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Segundo Encontro de Artistas na 

Praia será no próximo domingo
Sociedade dos Amigos artistas buscarão locais 
da Praia de Tramandaí, a seus gostos, para

desenvolverem suas 
As dez horas da obras. O prazo para o 

manhã, os interessados retorno dos artistas será 
comparecerão à SAPT às 18 horas, quando en- 
com seu material de tão, será iniciada a 
trabalho, quer seja uma montagem dos tra- 
tela para pintura a óleo balhos na SAPT para a 

uma folha de papel exposição que ficará 
para desenho, a fim de aberta ao público em 
receberem o carimbo geral e também para a 
identificando a data venda, 
dcjencontro. Ele servirá 
para evitar-se a presen
ça de obras elaboradas 
fora do encontro, des- 
caracterizando-o.

Após o trabalho de _
carimbagem das folhas, Porto Alegre, ma Praça 
que será executado pela Barão do Rio Brancoou 
equipe do MARGS^os^ (SAPT).

Numa continuidade 
do projeto iniciado no 
verão do ano passado, 
na praia de Torres, o 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, DAC/- 
SEC promoverá, no 
próximo dia 11 de 
fevereiro, na praia de 
Tramandaí, o Segundo 
Encontro de Artistas na

SAPT.

ou

Praia.
O Encontro consiste 
participação direta 

dos artistas plásticos nô 
próprio local, cada um 
desenvolvendo
própria técnica. Os 
trabalhos serão reu
nidos no mesmo dia 
após sua concepção, 
numa exposição na

na As inscrições para o 
Segundo Encontro de 
Artistas Plásticos na 
Praia podem ser feitas 
na sede do MARGS em

sua



ENCONTRO DE ARTISTAS 
— O Museu de Arte do Rio 
Grande do Su! (Praça 
Barão do Rio Bronco) 
está recebendo inscriçõe* 
dos interessados em 
participar do Segundo 
Encontro de Artistas na Praia 
que se realizará no próximo 
domingo. As informações 
devem ser obtidas no 
MARGS das 10H às 17h, 
até sexta-feira.

Encontro de Artistas na 

Praia foi transferido
i

0 Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. DAC-SEC in
forma, que, por motivos téc
nicos, a promoção denomina

da II Encontro de Artistas na 
Praia, foi transferida em da
ta e local. A princípio progra
mada para este final de se
mana, dia 11, na praia de Tra- 
mandaí, com a colaboração da 
Sociedade local, ela foi trans
ferida para o dia 17, próximo 
sábado, na praia do Imbé, ten
do como ponfo de referência, 
o Hotel Samburá.

FH- $2-7-3

Os interessados em partici
par da promoção, devem pro
curar o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, ou o local na 
data prevista para suas inscri
ções. A promoção II Encon
tro de Artistas na Praia, co
mo em sua primeira edição, 
consiste na movimentação do 
artista pela referida praia pa
ra retratá-la em desenho ou 
em pintura, durante tod< o 
sábado. Ao final; os tr. -• 
lhos realizados serão expôs 
no Hotel Samburá a todo o 
público interessado, para visi
tação. Para evitar uma des- 
caracterização da promoção, 
os artistas devem comparecer 
no início da manhã, no Hotel 
Samburá, para que suas folhas 
de desenho ou mesmo suas 
telas sejam carimbadas pela 
equipe de organizadores. O 
carimbo servirá para determi
nar que o desenho ou a pintu
ra realmente foram concebi
dos durante o dia 17, na praia 
de Imbé.

