
SECRETARIA BE CULTURA9DESPORTO E TURISMO 

DEPARTAMENTO BE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

McXee de Documentação e Pesquisa _ _

« DESTAQUES HILTON DE GRAVURA "

Projnoçlos
SCDT
MARGS

Cia Souza cruz

Local s MARGS ~ galeria

Nfi de peçass 30 obras

08 /03 782 & 17/03 / 82
mamamecs «>am.?try «.amiraa mhh—fcrf —-:iH«i«np>

Período s

ObservaçSess

10 gravadores brasileiros cora 3 obras 

cada um



: „..EksiisÍ£LJr-.M.......
..2 1.../_ofc.....

J : mal 

. it aí—

raji na:_______
a s s n n t o:.... \Ai\Vc)v>u.e-0

Gravura em destaque
Marcello Grassmann, Arthur Luiz 
Piza e Lívio Abramo, de São Paulo; 
Gilvan Samico, de Recife, e Lótus 
Lobo, de Belo Horizonte, são os 
artistas que compõem a mostra. 
Observa-se que nenhum gravador 
gaúcho figura na relação. Fato 
comprova que a arte da gravura, 
entre nós, tem poucos cultores, e 
necessita de maior estímulo.

Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul inaugura, na noite de 8kde 
março, mostra reunindo dez dos 
maiores gravadores brasileiros, 
selecionados por uma comissão 
especial de críticos e historiadores 
de arte de todo o País. Anna 
Letycia, Fayga Ostrower, Dionísio 
dei Santo e Franz Krajcberg, do 
Rio; Evandro Carlos Jardim.
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Destaques de gravura no Margs
DezUos maiores gravadores brasileiros es

tarão reunidos, a .partir do próximo dia 8, de 
terça a domingo, dás lOh às!7h, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, numa promoção
da Gompanhia Souza Cruz, com o apoio da Fu- A exposição faz parte do projeto Destaques
narte, Os artistas selecionados por uma co- de Hilton de Gravura, criado com o objetivo 
missão especial, composta de críticos e histo- de incentivar as artes plásticas brasileiras, 
riadores de arte de todo o País, são Anna divulgar os artistas e enriquecer os acervos 
Letycia Fayga Ostrower, Dionísio dei Santo e dos museus brasileiros. Os artistas seleciona- 
Frans Krajcberg, do Rio de Janeiro; Evandro dos receberam um prêmio dê Cr$ 200 mil e um 
Carlos Jardim, Marcello Grassmann, Arthur múltiplo de uma escultura criada pelo artista 

^Luiz Piza e Lívio Abramo, de São Paulo; Gil- Haroldo Barroso especialmente para o proje-

van Samico, de Recife, e Lótus Lobo, de Belo t0- Da comissão que selecionou os artistas fa- 
Horizònte. zem parte Marck Serkowitz, Antônio Bento,

Carmem Portinho, Frederico Moraes e Wil
son Coutinho, do Rio de Janeiro; Olívio Tava
res de Araújo e Casemiro Xavier de Mendon
ça, de São Paulo; Márcio Sampaio, de Belo 
Horizonte; Enio Marques Ferreira, de Curiti
ba, e o artista Destaque Hilton de 1980, João 
Camara Filho, de Recife. A mostra já percor
reu várias cidades brasileiras antes de che
gar ã Porto Alegre, onde permanece até o dia 
18 de março. y
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Destaques de gravura nojvlargs
to. Da comissão que selecionou os artistas fa
zem parte Marck Serkowitz, Antônio Bento, 
Carmem Portinho, Frederico Moraes e Wil
son Coutinho, do Rio de Janeiro; Olívio Tava- 

A exposição faz parte do projeto Destaques res de Araújo e Casemiro Xavier de Mendon-
de Hilton de Gravura, criado com o objetivo ça, de São Paulo; Márcio Sampaio, de Belo
de incentivar as artes plásticas brasileiras, Horizonte; Ênio Marques Ferreira, de Curiti-
divulgar os artistas e enriquecer os acervos ba, e o artista Destaque Hilton de 1980, João
dos museus brasileiros. Os artistas seleciona- Câmara Filho, de Recife. A mostra já percor-
dos receberam um prêmio dê Cr$ 200 mil e um reu várias cidades brasileiras antes dé che-
múltiplo de uma escultura criada pelo artista gar á Porto Alegre, onde permanece até o dia
Haroldo Barroso especialmente para o proje- 18 de março. .

Dez do.s maiores gra\ adores brasileiros es- 
tarãp reunidos, a .partir do próximo dia 8, de Horizonte. 
terça a domingo, das lOh às 17h, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, numa promoção 
da Companhia Souza Cruz, com o apoio da Fu- 
narte, Os artistas selecionados por uma co
missão especial, composta de críticos e histo
riadores de arte de todo o País, são Anna 
Letycía Fayga Ostrower, Dionísio dei Santo e 
Frans Krajcberg, do Rio de Janeiro; Evandro 
Carlos Jardim, Marcello Grassmann, Arthur 

\Luiz Piza e Lívio Abramo, de São Paulo; Gil-

van Samico, de Recife, e Lótus Lobo, de Belo
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MARGS mostrara 

destaques Hilton
am

Instituído pela Cia. Souza Cruz em 1980, 
os Destaques Hilton tem por objetivo di-

então secretário de Cultura Desporto e Tu
rismo, Lauro Guimarães.
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sentada no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, de 8 a 18 de março. Excepcional
mente o MARGS abrirá suas portas numa 
segunda-feira, às 20h, para mostrar esta 
colecáo que posteriormente permanecera
em sÇeu acervo, já que a companhia promo
tora adquiriu obras dos gravadores seleci
onados. doando um trabalho de cada a vá
rios dos museus que estão abrigando a ex
posição.

Ü
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Xilo de Livio AbramoOs gravadores que participam são: Anna

ro- Evandro Carlos Jardim, Marcello 
Grassmann, Arthur Luiz Piza e Cwio 
Abramo, de Sào Paulo; Gilvan Samico de 
Recife e Lotus Lobo de Belo Horizonte. A 
seleção baseou-se no trabalho desenvolvido 
pelo grupo durante a década de 70 e os res
ponsáveis pela escolha foram: Marck Bei-

Í55SSS
Xavier de Mendonça, de Sao Paulo, Mareie 
SamDaio de Belo Horizonte, Enmo 
Marques Ferreira, de Curitiba e o artista 
— Destaque Hinton de Pintura/80 — Joao 
Camara F°, de Recife.

Cuiabá tem novo teatro
rcelo Grassmann. um dos Destaques Hilton
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Mestres da gravura

Trinta obras dos dez melhores gravadores brasileiros, 
selecionadas por um Júri de especialistas, estarão 
posição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul entre os dias 
8 e 17 deste mês . Sao os “Destaques Hilton de Gravura”, par
te de um projeto criado pela Cia. Souza Cruz, que vem con
tribuindo para a divulgação das artes plásticas em nosso pais 
e que já foi visto, nos seus dois anos de existência, por mais 
de 70 mil pessoas. Os artistas selecionadaos por críticos e his
toriadores sflo Ana Letycia, Fayga Ostrover, Dionísio Del 
Santo e Frans Krajcberg, do Rio de Janeiro; Evandro Carlos 
jardim, Marcello Grassmann, Arthur Luiz Piza e Livio 
Abramo, de Sao Paulo; Gilvan Samico, de Recife; e Lõtus 
Lobo, de Belo Horizonte. Uma obra de cada um será doada ao 
acervo do Museu, dia 17, no encerramento da exposição. A 
seieçao a ser exposta compreende xilogravuras, gravuras 
metal, serigrafias, litografias, relevos, água-fortes, água- 
tintas e ponta - seca. A Cia. Souza Cruz adquiriu uma obra de 
casa autor e reproduções assinadas e numeradas são doadas 
aos museus que abrigam.a mostra. A exposição já montada 
no Museu de Arte Moderna de São Paulo, Casa da Gravura de 
Curitiba, Museu de Arte Contemporânea de Recife, Casa da 
Gravura de Curitiba, Museu de Arte de Santa Catarina, 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e agora Museu dé 
Arte do Rio Grande do Sul, Na foto, uma gravura de Frans 
Krajcberg, trabalho que integra a mostra “Destaques Hilton 
de Gravura”.

