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II- de peças s xk3 gravuras originais
1 desenho e quatro matrizes
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Observações : CARLOS OSWALD nasceu em 10/1882 _ Florenc-a ,Itália

em lli./02/1971 -Rio de Janeiro- morreu

- veio para o Brasil em 1913

0 pai da gravura no Brasil 
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Quinta*feira* 23 de fevereiro de

Título: CARLOS ÜSWASD - Gravuras

Loca:?.: 8a? a da Caloria cio BSTJSECT m AR TB DO RIO GRABDE DO ST}.*
Pi aça da Alfândega* ae:n íuitoero 

Período de Exposição: .13 de março a 08 de abril de 1984 

Horário de Yisitaçâo* das XO àe 1? horas* diariamente* exceto às segunda

<** feiras
Ã EXPOSIÇÃO

Esta exposição que 0 Mus ou de Arte do Rio Grande do 0*;ls orgiv da 

3ub®ecretar:ia de Oultura/SBC -■ traz a Porto Alegre* foi orgrni. fiada 

19*62 pelo Musei? Racional de Delas Artes em comemoração ao centenário de 

nascimento áe Carlos OewaXd ■ A mostra * composta de .143 graiar&s erigí ~ 

n&is* 1 desenho e 4 m&triaeu* pertencentes ao acervo do BfiKH, apresenta 

ura aspecto abrangente da obra de Carlos Oewald* de fundamental importar^ 

cia para a histéría da gravara em nosso pais. Rae gravuras presentea «es 

ta mostra* são usadas várias técnicas de água forte* água tinta* ponta 

seca e vernisi mole» O catálogo monográfieo referente a mostra é de auto» 

ria de Orlando B&Sllva, artista plástico de renome® discípulo de Carlos 

Oawald* e autor de várias publicações sobre arteQ

CARLOS OSWàLD

Carlos Oswald nasceu em Florença, Itália* em outubro de 1882« ten 

do sido registrado por seu pai, o milsico s compositor Henrique Oswald* 

rxo Consulado do Brasil., Carlos Oswald realizou seus estudos de arte na I 

tália* até .19139 quando retornou definitivamente ao Braallc
Enquanto reside na Itália , participa de expôsiçcee no Rio de Ja

neiro (1906)* Munique* Daria e Turim Centre 1903 e 1912)o Dor volta 

1908*. é iniciado nos conhecimentos doe processos de gravação e impressão 

em água forte® um conhecimento raro até mesmo entre os europeus da época9 

aom o americano de origem alemã* CarX Straass,
32m seguida & ©eu retorno ao Brasil* ainda em 1914 „ cofcaça a dar au 

laa de água forte no Liceu de Artes e Ofícios do Hio de Janeiro» Seus pri 

melros alunos* influenciado© por ele na nova técnica*' foram artistas r©n© 
maâo©o Eus 1919* por sua iniciativa* foi realizada a 1^ .SãcpoelQ&o de Gravu 

ra a Agua Forte no Rio do Janeiro,, da qual participaram* entre outro©* 
Pedro Brunos Henrique Deraardelli, Jo&o e Arthur Tindteo© Além cs suas* au
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lae nc 3-àceu de Artes e Ofícios B Carioa Oavalri tiara, eujacs 0011 at*l&» 

«r 0 na ?undaçêto Getálio Vargas«
Carlos Csw&lâ* alé® de ue apaixonado pela gravura» foi sou grande 

divulgador0 Sua contribuição na difusão da gr a ura no Brasil estendeu-e© 

alada a artlgòe para jornais » conferência» , 0 m racoirajamento a realiza 

çao da eicpoaiçoes» bem como participando de júris víe ealSes tais com© a 

.Exposição Geral de Belas Artes e o Salao H ac tonai i\a Belas Artes* Ele 

próprio' se reoonheoe como o nPioneiro da gravura a dística. no começo dos 

novecentos: mas o fato indiscutível* afirma ainda Ctrios Oswald* ê que 

fui eu que diriga.iniciei a acompanhei» até á matu:*daã©» 0 movimento 

da arte gráfica no Brasil» Disto ase orgulho 0 seria \?&a falsa modéstia o 

querer ficar escondido e esquecido*"
Em 1942 faz um filme» juntaisente com. Hans Steiier* de demonstração 

