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Observaçõest i'!
- alguns trabalhos premiados vão fazer parte do 

acervo do MARGS $

- Fernando Baril

- Ricky Bois
- Antonio Eustáquio da Costa

- Suzana Albert Sommer

- Saint - Clair
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MELHORES DE PELOTAS
Os melhores trabalhos do TII Secretaria de Cultura 

patrocinar Salão de Pelotas
vaiSalão de Artes de Pelotas Já es

tão no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul para fazer parte 
de seu acervo de pintura, 
vura e desenho. Tríptico, pintura 
de Fernando Baril. óleo sobre te
la. recebeu o primeiro prêmio. 

(Entre outros nomes premiados 
sestão Ricky Bois. Antônio Eus- 
táquio da Costa Dias. Saint-Claír 
e Suzana Sommer.

Para o melhor trabalho em ca
da categoria foi atribuído um 

' Prêmio-Aquisição de Cr 15 mil 
pela Secretaria de Cultura. Ricky 
Bois. de Porto Alegre, classificou 
em segundo lugar um desenho 
denominado Mina Ego-Fusão. Ou
tro prêmio aquisição em desenho 
foi para Belo Horizonte, pare 
Antônio Eustáquio da Costa 
Dias, com lápis sobre papel cha
mado Interior n.o 3 — Homena
gem a Sonia Ledic.

gra-
A V Delegacia de Educação 

de Pelotas, e a Secretaria de 
Cultura do Estado, estão lan
çando o HI Salão de Artes de 
Pelotas, que neste 
uma série de pequenas modifi
cações ©m seu regulamento.

As inscrições para o . 
estarão abertas de 6 a 10 de 
outubro, no Grupo Escolar Cas- 
siano do Nascimento, na Ave
nida Dom Joaouim, 671. 
onde os trabalhos deverão" 
enviados.

O salão será aberto no dia 
19 de outubro, e será desen
volvido no Centro Português 
l.o de Dezembro. As áreas de 
Inscrição para este ano — o 
que já é uma modificação — 
incluem pintura, escultura, de
senho, artes gráficas: litogra
fia, serigrafia, xilogravura,“gra
vura em metal; e propostas. A 
exceção desta última, as di
mensões máximas dos traba
lhos não devem ultrapassar 
1,20 metros por 0.90 centíme- I

t-ros, devidamente emoldura
das.

A premiação inclui cinco 
prêmios de quinze mil cruzei
ros cada um, destinados 
para cada categoria, assim co
mo duas menções honrosas 
para cada uma, embora o júri 
tenha liberdade de não conce
der todos os prêmios ou des
locá-los de uma para a outra 
categoria, caso julgue mais a- 
propriado.

Promovido pela V Delegacia 
de Educação de Pelotas, o III 
Salão de Artes de Pelotas tem, 
neste ano, patrocínio da Se
cretaria de Cultura do Estado, 
com colaboração do Banco do 
Brasil-agência Pelotas, Diário 
Popular, Pepsi-cola, e Televisão 
Tuiuti. Para maiores informa
ções, os interessados poderão 
dirigir-se diretamente à De
legacia em Pelotas, ou pelo te
lefone 22.5112, naquela cida-

ano sofreu
um

salão

para
ser

de.
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Salão de arte
n° 5

prêmios
poito e I urismo já chegaram a Porto 
Alegre, pois agora ficam fazendo par-

sinadas por Fernando Baril Ricky Bois 
Antomo Eustáquio da Costa Dias.' Saint- 
Clair e Suzana AUbert S, ------

O III Salão de Arte de Pelotas, será 
inaugurado no dia 19 de outubro, às 
20h30min, no salào de festas do Centro 
Português 1° de Dezembro e prossegui
rá até o dia 26 do mesmo mês, com o pa
trocínio da Secretaria de Cultura.

As fichas de inscrições, regulamentos 
e informações Já podem ser obtidos 
pelos interessados em todos os museus 
de Porto Alegre, inclusive no MARGS 
(Praça Rio Branco). No lntéHòFromF 
te, laTqxKle 'ser Conseguido junto às 
Dt ega- — cias de Educaçáo.

As inscrições estarão abertas de 6 a 10 
de outubro.

A ficha de inscrição e os trabalhos de
verão ser entregues juntos à Comissão 
Executiva, no Grupo Escolar Casslano 
do Nascimento, à Av. Dom Joaquim, 
671, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h 
Os artistas deverão remeter os traba
lhos, às suas expensas, devidamente 
embalados, sendo que a 5* Delegacia de 
Educação não responderá por danos 
causados às obras decorrentes de má 
qualidade das embalagens.