em ex-

em



0 grande mestre da gravura brasi
leira, o precursor Oswald Goeldi, é 
homenageado da mostra Desta

ques Hilton de Gravura, que o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul abre dia oito 
de março, na mesma data em que a ci
dade terá as obras de Orlando Teruz, na 
Guignard. A distinção, que também é 
prestada à Oficina Guaianases de Gra
vura e â Casa Litográfica de Belo Hori
zonte, foi sugestão dos críticos de arte 
que selecionaram os nomes dos dez ar
tistas que têm obras na promoção. Os 
artistas são os da primeira linha brasi
leira, como Fayga Ostrower, Frans 
Krajcberg, Evandro Carlos Jardim, 
Marcello Grassmann, Livio Abramo, 
Arthur Luiz Piza e Lótus Lobo. Essa 
mostra, no Sul, abrirá um precedente: o 
MARGS pela primeira vez terá ativida
des numa segunda- feira, que fez especi
almente para apresentar as gravuras. __________ I_______ ____________y
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Dez gravadores brasileiros em
c n 3.5 ei.

Museu de Arte
o f'"’

destaque no
Rio, selecionaram os ar
tistas da exposição, já 
mostrada em São Paulo, 
Curitiba, Brasília, Belo Ho
rizonte, Recife, Salvador, 
Rio de Janeiro, Florianópo
lis e, agora, em Porto Ale-

Dez gravadores brasilei
ros estarão expondo, a par
tir de oito de março, no 
Museu de Arte dQ Rio 
Grande do Sul. Com apoio 
da Secretaria de Cultura, 
Desportos e Turismo, a 
exposição é uma promoção 
da Companhia Souza Cruz.

gre.
Cada artista recebeu da 

empresa de cigarros um 
prêmio de Cr$ 200 mil, en
tregues n0 Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, 

dezembro. Há dois a- 
nos, a empresa promoveu 
os “Destaques Hilton de 
Pintura”, homenageando 
10 grandes pintores.

Um trabalho de cada ar
tista — Artur Piza, Anna 
Letycia, Fayga Qstrower, 
Dionísio Del Santo, Lótus 
Lobo, Marcello Grassmann, 
Evandro Carlos Jardim, 
Gilvan Samico, Lívio Abra- 

Frans Krajcberg —

em

mo e
será doado pela empresa 
ao museu gaúcho. Segundo os promotores 

da mostra, seus objetivos 
são os de estimular as ar- 

plásticas brasileiras, 
prestigiar os artistas e en
riquecer os acervos dos 
principais museus do Bra-

Os críticos Ennio Mar
ques Ferreira, de Curitiba, 
João Câmara Filho, de Re
cife, Olmo Tavares, de 
São Paulo, Mark Berkowitz. 
do Rio, Márcio Sampaio, 
de Belo Horizonte, Antônio 
Bento, do Rio, Casemiro

\
Faygci Ostrower

Xavier de Mendonça, de 
São Paulo, e Frederico Mo
rais e Wilson Coutinho, do

tes
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Destaques da Gravura Brasileira 

expõem em Porto Alegre neste mês
Florianópolis e agora Portoparte os críticos Ennio Mar-Dez dos mats destacados 

gravadores brasileiros es
tarão expondo entre os dias 8 
e 17 de março no Museu de 

| Arte do Rio Grande do Sul,
’ como parte do projeto «Des

taque Hilton de Gravura» 
criado pela Cia. Souza Cruz 
com o objetivo de estimular 
as artes plásticas brasilei- 

, ras. prestigiar os artistas e 
í enriquecer os acervos de 
i nossos principais museus, 
i com o apoio da Funarte a 
'• nível nacional, e da 

h secretaria de Cultura, Des- 
Turismo, no Rio

ques Ferreira, de Curitiba. Alegre.
Joao Câmara Filho, de

PKE.MIORecife. Olivio Tavares, de
São Paulo. Marck Ber

Cada artista selecionadokowitz. do Rio. Márcio Sam-
recebeu da Cia Souza Cruzpaio. de Belo Horizonte. An-
um prêmio de duzentos miltonio Bento, do Rio. Case-

miro Xavier de Mendonça. cruzeiros, entregues no
Museu de Arte Moderna dode Sâo Paulo e Frederico

■! Rio de Janeiro, em dezembroMorais e Wilson Coutinho. do
passadoRio.

A Cia. Souza Cruz, emA mostra dos "Destaques
1980. patrocinou o projetoHilton de Gravura" jâ foi
"Destaques Hilton de Pin-exibida em Sâo Paulo,,
tura”. quando dez grandesCuritiba. Brasília, Belo

Recife, Sal- pintores foram homena-Horizonte;porto e 
Grande. vador. Rio de Janeiró. geados.

DOAÇÃO ao mlsel 
I)E ARTE DO RIO 
GRANDE DO SUL

Um trabalho de cada um 
dos artistas que fazem parte 
da exposição, os gravadores 
Arthur Piza. Anna Letycia. 
Fayga Ostrower, Diomsio 
Del Santo. Lótus Lobo. Mar- 
cello Grassmann, Evandro 
Carlos Jardim. GLlvan Sa- 
mico, Livio Abramo e Frans 
Krajcberg. será doado pela 
Cia. Souza Cruz ao Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul.

Os gravadores foram 
selecionados por uma Comis
são Especial da qual fizeram.. .

f LIQUIDAÇÃO GASTON ]
!
| Aproveite a tradicional liquidação de bolsas e

W gaston
Tudo em 4 pagamentos 

sem acréscimo!

calçadot que aacode aI Grande Porto Alegre.

I lançamentos
L
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A cidade terá, a partir da próxima segunda-feira 
a • a oportunidade de participar de dois

de Orlando "f aríes pJásücas; a exposição
hrí J ' Um d°S mais imP°rtantes pintores 
brasiieiros, e os Destaques Hilton de Gravura 
que reune dez obras de 10 grandes gravadores 

A mostra de Teruz será realizada na Galeria 
Guignard e a exposição de gravuras será no 

___ ____________ Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Destaques de Gravura
março'6 3o S dfdez ** DeSta^s

dos maiores gravadores 
brasileiros serão

riadores de arte que indi- 
dez melhores gra

vadores os seguintes 
mes: Marc Berkowitz, 
Carmem Portinho, Antô
nio Bento, Frederico Mo
raes

cou os
expos- A seleção exposta 

tos no Museu de Arte do preende xilogravuras 
Rio Grande do Sul (Praça gravuras em metal, seri- 
da Alfandega), dentro do grafias, litografias, rele- 
projeto Destaques Hilton, vos, águas-fortes, águas- 
uma promoção da Com- tintas e ponta-seca. Co- m 
panhia Souza Cruz para a meçando em 1980, quando 1 avares de Araújo e Ca- 
divulgação das artes foram laureados dez ^emiro Xavier de Men- 
plasticas. Os artistas cu- grandes pintores brasilei- ?,°”ça’ de Sâo paulo; 
ias obras fazem parte ros, o projeto Destaques „arci° Sampaio, de Belo 
desta mostra, que já foi Hilton, que conta com o Homonte; Ennio Mar- 
vista por mais de 70 mil aPoio da Funarte, adqui- ?Ues Ferreira> de Curiti- 
pessoas em todo o Brasil, riu uma obra de cada au- 5a’ e 0 artis.ta e crítico — 
foram selecionados por tor e reproduções assina- Desta(lueHilton de Pintu- 
críticos e historiadores de das e numeradas para ya-na ®diçao anterior — 
todo o país, sendo eles doação aos museus que dao Camara. de Recife, 
proprios destaques em abrigaram a mostra des- prevaleceu o sistema 
sua profissão. de 21 de setembro dó ano legiado e« depois de se

rem discutidos mais de 30

no-com-

e Wilson Coutinho, 
do Rio de Janeiro; Olívio

co-

passado, quando iniciou, ,
„ no Museu de Arte de São ? Dmes da gravura brasi-
Os escolhidos são: Anna Paulo, percorrendo de leira atua1, f°ram indica- 