da técnica da gravura para 0 Instituto Racional do Ciúme Educativo*
Em 1946 sua visão fica comprometida» e este pr<Vle«» ao reflete em

sua obra.
A 14 de fevereiro de 1971* aos 88 anos? Carlos rswald sorre em sua

casa da Petrdpolin/RJTo
A ARTE DE CAR10S OSWAIB

Seu eet, p fez incursões: nas escolas romântiee, real lata a i»pr'«N$» 

sionista o não havendo uma linha divisória nítida* Os :i>tivos ©acolhido© 

também variam 'bastantes o homem9 0 animaX2 a arquiiet/ 'a, a paisagem» 

retrate, 0 sacro» 0 profano» a gravura ds? gone.ro ou a sena mitológica ou 

bíblica*

o

h obra de Cario» Oswald podo ser dividdida emires fases:
A fase européia.« onde pede-se observar claracvite a composição 

horizontal (série dos "boia do Porte à-Marni);

- A fase intermediárias de adaptaçãos já do seu retorno ao • Brasil5

- A. fase Brasileirav onde se destaca a linha vos\ical orientando
0 seu. trabalhe {tendo as palmeiras come rlmbolo)„

Carlos Qnw&lâ consagrou-se também como escultor, eaXisa\do vários 

projetos de esculturas 0 monumentoss entre elos destaca-*a 0 projãto do 

Cristo Redentor? no cume do Corcovado» no Rio de Janeira

ímrgs
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre
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Museu de Artes
exibirá mostra 

de Carlos Oswald
1908, è iniciado nos conhe B falsa modestia o

d0S em querer ficar escondido e es-
conhecimento j quecido .

J» V t

o Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul promovera a mentos^ g
partir do dia 13 ate 0 Igua-forte. um
de abril, exposição com gra ê mesmo entre os eu-- de Carlos Oswald. «n raro me m ^ Q

sala da Galena. ^ americano de origem alemã,
Carl Strauss.

Em 1942, faz um filme, jun- 
Hans Steiner.vuras

d^demonstração da técnica 
da gravura para o Instituto 
Nacional do Cinema Educa
tivo Em 1946, sua visão oi 
comprometida, e este proble
ma se reflete em sua obra. 
A 14 de fevereiro de 19/t. 
aos 88 anos. Carlos Oswald 

casa de Pe-

sua
tra, organizada 
Museu Nacional de Belas Ar- 

; festividades 
nascimento do

em

, marcou as 
alusivas ao l 
artista.

Em seguida ao seu retornotes,

sr.“," s £ s
Seus primeiros alunos, miiu- , morre em sua 
enciados por ele na nova 1 trópolis. Rio de Janeiro, 
técnica, foram artistas re- 
nomados. Em 1919 por sua 
iniciativa, foi realizada a 1 
Exposição de Gravura a Seu estilo fez incursões nas 
Agua-Forte no Rio de .lanei escojas romântica. realista e 
ro, da qual pertenciam, e - impressionjSta, não havendo 
tre outros. Pedro Bruno, | uma linha divisória nitida. 
Henrique Bernardelli, João e ( Qs 
Arthur Timóteo. Alem de 
suas aulas no Liceu de Artes 
e Ofícios. Carlos 0swald da 
va cursos em seu atelier 
na Fundação Getúlio V argas.

A exposição, composta de 
organizadas, i143 gravuras 

desenho e 4 matrizes, per- 
acervo do MN- 

um espaço a-
tencentes ao 
BA, apresenta 
brangente da obra de Carlos 
Oswald. de fundamental im
portância para a historia da 
gravura em nosso Pais. Nas 
gravuras presentes nesta 
mostra, são usadas varias 
técnicas de água-forte, agua- 
-tlnta, ponta-seca e verniz 
mole. O catálogo monogra- 
flco referente à mostra e de 
autoria de Orlando da Silva, 
artista plástico de renome, 
discípulo de Carlos Oswald, 
e autor de várias publica
ções sobre arte.

