
ffiwmtmn m mm:t ; m
S13BSE CHST ARIA D}:; ZQLTJ&k

mm* m ® w í is • ■■■■■> sc
HÚCLEO D,- DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

h n fuvaiBJBTJlKMinOlRMM^WWKUB^v-vtM  ̂»'«vrtfí •.- m**mur-

FOTOS :
H A MODA NA PORTO ALEGRE ANTIGA » 

Virgílio Callegari ( l88o - 1930)
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- fotos do acervo de Ivan Gabeda (particular)

- copiagem executada por Leo Guerreiro
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Nesta foto de mãe e filha, pode-se observar a riqueza 
dos vestidos de festa do princípio do século

Esta foto faz parte da exposição que será inaugurada 
amanhã no MARGS

"A moda na Porto Alegre antiga"
Amanhã à tarde, às 18 horas, estará sendo inau

gurada no Museu de Arte do Rio Grande do Sul uma 
exposição de fotografias de Virgílio Calegari, atual
mente em mãos do colecionador Ivan Cabeda.

A exposição que recebeu a denominação “A moda 
na Porto Alegre Antiga”, é composta de 21 fotos, todas

elas oferecendo uma vsião dos vestidos, chapéus, pen
teados e jóias usadas pelas nossas elegantes na pri
meira década deste século. A exposição será franquea
da ao público e poderá ser visitada diariamente, entre 
terças e domingos, das 10 às 17 horas.
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Moda na Porto Alegre Antiga reúne 21 fotografias

Fotos da moda antiga
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul abre hoje. às 

18h. uma exposição de fotografias de Virgílio Callegari, 
que dá uma visão sobre a Moda na Porto Alegre Antiga. 
Reúne 21 fotos, onde aparecem vestidos, chapéus, pentea
dos e jóias usados na época dos fins do século passado e 
início deste.

K a segunda vez que o MARGS expõe trabalhes de Vir
gílio Callegari, famoso’ fotógrafo do período de 1880 a 1930. 
Anteriormente, realizou uma mostra com fotografias de pré
dios, praças e locais tradicionais da Porto Alegre antiga, 
pertencentes a esse autor. Desta vez, os trabalhos foram 
reunidos com o objetivo de mostrar alguma coisa dos cos
tumes da época, principalmenfe no que se refere ao vestuá
rio. Entre as fotos, destacam-se algumas que reproduzem 
famílias tradicionais, como a dc Júlio de Castilhos e Borges 
de Medeiros. Há também fotos com pessoas desconhecidas, 
que exibem os trajes usades na época.

As fotografias pertencem ao acervo particular do cole
cionador Ivan Cabeda. A exposição poderá ser visitada do 
terça a domingo, no horário das lOh às 17h, até o dia 24 
de junho. A entrada é franca.

Fotos de Callegari estão no MARGS, a partir de hoje
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Obras fotográficas, pintura e arte o 

chinesa em três mostras locais ^5
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europeu e enraizado à tradi
ção clássica chinesa, tão pou
co conhecida no ocidente.

Ng Kam Tin é um intérpre
te, um executor solidamente 
formado numa disciplina ri
gorosa que se assenta no do
mínio virtuosístico e na apro
priação imutável das manifes
tações de uma arte secular. 
Algumas das manchas expos
tas são réplicas de obras Sung 
e nelas o delicado esfumado, 
os traços caligráficos que in
dicam árvores, rochas, o mo
vimento da água ou espessas 
folhagens são produto de u- 
ma execução hábil que insinua 
os rasgos essenciais da paisa
gem, de fundo monocromáti
co.

Em outros casos, sempre 
como variação de um tema 
longamente assimilado, o pin
tor compõe a obra sobre as
suntos como grandes lótus, 
bambús, flores e troncos que, 
apresentados no primeiro pia

da paisagem, estão envol
vidos pelo sugestivo tratamen
to do espaço, característico na
quelas escolas do extremo o- 
riente”.

transforma um “truque”, a 
pintura, em uma arte verda
deira”.