Letycia, Diomsio Del pois Curitiba, Brasília d°S 0S de? que comPõem 
Santo, Fayga Ostrower e Belo Horizonte, Recife a ®xpos*Çã° Qu© inicia na 
Frans Krajcberg, do Rio Salvador, Rio dê Janeiro proxima segunda-feira no 
de Janeiro; Arthur Piza, onde foram entregues os Margs- 
Lvandro Jardim, Lívio prêmios de Cr$ 200 mil e * Reproduções gráficas 
Abramo e Marcelo Grass- um múltiplo de uma es y ram feitas. a exemplo 
mann, de São Paulo; Gil- cultura criada pelo artis- íl°S Desta(iues Hilton de 
van Samico, de Pemam- ta Haroldo Barroso espe Pmtura- Para fins didáti- 
buco, e Lótus Lobo, de cialmente para o projeto C0S 6 ültegradas no mate- 
Minas Gerais. O critério a cada um dos gravado- í?a! de ensb?° das escolas 
de avaliação foi conside- res selecionados, vindo • todo opa*s’ criando*as- 
rar os gravadores que para Porto Alegre para Slm condiÇões Para que 
mais contribuíram e se encerrar o calendário °S ^ovens tenham contato 
destacaram na gravura depois de passar por Fio- ™0m obras de alto nível, 
na atualidade brasileira, rianópolis, em janeiro Tambai^ foi decidido pe- 
Uma obra de cada artista passado. *a comissão especial do
será doada ao acervo do Destaques Hilton, home-
Margs, encerrando a ex- Fizeram parte da co nagear °swald Goeldi, posição e esta segunda miss&o de criCs e histo- da gravura

Z// J
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Destaques da Gravura Brasileira
expõem em Porto Alegre neste mês

Dez dos mais destacados 
gravadores brasüeiros es
tarão expondo entre os dias 8 
e 17 de março no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, 
como parte do projeto «Des
taque Hilton de Gravura» 
criado pela Cia. Souza Cruz 
com o objetivo de estimular 
as artes plásticas brasilei
ras. prestigiar os artistas e 
enriquecer os acervos de 
nossos principais 
com o apoio da Funarte a 
nível
secretaria de Cultura. Des
porto e Turismo, no Rio 
Grande.

DOACAO AO MUSEU 
D£ ARTE DO RIO 
GRANDE IX) SUL 

Um trabalho de cada um 
dos artistas que fazem parte 
da exposição, os gravadores 
Arthur Piza, Anna Letycia. 
Fayga Ostrower. Diomsio 
Del Santo, Lótus Lobo. Mar
ee U o Grassmann. Evandro 
Carlos Jardim. Gilvan Sa- 
mico, Livio Abramo e Frans 
Krajcberg, será doado pela 
Cia. Souza Cruz ao Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul.

Os gravadores foram 
selecionados por uma Comis
são Especial da qual fizeram

parte os críticos Ennio Mar
ques Ferreira, de Curitiba 
Joao Câmara Filho, de 
Recife, Olivio Tavares, de 

ISâo Paulo. Marck Ber 
kowitz. do Rio. Márcio Sam
paio, de Belo Horizonte. An- 
tomo Bento, do Rio. Case- 
niiro Xavier de Mendonça, 
de Sâo Paulo e Frederico 
Morais e Wilson Coutinho do 
Rio.

Florianópolis e agora Porto 
Alegre.

PRÊMIO

Cada artista selecionado 
recebeu da Cia. Souza Cruz 
um prómio de duzentos mil 
cruzeiros, entregues no 
Museu de Arte Moderna do 
Kio de Janeiro, em dezembro 
passado.

A Cia. Souza Cruz.
1980. patrocinou o projeto 
"Destaques Hilton de Pin
tura . quando dez grandes 
pintores foram homena
geados.

A mostra dos "Destaques 
Hilton de Gravura" ja foi 
exibida 
Curitiba.
Horizonte; 
vador.

museus.
em

nacional. e da em Sâo Paulo,. 
Brasília, Belo 

Recife. Sal- 
Rio de Janeiro.
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As gravuras destacadas
recepcionadfnfnoit^defegJn1 prSava”denwnrtnartistas’ e

da ssü .«msje h£Gravura. Roberto Pünente" di Livio Abran>»
retor do Museu de Arte e Nilton trnígapnSÍ^°Wer’ f de tantos ou' 
Nagel, gerente geral da Souza aIguns tiveramCruz, cumprimentavam os o»™» ant.gas na exposição,
apreciar as obrTdos dez^a^f *. f *"->»«. os dlri- 
%SJS%%SS. ePque estf k£

pe™omLuari,1,nteiro' T&iSfSf&gZS;

• encafre^ado da conhecida como Maryur Tedes
Sue ai*’ entl? am-igos’ co, Maria Cecília Zimermarm
que as obras ah expostas nao es- Sperb, Luisa Chaves Barcellos e 
tavam obrigatoriamente ligadas Beatriz Telles Ferreira.

MARGS recebe dez gravuras
Dez gravuras dos melhores gravadores brasilei-

5^ 0 ,1™ d?ad°® a° Museu de Arte d0 Ri0 Grande 
do Sul hoje as 15h, pela Cia. Souza Cruz, no encerra-
Sienn!°HdnHeXP0S1Ça° d°S Desta(lues Hilton - um pro- 
jeio enado para meentivar as artes pláticas, divul-sr.sssss-5--
££hSSü“ de Recife 6 U,tus ^bo de

Jornalãs±o_....Uc,^ .
Da ta:------UI-,......„C5..... ,s

p&gi na: J3_
Assunto:....
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• Dez dos mais destaca

dos gravadores brasileiros 
estarão expondo no Museu 
de Arte do Rio Grande do 

1 Sua, a partir da próxima se- , 
giunda-feira e até o dia 17, fjg 
dentro do projeto*•

Vy.
. •„ ->;t■v.‘
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‘Desta
ques Hilton de Gravura”

■ uma criação da Cia. Souza
■ Cruz que tem o objetivo de 
I estimular as artes plásticas,
; prestigiar os artistas brasi

leiros e enriquecer os 
vos de nossos principais 
museus. O projeto tem o 
apoio da Funarte, a nível 
nacional e da Secretaria de i 
Cultura, Desporto e Turis- |

I mo aqui no Estado. Partici
pam desta mostra os grava
dores Arthur Piza, Anna Le- 
tycia, Fayga Ostrower, Mar- 

■ celilo Grassmann, Dionisio 
dei Santo, Lótus Lobo, E- 
vandro Carlos Jardim, Gil- 1 
van Samieo, Livio Abramo e 
Frans Krajcberg, que foram 
selecionados por um grupo 
de críticos, entre eles Mark 

j Berkowitz, Antonio Bento e 
Frederico Morais. O Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul receberá um trabalho 
de cada um dos gravadores 
incluídos na exposição, doa
ção da Souza Cruz.
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A Mae dos Homens’, de Gilvan Sainico, no MAfíGS dia 8

Carnaval cie Veneza em fotos 

hoje e novas mostras dia oito
Dez dos mais destacados 

, gravadores brasileiros es-
tarao expondo entre os 
dias 8 e 17 de março no 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, como parte 
do projeto “Destaques Hii- 
ton de Gravura” criado 
pela Cia. Souza Cruz com 
o objetivo de estimular as 
artes plásticas brasileiras, 
prestigiar os artistas e en
riquecer os acervos de 
nossos principais museus, 
com o apoio da Funarte. a 
nível nacional, e da Se
cretaria de Cultura, Des
porto e Turismo, no Rio 
Grande do Sul.