OBRA

motivos escolhidos tam- 
variam bastante: o ho- 

animal, a arquitetu-bém
mem, o 4 . .
ra, a paisagem, o retrato, o 

profano, a gravura 
mitoló-sacro, o 

de gênero ou a cena 
gica ou bíblica.

Oswald, além de de Carlos Oswald 
pode ser dividida em três fa- 

• européia, onde pode-se 
observar claramente a com
posição horizontal (serie dos 
‘‘bois do Forte de Marm).
intermediária, de adaptaçao, 

ao Brasil;

Carlos
apaixonado pela gravu

ra. foi seu grande_ divulga
dor. Sua contribuição na di
fusão da gravura no Brasil 
estendeu-se ainda a artigo, 
para jornais, conferências e 
no encorajamento a realiza
ção de exposições, bem co
mo participando de júris de 
salões tais como a Exposição 

Belas Artes e o ba-

A obraum
ses

formação

1882, tendo sido registra 
do por seu pai. o musico e 
compositor Henrique Os
wald. no Consulado do Bia 
sil. Carlos Oswald realizou 
seus estudos de arte na ta- 
lia até 1913, quando retor
nou déflnitivamente ao Bra
sil.

já de seu retorno 
brasileira, onde se destaca a 

vertical orientando o 
trabalho (tendo as pal

meiras como símbolo).

de

linha
seu

Nacional de Belas Artes.
reconhecelão

Ele da gravu-
começo dos 

fato in-

Carlos Oswald consagrou- 
se também como escultor 
realizando vários projetos de 
esculturas e monumentos, 
entre eles destaca-se o pro]e- 

Crlsto Redentor, no 
do Corcovado, no Rio

como o
ra artística no 
novecentos; mas o 
discutível, afirma ainda Car
los Oswald, é que fui eu que 
dirigi, iniciei e acompanhei, 
até a maturidade, o movi
mento da arte gráfica no

'*
Enquanto reside na Itália,

Turim (entre 
Por volta de

to do 
cume 
de Janeiro.que, Paris e 

1909 e 1912).
m ■»
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MAR DE DENTRO - Audiovisu
al de Leonid Streliaev e Barbosa 
Lessa, no Laranjal Praia clube até 2 
de marco, com visitação das 16 às

EXPOSIÇÕES i*
•í

ALVINA TZOVENOS - Óleos 
sobre tela, temas diversos, na loja 
Sandiz do Shopping Iguatemi, 
horário comercial, até março.
CARLOS SCLIAR - Mostra fio 
ral com pintura, desenho e serigra- 
fia na Galeria de Arte da Casa 
Masson. Mmimostra de 20 traba
lhos.
CARTAZES — Mostra de Nelson 
Faedrich, no Museu de Comunica
ção Social.
CARTÕES — Exposição de car
tões desenhados por Yone Kali- 
kosky, no hall do IPE, até 15 de 
março.
CECLIMAR — Imbé — fotos de 
Dedé Fedrizzi com paisagens de 
Tramandaí, Osório e Imbé
CENTRO DE CULTURA E LA
ZER — Em Tramandaí, mostra de 
xilogravuras de Maria di Gesu.
FOTOS — Mostras de Felizardo 
no Espaço Livre do IAB, illon Saef- 
fer no Museu de Comunicação 
Social, e Paulo Fontes no Solar 
Câmara.