* Em Tramandaí, no próximo domin
go, estará acontecendo o II En

contro de Artistas na Praia, organizado 
pelo Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, órgão do DAC/SEC. O objetivo é 
repetir o sucesso da promoção realiza
da, pela primeira vez, no verão passado 
em Torres. O encontro consiste na par
ticipação direta dos artistas plásticos 
próprio local, desenvolvendo sua pró. 
pria técnica. Os trabalhos serão ex
postos. no final do dia, na Sociedade 
Amigos da Praia de Tramandaí. Inscri
ções podem ser feitas no MARGS
sat. f -f C-2-V

no

ou
tunfCâ

★ O Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul DAC/SEC, que tem na sua 

presidência ao dinâmico Luiz Inácio 
Franco de Medeiros, informa que 
por motivos técnicos a promoção do 

Encontro de Artistas na Praia, 
ficou transferida para o dia 17, 
próximo sábado na linda praia do 
Imbé, tendo como ponto de referên
cia o Hotel Samburá.

Maiores informações o artis
ta pode ter na sede do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, 
à Praça Barão de Rio Branco, 
sem número.

!

cr. c.

Artistas na praia só dia 17
O Segundo Encontro de Ar

tistas na Praia previsto para 
este domingo em Tramandaí,
foi transferido para o dia 17 
deste mês, no Samburá Hotel
de Imbé. Os artistas que esta
vam [interessados na promoção
do Museu de Arte. devem com
parecer para o Encontro às
lOh no local estabelecido ou 
pedir novas informações no 
MARGS. na Praça Barão do Rio 
Branco.

inscritos que desejam passar o 
dia inteiro desenhando e pin
tando em determinados pontos 
da cidade para, posteriormente, 
organizarem 
conjunta. A participação é li
vre, contudo é obrigatório o ca
rimbo de identificação, que é 
dado no dia e hora previstos. 
Esta atividade foi organizada 
em 1978 pela primeira vez, ten
do por paisagem a praia de 
Torres.

exposiçãouma

O Encontro de Airtistas na 
Praia consiste na reunião de

40 ♦ FM 9 DE FEVEREIRO DZ 1979 
SEXTA-FEIRA
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MAIiGS leva artistas plásticos 

à praia de Inibe, neste sábado
Teniza afirma que o primetr» 

encontro, realizado no ano pas
sado, na praia de Torres, foi 
bastante positivo e alcançou os 
seus objetivos tanto de confra
ternização como de divulgação 
e vendas. Entre os quase 40 ar
tista que participaram da pri
meira promoção, estão os no
mes de Tunuca, Leda Flores, 
Enio Lioman, Joana de Azevedo 
Moura, Sônia Moeller. Plínio 
Cesar Bernhart e Nelson Bai- 
bich. No total, foram apresen
tados 150 trabalhos, sendo que 
muitos deles foram vendidos 
imediatamente. Além de artistas 
plásticos bastante conhecidos, 
muitas pessoas, inclusive da 
sociedade de Torres, participa
ram do encontro.

Uma promoção aberta a to
dos os interessados que visa a 
reunir artistas e oportunizar 
ura trabalho imediato, é o que 
se propõe o Segundo Encontro 
de Artistas na Praia, que se 
realiza neste sábado em Imbé. 
Segundo a coordenadora do Nú
cleo de Extensão do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, Te- 
niza Spirelli, que organiza a 
promoção, o objetivo é divulgar 
o artista e proporcionar a ven
da de trabalhos de nomes co
nhecidos como Enio Lipman. li
sa Monteiro e outros, a preços 
mais acessíveis.

mente em retratar a praia mas 
em utilizar qualquer elemento 
que lhes chame a atenção. E 
explica que o artista deve rea
lizar um trabalho totalmente 
descontraído para evitar a re
petição de problemas ocorridos 
no encontro do ano passado (co
mo por exemplo, a apresentação 
de trabalhos feitos anterior
mente), os participantes deste 
ano deverão levar seu material, 
pela manhã, ao Samburá Hotel, 
para ser carimbado, antes do 
início do trabalho. As inscrições 
deverão ser feitas no mesmo lo
cal, sábado pela manhã e os ar
tistas terão que entregar os tra; 
balhos prontos até às 18h do 
mesmo dia para serem levados 
à exposição.

Teniaa faz questão de frisar 
que os participantes do encon
tro não devem se preocupar’ so-

T) t <XYÍO cU,....