DOAÇÃO AO 
MUSEU DE ARTE 
Um trabalho de cada um 

dos artistas que fazem par
te da exposição, os grava- 

jl dores Arthur Piza, Anna 
Letycia. Fayga Ostrower. 

‘ Dionísio Del Santo. Lótus 
Lobo, Marcei 1 o Grassmann, 
Evandro Carlos Jardim,

que comemora oitenta anos 
de vida. Quinze grandes 
óleos, além de outros tra
balhos, constituem esta 
mostra que marca, também, 
a nova direção da saio,ria, 
entregue ao marchand ca
rioca Luiz Caetano Queiroz, 
que vem exercendo tais a- 
tividade há dez anos no 
centro do País, e que em 
temporadas passadas orien
tou diversos leilões entre 
nós.

Gilvan Samieo, Lívio Abra- 
mo e Frans Krajcberg, se
rão doados pela Cia. Sou
za Cruz ao Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul 

Os gravadores foram se
lecionados por uma comis
são especial, da qual fize
ram parte os críticos En- 
nio Marques Ferreira, de 
Curitiba, João Câmara Fi
lho. de Recife, Olívio Ta
vares. de São Paulo, Marck 
Rerkowitz, do Rio, Márcio 
Sampaio, de Belo Horizon-

Y "
EXPOSIÇÃO

le. Antonio Bento, do Rio, COMECA HOJE
Oasemiro Xavier de Men- No saguão do Centro
donça, de São Paulo e Fre- Municipal de Cultura, a
derico Morais e Wilson Secretaria Municipal de E-
Coutinho, do Rio de Ja- ducação e Cultura, através
neiro. de sua Divisão de Cultura, 

dá inicio à sua temporada,OUTRA MOSTRA com a exposição fotográfi-DIA 8 ca denominada “Carnaval
Também a Galeria Guig- em Veneza”, em co-promo-

nard abre uma exposição, ção do Consulado da Itália
neste início de temporada, em nossa cidade. A mostra
no dia 8, apresentando os ficará aberta à visitação
trabalhos de Orlado Teruz, até o próximo dia 17.
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Dez gravadores e Teruz 

expõem em Porto Alegre
Apesar de apenas duas exposições programadas, ambas 

acontecem segunda- feira, no mesmo horário. Isto é um indicio, 
neste inicio de temporada, de uma situação que provavelmente 
se repetirá durante todo ano devido a desorganização que existe 

no setor, provocando a coincidência de datas, muitas vezes
desnecessária.

Segunda

»

Teruz comemorando seu 80° aniversário

rio dcfpintor e serve para dar inicio 
às atividades do marchand Luis Cae
tano Queiroz em nossa capitai. Na 
Galeria Guignard, às 20h.

CURSO DE DESENHO - Antes de 
viajar para os Estados Unidos, onde 
se radicará por período indeter
minado, Fernaíldo Baril inicia mais 
um curso intensivo de desenho, com 
aulas pela manhã, tarde e noite, em 
dois níveis. O mesmo terá como local 
o Atelier Encontro de Arte (Olavo Bi- 
lac, 243), onde podem ser feitas as 
inscrições.

Gravura em metal de Anna Letycia

f \ ESTAQUES HILTON DA 
■ GRAVURA - Dez gravado- 

■ W res brasileiros que mais 
destacaram- se durante a década de 
70, segundo critério de um grupo de 
críticos do centro do Pais, estão 
reunidos nesta exposição promovida 
pela Cia. Souza Cruz. São eles: Ar- 
thur Piza, Anna Letycia, Fayga Üs- 
trower, Dionisio dei Santo. Lotus Lo
bo, Marcello Grassmann, Evandro 
Carlos Jardim, Gilvam Samico, Li- 
vio Abramo e Frans Krajcberg. A 
mostra itinerante já foi apresentada

em diversas capitais e agora chega a 
Porto Alegre, onde permanecerá até 
o próximo dia 17. No Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, às 20h.

ORLANDO TERUZ - Integrante do 
grupo de pintores nascidos no inicio 
do século e que atualmente tem seu 
trabalho extremamente valorizado, 
dentro do mercado de arte, este ar
tista expõe pela primeira vez em 
Porto Alegre. São 15 telas de grandes 
dimensões, cujos preços estão entre 
Cr$ 3 milhões e Cr$ 4 milhões. A mos
tra é comemorativa ao 80° aniversá-1
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NOTAS e NOTÍCIAS
Conforme informei aqui em 

absoluta primeira mao o côn
sul da Suiça Robert Wicki e a 
consulesa Noelle iniciam 
“domani” visita oficial ao 

Estado. Os Wicki 
Curitiba e seu

nosso
moram em 
consulado tem jurisdição 
sobre o nosso.

XXX

Ao redor dp piscina do Por- 
>untry Club am-to Alegre C 

biente o miis exclusivo da 
sociedade gaúcha encontrei 
tarde dessa;, Ve i Vargas, 
Pitty Chavefe Bar ellos Kes- 

Chris ina Lindemann 
einiciando suas

sler,
que está r 
aulas de golfie e Gilda Castro.

Gilda Castro

KXX
de seus filhos Mareia e 
Juarez, por acontecer ás 
20h30min. do dia 30 de março 
na Catedral da Santíssima 
Trindade. Após recepção em 
casa dos Castro.

ifssler Ferreira 
otas, esteve cir- 
semana que pas-

Dulce 
••from” Pe 
culando na 
sou em Pdrto Alegre, para 
mais uma jfrova do atelier de 
Leda Provi 
modelo qu usará no "ma- 
rriagV' da filha Maria Célia 

é Remando Araújo,

'iXXXini, que executa o
Antes de decolar rumo aos 

States o artista Fernando 
Baril, realiza na Galeria Tina 
Presser, uma mostra de suas 
diversas fases ás 21 horas do 
dia 17. quando Tina. junta
mente com outros amigos do 
artista, promovem homena
gem de adeus.

com .. 
dia 20 (fe mari

XXX

/
A Secretaria de Cultura 

junta mente com o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul a
Companhia Souza Cruz Indús- | teda Maria Vargas 
tria e Comércio e a Fundaçáo I Atfianasio comentando das 
Nacional de Arte - Funar- I no as bossas que fazem o 
te.convidando para o coquetel | grande charme da moda do 
de inauguraçáo da exposição J costureiro Guilherme Gui- 
que acontece logo mais às 20 
horas no Museu de Arte.

XXX

maráes da qual ela mantem 
Exclusividade em seu es
critório de representações 
para todo o Estado.