GALERIA DO TEATRO MÁGI
CO — Mostra coletiva de verão, 
com desenhos, pintura, serigrafia e 
gravuras de Bartj, Rohnelt, Wüur- 
dig, Frantz, Nicolaiewsky e outros, 
até 15 de março, a partir das 20 
horas. Local: Rua Thomás Flores, 
123. A mostra é coordenada por 
Caco Zanchi e Leonor Sonnenrei-

i 22h.
em

MARGS - Entre 13 de março e 8 
de abril, exposição de gravuras de 
Carlos Oswaldo.
MUSEU DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL — Sessões de desenhos 
animados em vídeo - às 15h, Pi- 
nóquio até o dia 1o de março (de 
segunda à quinta-feira) e O Mundo 
Maravilhoso de Walt Disney, dias 7 
e 8 de março, passando Pinóquio 
para as 17 horas. Entrada franca. 
Também entre 27 e 1o de março, 
documentário sobre o filme Gan- 
dhi, às 17h, entrada gratuita.

MULHER, VERSO E REVERSO
— Exposição do projeto e maquete 
da cenografia da peça a ser apre
sentada no Teatro de Câmara, en
tre 20 de março e 2 de maio, de 
autoria de Zorávia Bettiol. A mos
tra está na agência central do Ban- 
risul e ficará no local até 14 de 
marco.

MUSEU DE PORTO ALEGRE -
Exposição da História do Carnaval
— das 8h30min às 11h e das 14 às 
17b30min.

MUSEU JÚLIO DE CASTILHOS
— Mostra denominada de Memó
ria da Farmácia, com produtos 
farmacêuticos, materiais e equipa
mentos utilizados no passado, 
promoção do setor farmacêutico 
do RGS, com a colaboração de en
tidades, colecionadores e pesqui
sadores.

ch.

HOTEL ATLÂNTIDA - Em
Atlântida, mostra do grupo Gente, 
Água e Tinta.

INSTITUTO CULTURAL BRASI- 
LEIRO-ALEMÃO — A partir de 1o 
de março, mostra de Karl Valentin, 
com painéis fotográficos e, de 
Fausto, com cenas das peças de 
Goethe.

OSÓRIO — Cinco escolâs do mu
nicípio, mostra de tapeçaria com 
25 artistas. No Museu Antropoló
gico de Osório, exposição de óleos 
de Neusa Guinsburg.

PONTO QUATRO - Em Capão 
Novo. exposição "Humor e Tradi
ção", com charges. .

.
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★ Museu de Arte do Rio Grande do Sul, apre
sentando exposição de gravuras de Carlos Os- 
wald, entre 13 deste mês a 8 de abril; Lojas Ren- 
ner com curso de pintura em tecido de 12 de 
março a 16 de abril, tendo por local o Centro 
Comercial da Azenha, preparando também 
sos de decoração, culinária e congelamento de 
alimentos; encerrada recentemente em Guarujá 
(Santos), a I Copa H. Stern de Minitênis, 
cendo a dupla formada por Hugo Scott — Mar- 
cus Braga, derrotando na final Roberto Checchia 
- Henrique Avancini, seguindo-se entrega de 
prêmios nos salões do Hotel Jequitimar; Vendas 
por Telefone será curso da Associação dos Diri
gentes de Vendas do Brasil de 23 a 25 deste mês; 
Eu e o Fusca é o concurso nacional lançado 
todo o Brasil pela Volkswagen do Brasil, com 
tema livre e inscrições, nesta Capital, na Gaú- 
chaCar.

cur-

ven-

em
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Volta de férias
A tarde de domingo já demonstrava a retomada de ritmo com o Grill do 

Plaza São Rafael repleto de nomes conhecidos para o almoço. Estavam lá, 
em mesas separadas, os casais Miguel Tostes de Alencar e Tarso Bueno 

-am companhia dos filhos.
^ &^Za SUft *,r*rne*ra exPOSÍÇãO '

"ff3*. c“
O calendário da Moda também tem seu primeiro lançamento de março 

com o desfile da coleção de Outono-Invemo da etiqueta Grandene, amanhã 
à noite, no Plaza São Rafael.
® O Jantar de Confraria Bon Gourmet, que retoma as atividades do ano, 
está recebendo muitas confirmações. Flávio Pinto Soares dirlgie os prepa
rativos nacozinha, amanhã â noite.
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ARTES Folha da Tarde■i S
■■ 3

Margs: amanhã mostra 

de Carlos Oswald
■

l
?