O Z ./ 13.....
J c mal:

M.. /Data:— 

afinal

assunto:....

0 i\J
Encontro dos Artistas na Praia ficou para 

o sábado próximo. Por motivos técnicos
O II Encontro de Grande do Sul, ou o 

Praia local na data prevista
devem comparecer no 
início da manhã, no 
Hotel Samburá, para 
que suas folhas de 
desenho ou mesmo suas 
telas sejam carimbadas 
pela equipe de orga
nizadores. O carimbo 
servirá para determinar 
que o desenho e a pin
tura realmente foram 
concebidos durante o 
dia 17, na praia do. 
Imbé.

Artistas na .
promoção do Margs— para suas inscrições. A 
Musèude Arte do Rio promoção II Encontro 
Grande do Sul que de Artistas na Praia 
deveria acontecer hoje como em sua primeira 
em Tramandaí, foi edição, consiste na 
transferido de data e movimentação de artis- 

o t.a pela referida praialocal. Ficou para 
próximo sábado, dia 17 para retratá-la oueiB 

praia do Imbé, tendo desenho ou em pintur a 
durante todo o sábado.

na
como ponto de referên-

praia de Imbé. A Ao final, os trabalhos 
da mudança, realizados serão expos

tos no Hotel Samburá a 
todo o público interes- 

visitação.
participar da promoção, Para evitar uma des- 
devem procurar o caracterização da 
Museu de Arte do Rio promoção, os artistas

cia a
causa
segundo o Margs, deve- 
se a motivos técnicos.

Os interessados em sa^> para

informa-Maiores 
ções, o artista pode ter 

na sede do Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul, a Praça Barão do 
Rio Branco, s/n°.
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Trabalho de artistas em 

Imbé atraiu bom público
sã a 5s »5n L CT *a de va os artistas à praia é “ofere-

balneáriífínirt ^77 a ° Cer Uim oportunidade àquelas 
f01 Pin+tado de todas pessoas que, na Capital ou mes-

confZf; 23 t0/3S 7 C°+reS mo em ddades do interior do 
coníorme a visão de cada artis- Estado, nào têm chance de vi-
ta. À noite, os trabalhos fo- sitar uma galeria de arte”
SShmrflSXl T • S4fguâo<.do E à nolte’ a exposição ates- 
Sambura Hotel, atraindo a aten- tou os objetivos de Baibich pois
pender dSw SÜlf- E’ de' muita gente’ se não comprou, 
df7er n.iP cta°i -df'Se acabou reservando quiadros, e-
^' c due mais esta iniciativa mocianada pelos belos traba- 
dos artistas atingiu os objeti- íhos apresentados.

O encontro de arte em Imbé 
reuniu pintores, escultores e 
desenhistas. Eles se reuniram 
no sábado pela manhã, 
guão do hotel. Depois disper
saram-se por todo o balneário, 
em busca dos temas a 
retratados.

Nelson Baibich, um dos or
ganizadores, disse que o pri
meiro encontro foi realizado 
Torres. Cada ano, é escolhida 
uma praia. E destacou que o 
objetivo disso “é reunir o pes
soal na praia, dando a opor
tunidade de se apresentar tra
balhos diferentes, oferecendo- 
os ao público por um preço

no saem

serem

A partir das 21h, no mesmo 
hotel, foi realizado um coque
tel, onde foram expostos todos 
bs trabalhes. Ao mesmo tem
po que esses trabalhos eram ex
postos, o público tinha a opor
tunidade de dialogar com os 
artistas, perguntando sobre as 
técnicas temas escolhidos.

Todos os trabalhos apresenta
vam motivos referentes à praia. 
Assim, os mais explorados fo
ram as dunas, os molhes, a pon
te de pesca, os barcos da Pe- 
trobrás. Alguns artistas opta- 

por desenhos e pinturas 
abstratas, porém sempre utili
zando motivos que lembrassem 
a praia.

