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Assunto:

Cultura na praia
Diversas atividades culturais estão acon

tecendo na orla gaúcha promovidas pela 
Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo. 
Entre algumas exposições destacamos 
«Acervo dos Pólos Culturais» que os veranis
tas de Cidreira poderão conhecer até o dia 
dois de fevereiro O acervo inclui arte em 
palha mascaras, uma estatueta da Suméria, e 
poderá ser visitado das 15 às 22 horas, na 
Galeria Edelsul.

Também no mesmo período os veranistas 
de Torres poderão conhecer parte do acervo 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sal, pois 
obras de 37 artistas plásticos estarão sendo 
mostrados na mesma sede da Sociedade dos 
Amigos da Praia de Torres.

TRAMANDAÍ
«Cidreira, Anos 20», resultado da pesquisa 

de Myrthes Tomazzoni Gonzalez, é o retrato 
de uma época em que apenas algumas fa
mílias buscavam o lazer à beira-mar. É um 
retrato daquela época, com hábitos e cos
tumes que mostram as transformações por 
que passou todo o litoral gaúcho. A exposição 
dos trabalhos em bico de pena mostram in
clusive que o maiô não era utilizado, e 
apresenta aspectos da vida de Cidreira nos 
anos 20.

Os trabalhos estão no saguão da Secretaria 
Municipal de Turismo e poderão ser vistos da 
I6h às 22h. A Secretaria fica na Av. da Igreja

TORRES
Em Torres continua a Exposição «Humor e 

Tradição», do Museu de Comunicação, na 
sede Central da Sociedade dos Amigos da 
Praia de Torres, Av. Picoral — Está aberta 
ao público das 16 às 22h. Esta exposição reúne 
30 quadros de cartunistas gaúchos como Ben- 
dati, Santiago, Edgar Vasques, Beto Chê, 
Corvo, Cruz Fraga, Edu, Sampaulo e muitos 
outros. Permanece em Torres até o primeiro 
dia de fevereiro. 383.

«Cidreira, Anos
20»,
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Edward Reyd em temporada 

gaúcha ganhou “dinner” servido 
por Mimi e Haroldo Stumpf, na 
bonita e elegante morada de Torres 

p* * ♦ Talata Pimentel exibindo na 
sede central da SAPT algumas 
peças importantes do Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul, que é por 
ele presidida! ★ ★ *
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MARGS — Na sede central da 
SAPT, em Torres, permanece a 
exposição itinerante de verão do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul. Mostra de trabalhos de 41 ar
tistas gaúchos, como Carlos 
Scliar, Danúbio Gonçalves e Vera 
Chave.s Barcelos. Aberto até do
mingo, das 16h às 22h. Entrada 
franca.

.. . Tânia e Fe.
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Exposição do Museu de Arte em
Em Torres, na sede central da SAPT, per- tem ainda como objetivos divulgar as ten- 

manece a mostra itinerante do Museu de Ar- dências atuais da arte no Rio Grande do Sul e 
te do Rio Grande do Sul. São desenhos, pintu- criar uma oportunidade de lazer cultural nas 
ras e gravuras de 41 artistas brasileiros, en- praias. O horário de visitação é de terças a 
tre outros Vera Chaves Barcelos, Carlos domingos, das 16h às 22h. O Museu de Comu- 
Scliar, Danúbio Gonçalves, juntamente com nicação Social Hipólito José da Costa expõe 
novos valores como Mário Rohneldt, Alfredo no mesmo local O Humor e a Tradição do Rio 
Nicolaiewski e Renato Heuser. A exposição Grande do Sul. 53)04/02/ 2' Ulá.P £
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Gravura de Carlos Scliar em Torres
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MARGS — Na sede central da So
ciedade Amigos da Praia de Tor
res (José Picoral) exposição itine
rante de verão do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. Mostra de 41 ar
tistas gaúchos, entre eles Carlos

Scliar, Danilo Gonçalves e Vera 
Chaves Barcelos. Aberto ao públi
co até 30 de janeiro, das 16h às 22h. 
Entrada franca.
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F raca a programa
ção cultural no litoral, duran
te este verão.Na verdade, ao 
contrário do que aconteceu 
em anos anteriores, desta 
vez os orgãos oficiais pouco 
se preocuparam em progra
mar eventos para a tempora
da, que foi aberta sem a par
ticipação da Orquestra Sinfô
nica de Porto Alegre, com o 
concerto que já se tornava 
tradicional, no anfiteatro da 
Guarita. Única exceção pa
rece ser a exposição itineran
te do Museu de Arte do Esta- 
dq, que está à mostra na sede 
da Sapt, em Torres. São de
senhos e pinturas de 41 artis
tas brasileiros, desde nomes 
consagrados, como Carlos 
Scliar, até valores novos, co
mo Mário Rohnelt. Numa ini
ciativa particular, será inau
gurada na noite de 5 de feve
reiro, na sede da ACC em 
Atlântida, mostra coletiva fie 
artistas plásticos gaúchos. 
Esta será a segunda ediçáo 
desta exposição que, no ano 
passado, colheu sucesso sig
nificativo de publico e ven
das, comprovando o acerto e 
a necessidade dessas promo
ções de verão, nas praias.
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Em Torres, a Exposição
itinerante do MARGS

Em Torres, na sede central da SAPT, acontece um evento culturalque 
vem despertando grande interesse de público: a exposição itinerante do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul. São desenhos, pinturas e gravuras de 
41 artistas brasileiros, entre outros Vera Chaves Barcelos, Carlos Scliar 
Danúbio Gonçalves ao lado de novos valores como Máno Rohneldt, Al
fredo Nicolaiewsky e Renato Heuser. .

Além de simples mostra, a exposiç&o serv^ também como interessante 
verificação das tendências atuais da arte no Rio Grande do Sul. Ao lado de 
padrões estéticos tradicionais, os espectadores podem considerar os novos 
valores, com tendências algumas vezes opostas Figurativas, geométricas 
ou abstratas, as obras reunidas neste coletiva de verão despertem no es
pectador um interesse maior pelo conhecimento das artes plásticas.

A idéia central do Museu de Arte do Estado em levar esta exposição 
ao litoral é exatamente esta: inquirir o espectador e despertar o interesse 
pela expressão plástica, conciliando conteúdos e formas diversas. Com esta 
mostra, cria-se também uma boa possibilidade de lazer cultural nas praias. 
O horário de visitação é Jas 16 às 22 horas de terças a domingo.