XXX

JV / 33*
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No MARGS, última etapa 

do “Destaques Hilton”
* Dos 10 gravadores reunidos o

menos conhecido é Lotus Lobo. 
Juntamente com Anna Letycia e 
Fayg Ostrower forma o triunvirato 
feminino desta exposição. Nascida 

Belo Horizonte, cursou Belas 
Artes na Escola Guignard e depois 
Artes Plásticas na Universidade de 
Paris. Utilizando a litrogra.fia 
como linguagem, seu trabalho ini
cial é feito de gravura não figurati
va, tomando- a como veiculo de re
flexão sobre o próprio processo.

Os demais gravadores são bas
tante conhecidos: Piza (radicado 
em Paris), Grassmann e Livio 
Abramo já realizaram individuais 
em Porto Alegre. Krajcberg des
fruta de prestigio como escultor, 
profundamente ligado à natureza. 
Dionisio dei Santo é considerado 
um mestre da serigrafia. Gilvan 

.Samico
romanceiro popular de sua terra 

suas xilos e Evandro Carlos 
Jardim capta a atmosfera espaci
al, em seu trabalho.

Além dos dez destacados, exis
tem duas xilos de Oswaldo Goeldi, 
precursor da gravura brasileira e 
citações à Casa Litográfica de Belo 
Horizonte e à Oficina Guainases de 
Gravura de Olinda, pela atuação 
muito peculiar que essas entidades, 
que trabalham com sistema de co
operativa, vêm realizando pelo 
gravador brasileiro.

cAt? ii

A última etapa dos “Destaques 
Hilton da Gravura" tem inicio hoje, 
às 20h. no Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul. com a inauguração 
da mostra que reúne dez gravado
res brasileiros, selecionados por 
críticos e historiadores de arte. Ini
ciada em São Paulo, em setembro 
de 81, esta promoção da Cia. Souza 
Cruz, apoiada pela Funarte. tem 
por objetivo difundir as artes plás
ticas, estimular o artista e enrique
cer o acervo dos nossos museus.

A primeira edição, em 1980, foi 
dedicada à pintura e não chegou 
até Porto Alegre devido a entraves 
burocráticos com Lauro Guima
rães, então titular da SCDT. Agora 
o público gaúcho poderá conhecer o 
trabalho dos gravadores Arthur Pi
za (SP), Ana Letycia (RJ), Frans 
Krajoberg (RJ), Gilvan Samico 
(PE.) Livio Abramo (SP), Lotus Lo
bo (MG) e Marcelo Grassmann 
(SP).

em

inspiração nobusca

nas

A Cia. Souza Cruz doara ao 
MARGS, assim como outros mu
seus e entidades culturais que 
abrigaram a exposição, uma tira
gem especial de gravuras dos artis
tas participantes, conforme crité
rio da comissão composta por: 
Marc Berkowitz (RJ), Casemiro 
Xavier*de Mendonça (SP) Carmen 
Portinho (RJ), Olivio Tavares de 
Araújo (PR) e Antonio Bento (RJ).

Litografia de Fayga Ostrower

■ & Z1- 4,3. 4â ■ 2
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Dez melhores gravadores 

brasileiros expõem no Margs
X a. ^.05 %Z stá aberta a par

tir de hoje para o 
público a exposi

ção Destaques Hilton de 
Gravura, que reúne tra
balhos de 10 dos maiores 
gravadores brasileiros 
contemporâneos. A 
mostra está no Museu 
de Arte do Rio Grande 
do Sul (Praça da Alfân
dega), e pode ser visita
da de terça a domingo, 
das lOh às 17h. Os gra
vadores que participam 
são os seguintes: Anna 
Letycia, Arthur Piza, 
Dionisio dei Santo, : 
Evandro Carlos Jardim, | 
Fayga Ostrower, Frans ; 
Krajcberg, Gilvan Sa- 
mico, Lívio Abramo, Ló
tus Lobo e Marcello 
Grassmann. Os Desta
ques Hilton, uma pro
moção da Cia. Souza 
Cruz com apoio da Fu- 
narte, ficarão em Porto 
Alegre até o próximo 
dia 17.

E
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Uma das gravuras de Lívio Abramo

MARGS apresenta até 

dia 17 obras de destaque 

da gravura brasileira
tema unitário em tempos 
episódicos diversos. Pre
miado em Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Veneza, Sami- 
co tem obras em Paris, Es
tados Unidos e boa parte 
dos museus nacionais.

Lótus Lobo — Belo-hori- 
zontina, professora de lito
grafia, Lótus Lobo realiza 
hoje um trabalho em tor
no de folhas transparentes, 
após um longo e fértil tra
balho marcado pela influ
ência barroca mineira. De
coração não figurativa, 
suas obras usam cercadu
ras e planos de fundo, em 
projetos abstratos que ten
dem à construção, ao ri
gor e à simpliíicáção das 
estruturas dos rótulos usa
dos. Participou, dentre ou
tras mostras internacionais, 
da Bienal de Tóquio, em 
1972, Bienal Latino-ame
ricana da Gravura de Por
to Rico, em 1981, onde ob
teve o Grande Prêmio.

Marcelo Grassmann — 
Sempre que se pretenda sa
ber a seriedade de uma 
mostra de gravura nacio
nal, dizem os críticos, de
ve-se verificar a presença 
obrigatória de Grassmann. 
Dono de uma alquimia es
pecífica, que inclui traoa- 
lho com ácidos que usa em 
suas gravuras, Grassmann 
conhece em cada detalhe 
o rituai que pratica com 
segurança da criação de 
suas gravuras, numa espé
cie de brinquedo com o 
diabo que realiza. Premia
do em Veneza, Paris, Flo
rença, Grassmann possui 
obras nos principais acer
vos internacionais.

Lívio Abramo 
dos mestres da gravura 
brasileira, Lívio, que é pau
lista de Araraquara, foi 
considerado o melhor gra
vador brasileiro da II Bie
nal de São Paulo, em 1953. 
De renome internacional, 
hoje em dia ele inicicu-se 
nesta técnica, aiêm de de
senhista, em 1935, tornan
do-se depois ilustrador, co
mo no caso de "Pelo Ser
tão”, de Affonso Arinos, 
em 1948. Representou o 
Brasil nas Bienais de Ve
neza e São Paulo, tendo 
exposto em centros como 
Roma, Paris, Munique, Mi
lão e Nova York, dentre 
outras grandes capitais.

de seu trabalho também 
pictórico, através da busca 
exaustiva de seu trabalho, 
sobretudo em serigrafia.

Evandro Jardim — Pau
lista, Evandro mantém dis
crição e recato em relação 
à sua obra, que se carac
teriza pela cáiptação de u- 
ma atmosfera especial, jo
gando com poucos recursos, 
sempre simples, porém do
tados de riqueza efetiva. 
Já participou da Bienal In
ternacional de Florença e 
de Veneza, sendo prêmio 
da Associação Paulista de 
Críticos de Arte em 1974, 
e prêmio Governador do 
Estado de São Paulo, em 
1975.

Fayga Ostrower — Nas
cida na Polônia, naturali
zada brasileira, Fayga tem 
o grande mérito de ter re
velado nossa gravura no 
exterior. Em sua fase ini
cial, de 1947 a 1953, Fay
ga dedicou-se à figuração 
expressionista, influencia
da pela escola expressio
nista alemã. Depois, sua 
gravura muda radicalmen
te, através do cubismo e 
de Cézanne, Fayga começa 
a preocupar-se com os pro
blemas do espaço. Além 
disso,, tem desenvolvido im
portantes atividades didáti
cas, sendo inclusive autora 
de uni livro, “Criatividade 
e Processos de Criação”, ho
je já em segunda edição, 
pela Vozes. Com diversas 
premi ações internacionais 
e obras em museus inter
nacionais, pode-se . desta
car o grande prêmio de gra
vura da Bienal de São Pau
lo, em 1957, e em eVneza, 
em 1958, além do prêmio 
de Florença, em 1970.

