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No MARGS, uma análise 

da vanguarda carioca
• Os alunos do Instituto da 

Artes UFRGS promoverão 
a partir do dia 26, a mostra 
denominada “O trabalho hu
mano”, abertura a todos os in
teressados. A entrega das obras 
deverá ser feita até a próxima 
segunda-feira, no Centro Aca? 
dêmico Tasso Corrêa.

semestre, já foram encami
nhados para outros locais, con
tando com o apoio da SMEC.

• A trilogia de Ivo Bender, 
“Cartas Marcadas, “Sangue 

na Laranjada” e “Alvorada Ci- 
clame” (as duas últimas iné
ditas) está sendo montada com 
direção de Luis Artur Nunes, 
devendo estrear em maio, no 
auditório do ICBNA. Apareci
da Dutra, Graça Nunes, Guto 
Pereira e o próprio diretor são 
os intérpretes.

• A Orquestra de Cordas 
Nobis-Vobis estará se a-

presentando no auditório do 
ICBNA, no próximo dia 26, às 
20hl5min, integrando as festi
vidades comemorativas aos 40 
anos
76, esta orquestra gaúcha já 
realizou inúmeras apresenta
ções. as mais recentes dentro 
da programação da Semana 
Santa em Rio Pardo. Os convi- 
tes-ingressos já estão à dispo
sição dos interessados na se
cretaria do ICBNA.

• Carlos Nejar estará lan
çando seu novo livro de

poesias “O Chapéu das Esta
ções”, às 18h, do dia 26 de 
abril, na Livraria Sulina.

• Teatro de Câmara vai pas- 
por profundas refor

mas, atingindo inclusive a fa
chada, camarins, sala de espe
táculos, iluminação, etc. Com 
isto, a reabertura prevista pa
ra este mês acabou sendo 
transferida para agosto. Os 
grupos que tinham datas neste

do Instituto. Criada em

A linha de móveis suecos 
Innovator será lançada na 

próxima terça-feira, em Porto 
Alegre. Trata-se de um novo 
conceito em mobília, criado há 
mais de 10 anos por dois jo
vens arquitetos suecos. Além 
de artísticos, combinam este 
conceito à comodidade que lhes 
valeu o apelido de “blue jeans 
da mobília”.

• Após ter realizado um pai- 
J nel sobre a Bienal Latino 
IAmericana, o crítico Francisco 
Bittencourt estará hoje, às 181i, 
novamente no MARGS, destá 
vez para uma conferência de
nominada “Vanguarda Carioca 
dos Anos 70”, onde serão pro
jetados slides de trabalhos dc 
conhecidos artistas do Rio de 
Janeiro. Uma hora antes, no 
mesmo local, será reapresenta- 
do o filme “Di Cavalcanti”, de 
Glauber Rocha.
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• Inaugurada esta semana no 
Arcabuz Bar/Restaurante, 

uma nova exposição. Desta vez 
estão reunidos bico de pena da 
Aliedo Kamar e foto-monta- 
gens de Sérgio Sakakibara. 
Ambos têm 23 anos, pertencen
do ao grupo de novos artistas 
porto-alegrenses.
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••Sem vanguarda não existe ar
te — diz Francisco. O importan
te deste movimento é que ele re
fletiu exatamente os anseios de 
uma nova juventude que se deu 
conta da realidade nacional a 
partiu- de 1968. Na América La
tina, a vanguarda brasileira é a 
que lidera e isso está nos dando 
um complexo de culpa, de não 
caminharmos de acordo com o 
que está acontecendo no resto do 
continente. ”

O Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul (Salgado Filho, 233, 
primeiro andar) terá, hoje à tar
de, dois programas importantes, 
às 17h, será repetido o contro
vertido filme sobre Di Cavalcanti, 
de autoria do cineasta Glauber 
Rocha. Em seguida, às 18h, ha
verá palestra do crítico de arte 
Francisco Bittencourt sobre a 
Vanguarda Visual Carioca dos 
Anos 70.

Francisco Bittencourt fará uma 
análise do movimento que come
çou a partir de 1SS8 no Rio de 
Janeiro. Salientará a importân
cia da pesquisa nas artes plás
ticas e os principais artistas des
ta década que adotaram uma po

sição de vanguarda: Cildo Mei- 
relles, Antônio Manuel, Lígia Pa
pe, Paulo Herkenhof, entre ou- 
“

Para esta palestra, que se se
guirá de debates com o público, 
Francisco Bittencourt preparou 
uma série de slides que mostram 
o que se produz desde os fins 
dos anos 60 no País, reafirman
do uma posição que o Brasil pos
sui em relação aos grandes cen
tros culturais do imundo. A en
trada para os dois programas é 
franqueada ao público.


