trabalhos deverá ser gravado em 1 (uma) página de disquete de5 x 1,4 pole
gadas, dupla densidade. Cada disquete poderá ter no máximo 4 (quatro) páginas gravadas, incluindo 
a de identificação.
6.7.1. - Cada página poderá ter no máximo 2 (dois) K-bytes, estando incluídas nessa quantidade to 
das as telas seguintes que se fizerem necessárias à apresentação da obra inscrita.
6.7.2. - Para efeitos de organização, a última página do disquete deverá ser gravada como a página 
de identificação, contendo os dados mencionados no artigo 6.4. - do presente Regulamento.

6.7.3. - Os prazos de entrega e retirada dos disquetes são os mesmos para todos os artistas parti
cipantes do Salão.
6.7.4. - Os disquetes serão lidos pela COMISSÃO JULGADORA através do equipamento de edito
ração de video-texto a ser cedido pela CRT.
6.7.5. - A Organização do Salão porá um terminal à disposiçãodecada artista convidadoe selecio
nado durante a exposição.
6.8. As Companhias de Telecomunicações dos seguintes estados: Minas Gerais. Brasília, Para 
ná, Bahia e São Paulo, serão devidamente instruídas pela CRT, a fim de dar apoio ao artista para edi
toração das obras, dentro do período de 1.° de Agosto a 30 de Setembro de 1986.
6.9. -Correrão porcontadoscandidatosasdespesasde remessadeobras para os locais de inscri
ção e de devolução das mesmas, no caso de não serem aceitas.
6.9.1. - As obras de candidatos residentes fora dos locais de recebimento, no momento da inscri
ção, deverão estar em perfeitas condições para transporte.
6.10. - Não serão aceitos projetos ou obras incompletas e/ou aquelas que por qualquer razão venham 
a prejudicar a apresentação dos demais concorrentes.
DA ENTREGA E RETIRADA DAS OBRAS
Artigo 7.° - A COMISSÃO ORGANIZADORA se exime da responsabilidade pelas obras não retira 
das dentro dos seguintes prazos:
7.1. - As obras não selecionadas devem ser retiradas de 10 de novembro a 24 de novembro de 1986 
no mesmo local de recebimento.
7.2. - Os artistas participantes deverão retirar seus trabalhos de 14 a 18 de dezembro de 1986.
7.3. - As obras não selecionadas dos candidatos não-residentes nos locais de recebimento serão 
enviadas com frete a cobrar ao endereço de origem indicado na ficha de inscrição.
Artigo 8.° - Todos os esforços serão envidados para proteger as obras inscritas, embora os promo
tores do Salão não se responsabilizem por quaisquer danos que possam ocorrer aos trabalhos. 
DOS PRÊMIOS
Artigo 9.° - Serão atribuídos os seguintes prêmios aquisição:
9.1. DESTAQUE DO DESENHO BRASILEIRO/ PRÊMIO GOVERNO DO ESTADO DO RIOGRANDE 
DO SUL - Cz$ 70.000.00 (Setenta mil cruzados) a uma obra de artista convidado.
9.2. - PRIMEIRO PRÈM IO DESEN HO BRASI LEI RO-Cz$ 50.000,00 (Cinqüenta mil cruzados) a uma 
obra de artista selecionado. SEGUNDO PRÊMIO DESENHO BRASILEIRO-Cz$ 40.000.00 (Quarenta 
mil cruzados) a uma obra de artista selecionado. TERCEIRO PRÊMIO DESENHO BRASILEIRO - Cz$ 
30.000,00 (Trinta mil cruzados) a uma obra de artista selecionado.
Artigo 10.° - A COMISSÃO JULGADORA, por unanimidade e segundo seus atributos, poderá deixar 
de outorgar prêmios, justificando em ata a decisão. Nessa hipótese, a dotação do(s) prémio(s) não 
outorgado(s) será transferida para aquisições vinculadas ao Salão.
DA EXPOSIÇÃO
Artigo 11.° - A mostra será inaugurada no dia 12 de novembro de 1986, às 20 horas, no MUSEU DE 
ARTE DO RIO GRAN DE DO SUL - Praça da Alfândega s/n.° - Porto Alegre - RS, permanecendo aber
ta até o dia 6 de dezembro de 1986.
11.1. - Paralelamente ao Salão será inaugurada uma Sala Especial, dedicada, em 1986. a uma inves
tigação do Desenho Modernista.
11.1.1. -O autor premiado como DESTAQUE DO DESEN HO BRASI LEI RO será o expositor da Sala Es
pecial no próximo ano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Artigo 12.° - A entrega dos trabalhos, acompanhada pela ficha de inscrição, implica, por parte do 
artista, a aceitação, na íntegra, do presente Regulamento.
Artigo 13.° - Durante o trabalho de seleção,_premiação e montagem do Salão, terão acesso ao recinto 
as pessoas credenciadas pela COMISSÃO JULGADORA.
CRONOGRAMA
Artigo 14.° - O Salão CAMINHOS DO DESENHO BRASI LEI RO obedecerá ao seguinte cronograma 
para o ano de 1986:
Indicação dos convidados: 16 de Julho;
Inscrições e recebimento das obras: 1,° a 20 de Outubro;
Seleção e premiação: 03 a 07 de Novembro;
Inauguração e período de exposição: 12 de novembro a 6 de dezembro;
Devolução de obras não selecionadas: 10 a 24 de novembro;
Devolução de obras expostas: 14 a 18 de novembro.
INFORMAÇÕES
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL-MARGS -Praçada Alfândega, s/n.°-90.000-Rjrto Alegre 
-RS-Fone: 26-8688 e 21-8456-Secretária Executiva: MARIA DE AZEVEDO SOUZA-Núcleo de Pro
moções e Comunicação: IRIA MARTINI.
COMPANHIA RIOGRANDENSE DETELECOMUNICAÇÕES-CRT-Salgado Filho. 49-90.000-Por
to Alegre- RS-Comunicação Social: SANTA PRADO - Fone: 21-1100-Mercadologia: CRISTINA AN- 
TONELLO - Fone. 21-1195 - Video-Texto: VALDIR BELEM - Fone: 21-2647.
CONSÓRCIO ABC - Listas Telefônicas Riograndense - LISTEL - Dom Pedro II, 998 - 90.000 - Porto 
Alegre - RS - Fone: 43-1111 - Eventos Especiais: JOÃO CARLOS D. VELINHO.
VÍDEO-TEXTO
TELEMIG -Av. Afonso Pena, 4000-8.° andar - Belo Horizonte - Diretor de Operações: Júlio Boechat 
Braga - Fone: (31)229-2922 - TELEBRASÍLIA - S/A - Trecho L- Lote D - Bloco A - 2° andar - Brasília - Di
retor Técnico: Antonio José Ribeiro dos Santos - Fone (061) 226-4105 - TELEPAR - Visconde de Ná- 
car, 1415 - 2.° andar - Curitiba - Div. Com. de Vídeo-Texto: Alberto Luis Fayá - Fone: (041) 223-0288 - TE- 
LEBAHIA - Rua Silveira Martins, 355 - Mai 6 - Bairro Cabula - Salvador - Bahia • Diretor de Operações: 
João de Deus Pinheiro Machado-Fone: (071) 105-TELESP-Rua SaidAiach, 280-Paraíso-São Pau 
Io - Chefe do Departamento de Vídeo-Texto: Ari Nisenbaum.

Apoio cultural: VARIG/CRUZEIRO
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