I
*

Abrirá amanhã, às 10
? gravura original 

forma de expressão artís
tica era novidade no Bra
sil, Carlos Oswald, além 
de sua obra, voltada qua
se integralmente à gravu
ra, realiza uma difusão 
metódica, racional, inte
lectualizada, através de 
aulas, artigos para jor
nais e revistas, palestras, 
além de interessar artis
tas da época das novas 
técnicas da' gravura ori
ginal. Em 1914, um 
após seu retorno definiti
vo ao Brasil, inicia suas 
aulas de gravura no Liceu 
de Artes e Ofícios do Rio 
de Janeiro. Após cinco 
anos, esta primeira tenta
tiva de implantar a gra
vura como forma de ex
pressão artística no Bra
sil resulta infrutífera, fe
chando-se o curso embora 
o protesto, em forma de 
exposição realizada às

portas do Liceu, mos
trando gravuras de vários 
artistas que passaram pe
lo atelier. Carlos Oswald 
dedica assim, sua vida 
profissional à gravura, lu
tando junto à escola, onde 
é professor de desenho, 
pela reabertura do curso 
de gravura, o que efetiva
mente ocorre em 1930.

comohoras, no j^isen de aqui precisamente, que, ' 
segundo Orlando da Silva 
(artista plástico, grava
dor, discípulo de Carlos 
Oswald) nasce a gravura 
original em nosso País.

CaMos Oswald foi seu in- 
tra; dutor, o seu mais fer
renho defensor. Em 1946, 
Carlos Oswald dá um cur
so de gravura na Funda
ção Getúlio Vargas, do 
qual saíram alguns dos 
maiores mestres da gra
vura em nosso País.

A par de seu trabalho 
em torno da gravura, 
Carlos Oswald expressa- 
se ainda sob outras for-, 
mas de manifestação ar-!' 
tística, sendo de sua auto- j 
ria os desenhos e estudos 
em que se baseou a cons
trução do monumento a 
Cristo Redentor, no Rio 
de Janeiro.

I
.

importantes ultimamente 
montadas no Brasil, a de 
Carlos Oswald. Na sala 
da Galeria, no 2o andar, 
encontrar-se-ão 143 gra
vuras de suas três fases, 
um desenho e quatro ma
trizes.

UM PIONEIRO

Carlos Oswald (nascido 
em Florença em 1882, fa
lecido em 1971, em Petró- 
polis/RJ) foi um dos pio
neiros da gravura no Bra
sil, juntamente com Os- 
waldo Goeldi e Lívio 
Abramo. Enquanto Os- 
waldo Goeldi e Lívio 
Abramo difundiam a gra
vura especialmente atra
vés de sua própria obra, 
numa época em que a

a

Agora a aula é aberta 
ao artista que se inicia, 
sendo na sua forma ante
rior de funcionamento 
frequentada somente por 
artistas de renome. Nota- 
-se então um real interes
se pela gravura junto aos 
jovens, nascendo assim, 
em nosso País, o grava
dor — aquele que so quer 
se expressar em forma de 
gravura. Esta é uma épo
ca de grande efervescen- 
cia artística no Brasil, e é

‘ ano

.

i

*- ÜS*:ü'

/

\
'/



J 0 rna 1: ‘Z&Q-ha&Q....2-lCted.