Também desde ontem, até 
o próximo dia l.°, estará em 
exposição a pintura clássica 
chinesa, realizada na sede da 
Nova Acrópole do Brasil, na 
Rua Ramiro Barcelos, 1419. A 
mostra está aberta, diariamen
te, das 14 às 22 horas, apre
sentando o pintor Ng Kam 
Tin, que é especialista nos es
tilos das dinastias Tang e 
Sung, que se desenvolveram 
nos séculos seis e dez, quan
do a pintura chinesa teve seu 
maior esplendor. A propósito 
do artista e seu trabalho, as
sim afirma o catálogo da mos-

Novas exposições estão a- 
conteoendo em Porto Alegre, 
possibilitando ao público in
teressado uma multiplicidade 
bastantte significativa de es
colhas, sobretudo para o fim 
de semana.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, na Praça da 
Alfândega, está apresentando 
exposição fotográfica denomi
nada “Porto Alegre Antigo”. 
Trata-se de uma seleção de 
trabalhos do acervo de Ivan 
Cabeda, realizada por Virgí
lio Calegari, em copiagem e- 
xecutada por Léo Guerreiro. 
Esta é a segunda, de uma sé
rie de cinco exposições com 
material de Calegari, que o- 
correrão todos os meses ím
pares no MARGS. As próxi- 

séries incluirão temas

tra:
“Resulta surpreendente pa

ra o homem ocidental, que 
um pintor trabalhe em um 
estilo e espírito da arte de 
seis ou dez séculos atrás. Pro
vavelmente, o mesmo aconte
ça entre os orientais, embora 
seja mais difícil assegurar-se. 
Porém, devemos admitir que 
Ng Kam Tin é capaz de criar, 
mesmo em um mundo estéti
co anterior ao renascimento

mas
como “Perfis da cidade anti
ga”, “Eventos de Porto Ale
gre Antigo” e “Vultos histó
ricos do Rio Grande do Sul”.

NO CLUBE DE CULTURA no

Desde a semana passsada, 
está em exposição, no Clube 
de Cultura, que comemora 
seu 29.° aniversário, mostra 
individual de Lordsir Cabreira 
de Oliveira, que inaugura, des
ta forma, as exposições da Ofi
cina de Artes daquela entida
de. A propósito da mostra, 
assim se manifesta Sapiran 
Brito, que além de ator, é 
também pintor, tendo já in
tegrado mostras coletivas em 
Porto Alegre:

“O Clube de Cultura, pelo 
seu departamento de artes 
plásticas, traz a público mais 
um artista, cumprindo seu 
propósito de revelar novos va
lores. Desta feita é um pin
tor. Conhecido pelas suas i- 
lustrações pelos jornais, re
vistas, cartazes e trabalhos de 
cenografia, Lordsir Oliveira é 
essencialmente um pintor.

E o que é um pintor? Um 
pintor pinta. E é capaz de 
viver pintando todo o seu 
tempo disponível, dispensando 
outros interesses. Um pintor 

sua arte e vive com ela 
ela, é capaz de pince-

ama
e para
lar com fúria ou carinho, so
fre quando ainda não encon
trou, goza o achado, seja da 
composição ou da cor dese
jada.

Um pintor imerge na tinta 
e emerge no quadro e, neste 
mergulho físico-psíquico, ex- 

seu vigor, a sua dor JJm dos vários trcihcilhos do Calegari que integram o, segunda 
série de fotografias a ser exposta no MARGS.

pressa o 
e a sua fé.

Um pintor pratica a “cozi
nha” e a artezania da pintu
ra na pesquisa e no experi
mento de materiais e técni
cas, ora errando, ora acertan
do, nunca porém se confor
mando. Espírito inquieto, 
mente lúcida, cultura pictóri
ca e informação aliadas a u- 

boa dose de sadia loucura, 
estabelecem a diferença entre 
o artista maior e o vulgar.

Um pintor, como por exem
plo, Lordsir um artista que

ma