Franz Krajoberg — Se
ria simples, dizem os críti
cos, pensar o atual traba
lho do artista sob a ótica 
ecológica. Mas Krajcberg, 
além de pintor e escultor, 
como gravador tem um vo
lume expressivo de premia- 
ções como a iBenal de São 
Paulo, em 1957, Veneza em 
1964, com obras em mu
seus norte-americanos e 
europeus. “A elaboração do 
trabalho de Krajcberg — 
diz Wilson Coutinho — é 
preenchida nas ruínas do 
passado. Ele nos envolve, 
no ncsso presente, com u- 
ma técnica e uma concep
ção de arte aparentemente 
alojada na lápide mortal 
do tempo”.

Gilvan Samico 
nambucano, a ligação de 
Samico com a cultura po
pular nordestina tem as
pecto de uma obstinada vo
cação prática de mestre e 
artesão, de fazedor de o- 
bras perfeitas. Muitas de 
suas xilogravuras são fei
tas em forma de estratos 
ou compartimentaçôes. gra
vuras dentro de gravuras, 
ocorrendo em cada área um

Inaugurou-se ontem, no 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, a mostra coleti
va intitulada “Destaques 
Hilton de Gravura”, promo
ção da Cia. Souza Cruz de 
Cigarros, reunindo dez dos 
mais destacados gravuris- 
tas brasileiros, conforme 
julgamento de uma comis
são de críticos de artes 
plásticas brasileiros.

Marc Berkowitzs, Case- 
miro Xavier de Mendonça, 
Carmem Portinho, Márcio 
Sampaio, João Câmara, 
Frederico Morais, Olívio 
Tavares, Wilson Coutinho, 
Ennio Marques Ferreira e 
Antonio Bento escolheram 
dez nomes das artes brasi
leiras na técnica da gravu
ra, que são Arthur Piza, 
Anna Letycia, Dionísio dei 
Santo, Evandro Jardim, 
Fayga Ostrower, Kajcberg, 
Samico, Lótus Lobo, Lívio 
Abramo e Marcelo Grass
mann.

OS ARTISTAS

Arthur Piza — paulista 
residente em Paris, é um 
dos gravadores mais bem 
sucedidos da atualidade, 
pela linguagem original e 
pessoal, pelos cortes ner
vosos e incisivos do buril, 
as cores sabiamente em
pregadas ou mesmo a au
sência dá cor. através de 
formas abstratas em varie
dade infiniba, permitindo 
que uma obra de sua au
toria possa ser reconheci
da de longe. Medalha de 
Ouro da II Bienal da Gra
vura de Florença, prêmio 
David Bright da Bienal de 
Veneza, prêmio de gravu
ra da IV Exposição Inter
nacional de Ljublyana, 
grande prêmio nacional de 
gravura da Bienal de São 
Paulo em 1959. Arthur Pi
za foi selecionado após 
mais de quarenta exposi
ções individuais internacio
nais.

Um

Anna Letycia 
çando a expor a partir de 
1952, participou, dentre 
outras mostras, da Bienal 
dos Jovens em Paris, em 
1965. Recebeu diversas pre
mi ações. inclusive o Prê
mio Malraux daquela bie
nal. Desde o início de seu 
trabalho, Anna Letycia 
mostrou interesse temático 
pelos seres escondidos, ar
raigados à terra, como raí
zes, formigas em sinuosos 
túneis, tatus cavando in
trincados subterrâneos etc. 
através do que dá vasão a 
seu temperamento intros- 
pectivo. Em sua fase mais 
recente, de caixas, a artis
ta busca sintetizar algumas 
de suas principais caracte
rísticas. Durante trinta a- 
ncs de trabalho, sem im
provisações, Anna Letycia 
tem usado sempre técnicas 
diretas, que lhe proporcio
nam autonomia criativa.

Dionísio dei Santos — 
Presente na IX Bienal de 
São Paulo, VII Bienal da 
Gravura em Tóquio. II Bie
nal Ibero-americana do 
México, premiado na Bie
nal de São Paulo em 1967, 
este artista utiliza uma , 
concepção dramática da
viría nara fHvar.^o na ahí-

Come-

Per-



J c rna 1:
Data:.
Pagina: _JL?. 
Assunto:......

10 /...03.. i Qjz

JORNAL DO COMERCIO

ÍIHP»!li 1
*1

Herthon de Leon' VP H?

Jw li
J ■■ • s> '

"Destaques Hilton 

de Gravura
P S

dí-o Cowu^4^
;,

"cSHfiÉ *'
K

: -:âMarilia Pegoraro e José 
Carlos Pereira "from" %
Rio Ü' ■M-

Marlene 
e Nilton 

. Nagel

Nilza e o secretário Barbosa Lessa com Tarcísio 
Taborda

Começou
sima a "saison” de arte, com 
a promoção “Destaques Hil- 

de Gravura”
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, abrigou noite de segun
da-feira em sua sede na Praça

da Alfândega. Entre os 
gravuristas expostos, Anna 
Letycia, Arthur Luiz Piza,
Dionisio Del Santo, Evandro 
Carlos Jardim, Fayga Os- 
trower, Frans Krajcberg, Gil- 
van Samico, Livio Abramo,
Lótus Lobo e Marcelo Gras- 
mann. Presente esteve a alta 
cúpula da Companhia Souza 
Cruz Indústria e Comércio, 
juntamente com a equipe da 
MPM do Rio, que montaram 
esta promoção que hoje já é
sucesso muito repercutido em grupos, na companhia do 
todo país. A Secretaria de Cul- presidente do Museu Roberto 
tura, Desporto e Turismo, Pimentel, que, juntamente 
liderança de Luiz Carlos Bar- com 0s promotores deste 
bosa Lessa que, com Nilza, acontecimento, foram anfi- 
circulou nos mais diversos^ triões corretíssimos _ ^ ^

movimentadís-

F-V=ton que o
’' *

Tatata Pimentel com 
Beatriz Teles Ferreira
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Arte em destaque
Dois acontecimentos de qualidade excepcional no setor de artes 

movimentaram a temporada que inicia. A coincidência de 
datas, uma constante que tenho assinalado, em desfavor dos 

próprios interessados, no entanto, não tirou o brilho dos 
acontecimentos. Tanto o Museu de Arte como a Galeria 

Guignard estiveram repletos durante a noite de segunda-feira.

No Margs
Desde o inicio da noite, horário cor

reto para uma mostra de arte, o Mu
seu de Arte esteve concorrido para a 
apresentação dos Dez Destaques Hil- 
ton de Gravuras. Os casais Milton Na- 
gel e Nilo Tomazzoni recebiam, com 
outros nomes da liderança da Souza 
Cruz e mais Ferrucio De Rose, cuja 
equipe encarregou-se de preparar a 
promoção.

Nelson Jungbluth, agora totalmente 
voltado às flores e comentando que 
considera esquecida a fase dos cava
los, Nélide Casaccia Bertolucci, em 
atividade com as esculturas, Hilda 
Mattos, Guma, Maria de Gesú entre 
os artistas que participavam do gran
de número de visitantes do vernissa-
ge.

A bonita Ângela Sulzback, que veio 
em companhia do casal Markus Sulz
back, de Santa Cruz para a abertura 
da mostra, foi um dos rostos bonitos 
do acontecimento de que também 
participaram Marília Pegoraro e Ro- 
sane Rahel, para lembrar os rostos 
marcantes da nova geração.

O secretário Luiz Carlos Barbosa
Lessa, que pouco depois partiria para
Frederico Westphalen onde recebeu
homenagem, a Tarcísio Taborda co
mentavam os preparativos para o
lançamento do Pólo Cultural de Porto
Alegre, marcado para 6 de abril.