)_£...I_J22l....\..3A....Data:
3Pagina:---------------- ---—

A s sun t c: „...0í9.uk.ÍQ5...í

-ÁU,oa ^ wlori^^sQ -'W

MARGS expõe Carlos Oswald, 

o pai da gravura no Brasil
A arte da gravura no Brasil se divide em antes e 
depois de Carlos Oswald. Antes, ela nào existia. 
Depois, fruto da influência de Oswald — quer com 
sua obra quer com sua atividade de animador 
cultural, que abarcou tanto a sala de aula como o 
artigo em jornal e a promoção de exposições —, a 
gravura feita no País deixou de ser apenas um 
recurso gráfico atrelado á multiplicação de originais 
alheios para assumir feição própria de expressão 
artística.
A partir de amanhã, o Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Margs) está expondo obras de Carlos Oswald, 
através de uma retrospectiva organizada em 1982 
pelo Museu Nacional de Belas Artes (MNBA—Rio) e 
formada por 143 gravuras originais, um desenho e 
quatro matrizes, abrangendo todas as fases da 
carreira do artista.

"Supremo Esforço". Na água-fortede 1951, um tema constante

"Dança 
Clássica", 
1909, 
uma de 
suas
melhores
obras

"Corcovado", 1925, a paisagem brasileira

ascido em Florença (Itália) em 1882, de pais brasilei- gre, permite ao público a rara oportunidade de comparar 
ros. Carlos Oswald teve aprendizado artístico euro- obras de mestre e discípulo), 
peu, apaixonando-se pela gravura ao ver nos museusN Em um de seus inúmeros artigos para jornal, o próprio 

os velhos mestres como Rembrandt, Dürer e Piranesi. Quan- Carlos Oswald escrevería, em 1961, que "certamente outro 
do vem para se radicar no Brasil, em 1913, já tem na baga- artista, mais cedo ou mais tarde, teria ocupado o meu lugar 
gem o sólido resultado de bem aproveitados seis anos de estu- de pioneiro da gravura artística no começo dos Novecentos; 
do da gravura em metal, o que ficou conhecido como "série mas o fato indiscutível é que fui eu que dirigi, iniciei e acom- 
florentina”. São trabalhos onde ele explora com segurança panhei, atè a maturidade, o movimento da arte gráfica no 
uma ampla gama de possibilidades de gravação nas técnicas Brasil. Disto me orgulho e seria uma falsa modéstia o querer 
de água-forte, água-tinta, ponta seca e verniz mole. A temáti- ficar escondido e esquecido”, 
ca predominante é a paisagem com animais e bucólicas ce
nas campestres, cristalizando-se então um motivo que o chamada intermediária ou de adaptação ao Brasil e a brasi- 
acompanhou por toda a obra: os bois, quase sempre no esfor- leira. Aqui, ele busca a observação direta da paisagem, tra
ço de puxar pesadas cargas, a força destacando-se na museu- balhando na chapa diante das cenas que quer captar. Antes

de falecer, em 1971, gravaria o que considerava uma de suas 
Em 1914 ele começa a lecionar gravura no Liceu de Artes e obras mais importantes: as 14 estações da Via Sacra. Depois, 

Ofícios do Rio de Janeiro, depois na Fundação Getúlio Var- a gradual cegueira o afastaria das chapas de metal e dos 
gas, na Biblioteca Nacional e em seu próprio ateliê. Teve co- gaúchos, mas sua obra e a ação de divulgador da gravura já 
mo alunos futuros grandes nomes como Hans Steiner, Renina estavam influenciando profundamente a arte no Brasil, tanto 
Katz e Fayga Ostrower, além de Darei Valença Lins (que no desenvolvimento técnico como na valorização cultural 
agora, com exposição simultânea à de Oswald em Porto Ale- dessa forma de expressão artística.

As gravuras de Oswald teriam ainda duas outras fases: a

latura bem delineada.



mi jreg as 'Jir/r.
■S:

VEÍCULO :..7^/S22^2.__Jd&tfUS—
D ATA: Á3-L3J:^/- SEÇÀ O: *

<»
*

\

í

r A
ara comemorar o centenário do introdu- 
tor da água forte no Brasil, o Margs inau- 