Os artistas que participaram 
do encontro foram Hilda Mot- 
ta, Maria Pilla, Maria Cecília 
Sperb, Circe Saldanha, Turuca, 
Glacy Pires Rockett, Cláudia 
Stern, Enio Lipmann, Astrid, 
Romanita. Nelson Baibich, Staz- 
zani.

ram

PEOPLE —1' r 3'}í
* Foi. sucesso, inclusive
MARCS^’ ,a prom°Çã° do 
MAnGS junto com Paulo Hoff-
tneister no Hotel Samburá 
Imbe, quando os artistas pinta- 
vam ou desenhavam locais típi- 
cos da praia. Foi uma repetição 
do exito no ano passado. 
J°r>es. Quem faltou foi Vera 
-Lm Cavalheiro, que é um gênio 
em promoção. Muitos artistas 
disseram presente: Jader Sibei- 
ra, Romanita Martins, Hilda 
Mota, Tunuca Silveira, Astrid 
Hermann e outros.

Eles empregaram a técnica 
aguada, à óleo, o lápis de cor 
e a argila. Muitos quadros fo
ram vendidos e outros 
dos. O preço oscilou de CrS 
400,00 (quadros menores) a Gr$ 
8.000,00 (quadros grandes).

De todas as atividades reali
zadas no sábado, foi feita 
nas uma escultura, 
va-se em argila mole, por ter 
sido feita no dia. Segundo a 
escultora, Cláudia Stern, “após 
a modelagem, a escultura será 
queimada em forno de Bier, 
resultando em terracota”.

Os artistas tiveram a cola
boração do Museu de Arte de 
Porto Alegre e de Paulo Hoff- 
meister, que cedeu as depen- 
dnêcias do Samburá Hotel

no
reserva-

em

ape- 
Encontra-

para
que fosse feito este encontro 
de arte em Imbé.
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A praia, em suas formas e cores, pintada por artistas

SÁBADO, O TEMA DE 30 

PINTORES GAÚCHOS 

FOI A PRAIA DO IMBÉ
O II Encontro do Artistas na 

Praia foi realizado sábado, 
Imbé.
três dezenas 
pintores, o balneário pintado de 
todas as formas, com todas as 
cores conforme a visão de ca
da artista. A noite, os traba
lhos foram expostos no saguão 
do Samburá Hotel, atraindo a 
atenção de muita gente. E se 
■depender dessa atenção, pode-se 
dizer que mais esta iniciativa 
dos artistas atingiu os objeti
vos.

foi realizado um coquetel, onde 
foram expostos todos os traba
lhos. Ao mesmo tempo que es
ses trabalhos eram expostos, o 
público tinha a oportunidade de 
dialogar com os artistas, per
guntando sobre as técnicas e 
temas escolhidos. Todos os tra
balhos apresentavam motivos 

Assim, os 
foram as du-

em
Com a participação de 

de desenhistas e

referentes à praia, 
mais explorados 
nas, os molhes, a ponte de pes
ca, os barcos da Petrobrás. Al
guns artistas optaram por de
senhos e pinturas abstratas, po
rém sempre utilizando motivos 
que lembrassem a praia.

Os artistas que participaram 
do enco-nt.ro foram Hilda Mot- 
ta, Maria Pilla, Maria Cecília 
Sperb, Circe Saldanha, Tunuca, 
Glacy Pires Roekett, Cláudia 
Stern, Ênio Lipmann, Astrid, 
Romanita, Nelson Baibich, Staz- 
zani. Eles empregaram a téc
nica aguada, óleo, lápis de cor 
e a argila. Muitos quadros fo
ram vendidos e outros reserva
dos. O preço oscilou de Cr$... 
400,00 (quadros menores) a Cr$ 
8.000,00 (quadros grandes).

De todas a.s atividades reali
zadas no sábado, foi feita ape
nas uma escultura. Encontra
va-se em argila mole. por ter 
sido feita no dia. Segundo a es- 
oultora, Cláudia Stern, 
a modelagem, a escultura será 
queimada em forno de Bier. re
sultando em terracota”. Os ar
tistas tiveram a colaboração do 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul e de Paulo Hof fineis ter, 
que cedeu as dependências do 
Samburá Hotel para que fosse 
feito este encontro de arte 
Imbé.