Roberto Pimentel, acabando de re
tomar de Florianópolis, onde foi hós
pede do médico e sra. Roberto Telles
Ferreira para uma curta temporada
de descanso, estava entusiasmado
com o vemissage, realmente marcan
te para abrir a programação.

Marília
Pegoraro
junto à gravura
de Ostrower

Nara Tomazzoni
e Marlene Nagel,

presenças na mostra
de gravuras
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Um regisíro de arfe
Nelson Abott de FREITAS

as£^ís*«£S3assim da nossa Capital — irá apreciar um dos destacados 
pintoies do nosso modernismo: Orlando Teruz. E terá tam
bém, o convívio com os Destaques Hilton da Gravura

... Qllem acolhe o aplaudido da crítica e também do pú- 
® !co’ Orlando Teruz, — é a Galeria Guignard que do
mina. por todo um relevante trabalho desenvolvido, o tradi
cional Hotel Plazza da Avenida Alberto Bins. Sempre entrada 
tranca a quem quiser ver e sentir a força expressiva dos gran- 

®s ait‘ ^as °. Pintor em alusão é carioca, nascido em 
1912. Participou ativamente do Salão Nacional de Belas 
tes, conquistando todos os prêmios oferecidcs por esse famo
so certame. É um artista que cultua a figura com extraordi
nária sabedoria plástica, envolvendo-a num clima de lirismo 
e transfiguração. Uma obra inspirada em cenas populares. 
Das belas composições pictóricas soltam-se as figuras, plenas 
de tonalidades, luz e movimento. Certa vez, Walmir Ayala 
assim se referiu ao artista: “Considerando um dos grandes 
pintores do nosso modernismo, dono de uma produção inten
sa de excelente nível, Teruz evoluiu, de uma técnica renascen
tista, para uma visível espontaneidade, mais coerente com 
a imagem que persegue, ou seja, o dia a dia do campo e da 
cidade”.

Ar-

"k':‘
Já n0 Museu de Arte d0 Rio Grande do Sul 

mos os Destaques Hilton da Gravura. constituídos por dez 
consagrados gravadores brasileiros que se destacaram na dé
cada de setenta, segunde os critérios de alguns críticos do 
nosso país. Vejamos os nomes que compõem a honrosa lista 
desse grandioso acontecimento: Fayga Ostrower,
Grassmann, Evandro Carlos Jardim, Arthur Piza, Dionísio dei 
Santo, Lotus Lobo, Gilvam Samico, Lívi0 Abramo, Frans 
Krajcber e a nossa já conhecida Anna Letycia Quadros, inte
grante do júri do IV Salão de Pelotas.

1
Do universo de nossa gravura, esses nomes e muitos 0u- 

i-os se sobressaem, como autênticos representantes dessa 
técnica de gravar que há muito se impõe como um recurso 
capaz de levar a arte a um público maior, ê preciso, 
tanto, não confundir a gravura artística com a simples repro
dução mecânica. No primeiro caso, é o próprio artista que 
prepara a matriz — litogravura (em pedra), xilogravura (em 
madeira), gravura em metal (em chapa de metal). E sob o 
controle do próprio gravador, um técnico vai tirando as có
pias que são assinadas e numeradas pelo autor. Portanto, a 
gravura não é peça única, mas é original: produto d0 desenho 
uo artista sobre uma determinada matriz, podendo, inclusi
ve, ter mais valor do que muita pintura sem consistência 
espalhada por af.

Assim é a obra de arte.' Tem ou não tem valor, pouco 
Importando s«u gênero ou sua técnica. O que deve importar., 
mesmo é a sua criatividáde, seu cc-nteúdo expressivo e seus 
válores plásticos. Mas isto s6 aeontece com os indivíduos de 
talento — e Orlando Teruz e os gravadores em pauta en
tram como exemplo — empenhados çm oferecer ao público 
stte mensagem estética que muito pode contribuir à humaní* 
jW*o 4* «» «undtf f kaj>if4wwttente malfrate-

encontra-

Marcei o

no en-

«S:
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Desde o inicio da noite, horário cor

reto para uma mostra de arte, o Mu
seu de Arte esteve concorrido para a 
apresentação dos Dez Destaques Hil- 
ton de Gravuras. Os casais Milton Na- 
gel e Nilo Tomazzoni recebiam, com 
outros nomes da liderança da Souza 
Cruz e mais Ferrucio De Rose, cuja 
equipe encarregou-se de preparar a 
promoção.

Nelson Jungbluth, agora totalmente 
voltado às flores e comentando que 
considera esquecida a fase dos cava
los, Nélide Casaccia Bertolucci, em 
atividade com as esculturas, Hilda 
Mattos, Guma, Maria de Gesú entre 
os artistas que participavam do gran
de número de visitantes do vernissa-

*

ge.

A bonita Ângela Sulzback, que veio 
em companhia do casal Markus Sulz
back, de Santa Cruz para a abertura 
da mostra, foi um dos rostos bonitos 
do acontecimento de que também 
participaram Marília Pegoraro e Ro- 
sane Rahel, para lembrar os rostos 
marcantes da nova geração.

O secretário Luiz Carlos Barbosa 
Lessa, que pouco depois partiria para 
Frederico Westphalen onde recebeu 
homenagem, a Tarcísio Taborda co
mentavam os preparativos p_ara o 
lançamêntõdo Pólo Cultural de Parlo 
Alegre, marcado para 6 de abril.

/

I

Roberto Pimentel, acabando de re
tornar de Florianópolis, onde foi hós
pede do médico e sra. Roberto Telles 
Ferreira para uma curta temporada 
de descanso, estava entusiasmado 
com o vernissage, realmente marcan
te para abrir a programação. \
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JJois concorridos
vernissages

Na noite de segunda-feira, 
a abertura de duas exposi
ções de arte motivou um 
grande vai-vem entre o Mu
seu de Arte do Rio Grande 
do Sul e a Galeria Guignard, 
no Hotel Plaza São Rafael. 
No MARGS. a mostra Des
taque Hilton de Gravura 
motivou a presença da dire
ção da Souza Cruz, represen
tada por Nilton e Mar Iene 
Nagel. Nilo e Nara Tomasoni 
e Antonio Flávio Conde que 
receberam cumprimentos pe
lo alto nível da promoção, 
juntamente com o Secretá
rio Luis Carlos Barbosa I,es
sa. titular ria ftpcrgtaria 
Cultura. Desporto e Turis
mo ^Tarcísio Taborda, dires- 
tor do Denartamento de Cnl- 

‘ tura da mesma Secretaria e 
Roberto Pimentel, diretor do 
Museu. Entre os tantos pre
sentes, Francisco e Leda 
Macedo, Sebalt e Dionéa 
Rudiger, Marta Macedo. Nair 
Carvalho, Mariur Tedesco, 
Maria Cecília Sperb. Osmar 
e Maria Pilla, Franca Tadei, 
Hilda Mattos, Beatriz Telles

Ferreira, Beloni Veiga Grl- 
rot, Graça Cerrutti, Luiz 
Inácio Medeiros.

xx,x

Na Galeria Guignard era a 
primeira exposição de Or
lando Teniz aqui em Porto 
Alegre, estando o artista pre 
sente, com a família — a es * 
posa e os filhos Rogério o 
Alex. Luiz Caetano de Quei
roz recebendo os que che
gavam, tendo a seu lado 
Norma Licht e Zaida Sisson. 
Por lá estiveram Liana e Lí
via Marcantónio, Fernando 
Carneiro Becker e Eva Kas- 
sow, Vera Vargas. Olga Re- 
verbel. Helena Beatriz Cha
ves Barcellos Macedo, Maria 
Helena. Ranvbor, Sonia Bar
reto, Paulo Capelari, Cacaio 
e Vânia Azambuja, Ataliba e 
Erica Wolf, Maria Machado, 
José Carlos e Terezinha 
Martins Costa, Juremi Aur- 
valle, Gilda Marinho, Elias 
e Luciana da Rosa os artis
tas plásticos Fuhro e Mot« 
tini.
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Dez gravadores "•3.£
f rressa.Superorganizada 

mostra itinerante da MPM 
Propaganda do Rio de Ja- 

0 Museu de Arte do Rio neiro traz um exemplar ca-
CrflhdêTo Sul está acolhen- talogo-álbum, com informa
do. por dez dias apenas, a tica e ilustrações cromaL-
mostra grupai de Dez dos cas. com a fixaçao indwidu-
Melhores Gravadores brasi- al de cada um dos exposito-
leiros, projeto cultural de- res, além de referencias es-
nominado de “Destaques peciais à modelar Casa Lito-
Hilton”, que é patrocinado gráfica de Bolo Horizonte o
pela Cia. Souza Cruz, com o à Oficina Guaianases de
apoio da Funarte e criado Gravura e o arrolamento da

1980, com a seleção de comissão de criticos e bis-
dez singulares pintores da toriadores de arte vincula
década de 70 (Siron, Oh- dos no presente empreendi-
take, Checacci, M. Leontina, mento.
J. Câmara F.o, Glaucio Pin
to de Moraes, Bracher, I.
Pedrosa, Zimmermann e To-

ALDO OB1NO

r»

em

Longe iriamos se fosse
mos focalizar mais de pei
to e esmiuçar a presença 
dessa qualidade mostra gru
pai em cada um dos com
ponentes e detalhar cada 
um de seus lavores gráficos, 
do que nos dispensamos pe
la informática na imprensa 
e pela análise distinta no 
catálogo dos autores da ar
te do inolvidável Goeldi o 
na qual relevo o Rio Gran
de do Sul tem de Pedro 
Weingartner até Iberé Ca
margo e toda a pleiade pro
jetada através de 
Clube da Gravura e 
prossegue através do Ateli 
cr Livre úa Prefeitura e do 
labor pessoal de tantos gaú
chos em pról da arte, em 
que o Brasil contemporâneo 
tanto se tem destacado na 
órbita internacional.

Após a exparsa e inter
mitente temporada de ve
rão. o outono artístico e 
plástico,
tem belas prévias com as 
mostras atuais dos Dez Gra
vadores e a de Pintura de 

i Orlando Teruz.

zi)
Foi uma seleção com jú

ri misto e a de gravura em 
81 também por dez críticos 
e ensaístas, em sistema co- 
legiado e com a discussão 
sobre trinta grandes nomes 
do gravurismo. O resultado 
aqui está.

Na principal sala de ex
posições do MARGS, temos 
a seleção referida, com o- 
bras magníficas de Fayga 
Ostrower, Arthur Luiz Piz
za, Ana Leticia, Marcello 
Grassmann, Livio Abramo, 
Franz Krajcberg, Dionísio 
Del Santo. Evandro Carlos 
Jardim, Gilvan Samico « 
Lotus Lobos.

São artistas gráficos bra
sileiros de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, 
Pernambuco. Espirito San
to, dois sendo poloneses 
bem abrasileirados como 
Frans Krajcberg e Fayga 
Ostrower, ele excepcional 
escultor e ela com as mais 
fascinantes gravuras aqui 
trazidas.

nosso
que

auspiciosamente,
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Destaques discutíveis
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Precedidos de uma ampla 
campanha promocional, os 
“Destaques Hilton da Gra- 

- vura’’, antes mesmo de 
chegarem a Porto Alegre, 
despertaram expectativa do 
público mais ligado às artes 
plásticas. Diante da exposi
ção, montada no MARGS, — 
e difícil esconder certa frus
tração, principaimente pela 
seleção dos trabalhos dos 10 
gravadores reunidos como 
os mais representativos do 
Brasil atual, o que já é bas
tante discutível. E isso prin
cipalmente pelo total esque
cimento dos gaúchos, já que 
o Rio Grande do Sul possui Xilo de Samico, destaque de Pernambuco 
tradição na técnica, desde 
os tempos do Clube de Gra
vura, em função de um 
nome pouco conhecido como 
da gravadora Lotus Lobo.

A falha está principal
mente na escolha dos traba
lhos pois Livio Abramo apa
rece com xilos da década de 
50 e Gassmann com gravu
ras em metal, que não he 
justificam o titulo de “mes
tre”. Destaca- se o trabalho 
de Krajcberg, em gravuras 
em relevo; a técnica de Pi- 
za; a cor de Fayga Ostro- 
wer; a minuncia de Evandro 
Carlos Jardim e a temática 
de Samico. Apesar de in
completa, a exposição “me
rece ser vista, principal
mente por dar destaque a 
uma técnica que ainda luta 
para se impor num pais que 
valoriza ao máximo a peça 
única. (Decio Presser).

(

DESTAQUES 
DA GRAVURA - Artistas: 
Marcello Grassmann, Livio • 
Abramo, Evandro Carlos 
Jardim, Fayga Ostrower, 
Gilvan Samico, Franz 
Krajcberg, Anna Letycia, 
Lotus Lobo, Dionisio dei 
Santo, Artur Piza. Local — 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, até quarta- feira.

HILTON
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MARGS recebe dez gravuras 1

A

Dez gravuras dos melhores gravadores brasilei
ros serão doados ao Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul hoje às I5h, pela Cia. Souza Cruz, no encerra
mento da exposição dos Destaques Hilton - um pro
jeto criado para incentivar as artes pláticas, divul
gar os nossos artistas e colaborar para o enriqueci
mento dos aceiyos dos museus brasileiros.

A mostra reúne 30 obras de Anna Letycia, Fava 
Ostrower, Dionisio Del Santo e Frans Krajcberg, do 
Hio de Janeiro; Evandro Carlos Jardim, Marcello 
Grassmann, Arthur Luiz Piza e Livio Abramo, de 
Sao Paulo; Gilvan Samico de Recife e Lotus Lobo de 
Belo Horizonte.
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ARTES PLÁSTICAS

Gravuras brasileiras ainda 

exposição na Galeria do MARGS
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0 Museu de Arte do Rio 
Grande ao Sul apresenta, 
até o final desta semana, a 
exposição coletiva “Desta
ques Hilton da Gravura 
Brasileira”, mostra compos
ta segundo seleção de críti
cos de artes plásticas de to
do o país, que em Porto 
Alegre encerra sua trajetó
ria de exposições.

Dez artistas integram es
ta exposição, com diversos 
trabalhos, de diversas gera
ções: Arthur Piza, Anna Le- 
tycia, Dionísio dei Santo, 
Eva&dro Jardim, Fayga Os- 
trower, Franz Krajcberg, 
Gilvan Saimico, Lívio Abra- 
uio, Lótus Lobo e Marcelo 
Grassmann. De cada 
rá entregue um trabalho 
ao acervo do Museu de Ar
te do Estado.

Apresentando

f.
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um se-

m mUidiversas 
tendências e várias técnicas 
das artes gráficas tal 
se desenvolvem atualmente 
em nosso País, a exposição 
tem nítida tendência

como

para
c geometrismo abstrato, 
tendência, que, aliás, é cla
ro também na área da pin
tura. em que no ano passa
do se fez idêntica mostra 
em nosso País.

A exposição dos desta
ques Hilton em gravura po
de ser visitada no Margs 
até domingo no horário das 
8 às 12 e das 14 às 18 horas,

mm nffias

Obras de Dionisio dei Santo
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