Nelosn Baibich. um dos orga
nizadores, disse que o Primeiro 
Encontro foi realizado em Tor
res. Cada ano, é escolhida urna 
praia. E destacou que o objeti
vo disso “é reunir o pessoal na 
praia, dando a oportunidade de 

apresentar trabalhos diferen
tes, oferecendo-os ao público por 
um preço mais acessível”. Para 
Baibich, outra importante razão 
que leva os artistas à praia é 
“oferecer uma oportunidade à- 
quelas pessoas que, na Capital 
ou mesmo em cidades do inte
rior do Estado, não têm chan
ce de visitar uma galeria de ar
te". E à noite, a exposição a- 
testou as objetivos de Baibich, 
pois muita gente, se não com
prou, acabou reservando qua
dros, emocionada pelos belos 
trabalhos apresentados.

O encontro de arte em Imbé 
reuniu pintores, escultores e de
senhistas, 
sábado pela manhã, no saguão 
do hotel. Depois di.spersarain-se 
por todo balneário, em busca 
dos temas a serem retratados. A 
partir das 21 h, no mesmo hotel,

“após

Eles reuniram-se no

em
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Trabalho d. ísias
Imbé atraiu bom públic

■
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0 II Encontro de Artistas na 
Praia foi realizado sábado, em 
Imbé, com a participação de 
30 desenhistas e pintores. O 
balneário foi pintado de todas 
as formas, com todas as cores 
çonforme a visão de cada artis
ta. À noite, os trabalhos fo
ram expostos no saguão do 
Samburá Hotel, atraindo a aten
ção de muita gente. E, se de
pender dessa atenção, pode-se 
dizer que mais esta iniciativa 
dos artistas atingiu os objeti-

mais acessível”. Para Ba_ 
outra importante razão qué le 
va os artistas à praia é “ofere' 
cer uma oportunidade àquelas 
pessoas que, na Capital ou mes 
mo em cidades do interic 
Estado, não têm chance d 
sitar uma galeria de arte’

E à noite, a exposição 
tou os objetivos de Baibich, 
muita gente, se não comprt 
acabou reservando quiadroS, 
mocianada pelos belos 
lhos apresentados.

O encontro de arte em Imbé 
reuniu pintores, escultoreis e 
desenhistas. Eles se reuniram 
no sábado pela manhã, nó sa
guão do hotel. Depois disper- 
saram-se por todo o balnl 
em busca dos temas a s 
retratados.

partir das 21h, no mw 
hotel, foi realizado um coque
tel, onde foram expostos todos 
os trabalhes. Ao mesmo tem
po que esses trabalhos eram ex
postos, o público tinha a opor
tunidade de dialogar com os 
artistas, perguntando sobre as 
técnicas temas escolhidos.

1 '>r*
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V
X lson Baibich, um dos cr

iadores, disse que o pri
meiro encontro foi realizado em 
Torres. Cada ano, é escolhida 
unia praia. E destacou que o 
objetivo disso “é reunir o pes
soal na praia, dando a opor
tunidade de se apresentar tra
balhos diferentes, oferecendo- 

um preço

'•i
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Todos os trabalhos apresenta- 
vaní motivos referentes à praia. 
Assim, os mais explorados fo
ram as dunas, os molhes, a pon
te de pesca, os barcos da Pe- 
trobrás. Alguns artistas opta- 

1 por desenhos e pinturas 
tratas, porém sempre utili 
do. motivos que lembrassem

r

a praia.
artistas que participaram 

_j encontro foram Hilda Mot- 
ta, Maria Pilla, Maria Cecília 
Sperb, Circe Saldanha, Turuca 
Glacy Pires Rockett, Cláudia 

—, Enio Lipmann, Astrid 
inita. Nelson Baibich, StazPREZADO HÓSPEDE Kl!

Eles empregaram a técnics 
aguada, à óleo, o lápis de coi 
e a‘argila. Muitos quadros fo 
ram vendidos e outros reserva
dos. O preço oscilou de Cri 
400,00 (quadros menores) a CrSj 
8.000,00 (quadros grandes).

De todas as atividades- reali 
zadas no sábado, foi feita ape 
nas •’uma escultura. Encontra 

em argila mole, por tei 
feita no dia. Segundo 

I escultora, Cláudia Stern, “apó 
a modelagem, a escultura sen 
queimada em forno de Bier 
resultando em terracota”.

Os artistas tiveram a cola 
boração do Museu de Arte d( 
Porto Alegre e de Paulo Hoff 
meister, que cedeu as depen 
dnêcias do Samburá Hotel para 

que -fosse feito este encontro 
de arte em Imbé..

J HÜTEL SAM3URÁ a o flUSEU DE ARTE D0 RIO GRANDE D0 SOL 

orgao do DAC/SEC, tara o prazer de convidã»io a visitar 

exposição de obras de artistas plásticos que será realij 

zada hoje, as 21 horas* na Sela de Convenções dest.3 Hat 

1 refBrida mostra consta de trabalhos feitos no dia de j 

iqje pelos artistas eu sua movimentação pela praias. 

tema livre e em diferentes técnicas da execuçaoc

com

I
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panorama déclo presser

A paisagem do litoral 

vista por 12 artistas
Sem a divulgação da edição anterior, em Torres, o Et 

Encontro de Artistas na Praia, realizado sábado último em 
Irnbé. quase passava despercebido, se não fosse o prestígio 
de um grupo de entusiastas desta promoção do MARGS. Ape
sar de não existir tema determinado, os 14 participantes, em 
sua maioria, optaram pela paisagem local, não tão rica e ins- 
piradora como a de Torres.

A lagoa de Tramandaí, a ponte que liga os dois bal- 
neáreos à praia, foram os temas preferidos, mas também 
existiram aqueles que optaram por elementos isolados. O de
senho (aquarela, bico de pena), a pintura e a escultura, foram 
as técnicas desenvolvidas. Iniciado pela manhã, o resultado 
foi exposto à noite, no Hotel Samburá, com a presença de 
alguns dos participantes e interessados.

Deixando de lado seus nus, Hilda Moita compôs através 
de um traço despojado e seguro, grupos de pescadores e ba^ 
nhistas. Cláudia Stern utilizou argila para fazer uma figura 
que posteriormente será levada ao forno para o devido aca
bamento de tenacota. Afastando-se de sua temática habitual, 
Enio Lippmann realizou três aquarelas, conservando apenas 
numa delas, um de seus elementos preferidos: o caramujo.

A pintura teve sua melhor representante com Maria Ce- 
cüia Sperb que, com tinta acrílica, realizou quatro mini- 
trabalhos, fiel a certas características que aprendeu com Por- 
cella. Maria Pilla, além de uma tela, apresentou aquarelas, 
tendo a paisagem por tema. Esta também foi captada nas 
aquarelas de Astrid Hermann, com melhores resultados nas 
de pequenas proporções. Ainda a paisagem, dentro de uma 
visão mais tradicional, apareceu nas aquarelas de Glacy Pires 
Rochett.

Tu nuca optou por desenhos oom temas ligados à juventu
de .surfe, tênis). Conservando alguns dos elementos que já 
são sua marca registrada, Nelson Baibich deu uma visão 
própria da paisagem local, fugindo do colorido, trabalhando 
com seu material preferido: bico de pena. O grupo é com
pletado por três rostos feitos com pincel atômico, pelo des
conhecido Stazzoni.

Ainda figuravam na lista de participantes, Doralice Ne
ves e Glória Fadei, que acabaram não participando da mos
tra. Já existem comentários que o próximo encontro, em .. 
1980, será em Atlântida. Se isto acontecer, é necessário ha
ver uma divulgação maior, com mais antecedência, para a 
promoção atingir seus reais objetivos, não permanecendo no 
conhecimento de um pequeno grupo mais informado.

É claro que uma mostra com estas características, onde o 
tempo é exíguo, pouca novidade pode trazer. Sua validade re
side em promover o contato da arte com o público, numa épo
ca de marasmo total. Mesmo as vendas, apesar dos preços 
convidativor (desenhos a partir de Cr$ 400,00) foram insig
nificantes. A exposição durou apenas poucas horas, não ha
vendo chances para despertar maior interesse aos veranis
tas.

Dos 14 participantes, 12 mostraram os trabalhos, variando 
entre três e seis o número de obras expostas. Do conjunto 
destacavam-se quatro desenhos de Romanita Martins, utili
zando a paisagem redividida através de diversos planos. Ciree 
Saldanha, conhecida através do trabalho em serigrafia, tam
bém conseguiu bons efeitos, principalmente tratando de ele
mentos isolados, como detalhes de esteiras.

n
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Desenho de Romanita Martins Desenho de Circe Saldanha
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Desenho de Hilda Motta
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panorama cJécío presse?

A paisagem do litoral 

vista por 12 artistas
SZ '*<*■* ‘™*> determinado, o/t4 pa “Ss em
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Deixando de lado seus nus. Hilda Motta compôs através
nhistas ciáudÍTi^0 *feSm'°’ ®niP°« de Pescadores e ba 
Üfr, Stern utlllzou argila para fazer uma figura
que posteriormente será levada ao forno para o devido aca-
E^^Up^annTÍ-' Aíaft?aido-ae de sua temática habitual, 
nla Jer i ?,Z°U tref aqu.arelas* conservando apenas 
numa delas, um de seus elementos preferidos: o caramujo
cfliaAsSrbUonPteVe *“?• Telh0r representante com Maria Ce- 
, f Sperb que, com tinta acrílica, realizou quatro mini-
ceSa £r!a P?lií.ertf ca^acterísticas <*« aprendeu com Por- 
tendo f nl alemt de l,ma tela- apresentou aquarelas,
aquarelas Pde AstridPOH Esta também foi captada nas
de nPrnLo Hermann, com melhores resultados

Q f brop°rcoes. Ainda a paisagem, dentro de 
R^hett fcl'adlClona1' aPareoeu nas aquarelas de Glacy Pires

ÉsBipti
íoi exposto à noite, no Hotel Samburá. 
alguns dos participantes e interessados.

o resultado 
com a presença de nas

uma

convidativo: (desenhos a partir de Cr$ 400,00) foram insig- 
vnlir^- A exP<>siçao durou apenas poucas horas, não ha- 
v ndo chances para despertar maior interesse aos veranis-

de In fn liS ^ desenhos oom tema*s ligados à Juventu- 
, f ’ Conservand0 ateuns dos elementos que já

sao sua marca registrada, Nelson Baibich deu uma visão 
piopna da paisagem local, fugindo do colorido trabalhando com aeu material preferido: bico de wTpTS
Secido^St^J031"3 íeitOS COm PlnCel *“““»• T*>» <*«*-

T_ de ^«ciPabtes, Dorallce Ne-
tíf TáGÍ af FadeI’ que. acabaram nã0 participando da mos-
1080 será em^fr"1^ ^ Tf ° eróxim° encontro, em .. 
ver°'ufna H v!i t -ntlda' Se 1St° aContecer- ê necessário ha- 
DmmoSo íín gaÇa° ma,°r' com mais antecedência, para a 
piomoçao atingir seus reais objetivas, não permanecendo no conhecimento dc um pequeno grupo mat?

tas.
Dos 14 participantes. 12 mostraram 

entre três „ . os trabalhos, variando
. 6 seis ° numero de obras expostas. Do conjunto

mentos isolados, como detalhes de esteiras.
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Desenho de Romanita Martins