J» gura hoje mostra de 143 gravuras de Car
los Oswald, além de um desenho e quatro matri
zes, todos pertencentes ao acervo do Museu Na
cional de Belas Artes. O conteúdo da exposição 
apresenta um aspecto abrangente da obra do ar
tista que teve fundamental importância para a 
história da gravura no país, ineluindo em seu 
currículo o projeto do Cristo Redentor do alto do 
Corcovado no Rio, feito na fase em que também 
consagrou-se como escultor.
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Gravuras de Carlos Oswald no MARGS
í £JMuseu de Arte do Rio Grande dg 

SüL-órgão da Syb „
.ra/SÇ.C, traz a Porto Alegre uma ex
posições que foi organizada em 1982 pelo 
Museu Nacional de Belas Artes em co
memoração ao centenário de nascimento 
de Carlos Oswald. A mostra, composta 
.de 143 gravuras originais, 1 desenho e 4 
matrizes, pertencentes ao acervo da 

iMNBA, apresenta uma aspecto abran
gente da obra de Carlos Oswald, de fun
damental importância para a história da 
gravura em nosso País. Nas gravuras 
presentes nesta mostra, são usadas 
várias técnicas de água forte, água tinta, 
ponta seca e verniz mole. O catálogo 
monográfico referente á mostra é de 
autoria de Orlando Da Silva, artista 
plástico de renome, discípulo de Carlos 
Oswald, e autor de várias publicações 
sobre arte.

Carlos Oswald nasceu em Florença, 
Itália, em outubro de 1882, tendo sido 
registrado por seu pai, o músico e com
positor Henrique Oswald, no Consulado 
do Brasil. Carlos Oswald realizou seus 
estudos de arte na Itália, até 1913, quan
do retornou definitivamente ao Brasil.

Enquanto reside na Itália, participa 
de exposições no Rio de Janeiro (1906), 
Munique, Paris e Turim (entre 1909 e 
1912). Por volta de 1908, é iniciado nos 
conhecimentos dos processos de gra
vação e impressão em água forte, um 
conhecimento raro até mesmo entre os 
europeus da época, com o americano de 
origem alemã, Carl Strauss.

Em seguida a seu retorno ao Brasil, 
ainda em 1914, começa a dar aulas de 
água forte no Liceu de Artes e Ofícios do 
Rio de Janeiro. Seus primeiros alunos, 
influenciados por ele na nova técnica, 
foram artistas renomados. Em 1919, por 
sua iniciativa, foi realizada a Ia Expo
sição de Gravura a Água Forte no Rio de 
Janeiro, da qual participaram, entre 
outros, Pedro Bruno, Henrique Ber- 
nardelli, João e Arthur Timóteo. Além de 
suas aulas no Liceu de Artes e Ofícios, 
Carlos Oswald dava cursos em seu 
atelier e na Fundação Getúlio Vargas.

Carlos Oswald, além de um apai
xonado pela Gravura, foi seu grande 
dvulgador. Sua contribuição na difusão 
da gravura no Brasil estendeu-se ainda a 
artigos para jornais, conferências, e no 
encorajamento a realização de exposi
ções, bem como participando de júris de 
salões tais como a Exposição Geral de 
Belas Artes e o Salão Nacional de Belas 
Artes. Ele próprio se reconhece como o 
“Pioneiro da gravura artística no co
meço dos novecentos; mas o fato indis
cutível, afirma ainda Carlos Oswald, é 
que fui eu que dirigi, iniciei e acompanh
ei, até a maturidade, o movimento da arte 
gráfica no Brasil. Disto me orgulho e 
9eria uma falsa modéstia o querer ficar 
escondidoe esquecido.”

Em 1942 faz um filme, juntamente 
com Hans Steiner, de demonstração da 
técnica da gravura para o Instituto 
Nacional do Cinema Educativo.

Em 1946 sua visão fica comprome

tida, e este problema se reflete em sua 
cbra.secretaria de Cultu-

1 í
A 14 de fevereiro de 1971, aos 88 anos, 

Carlos Oswald morre em sua casa de 
Petrópolis/RJ.

*

s i
i A ARTE■í

?

Seu estilo fez incursões nas escolas 
romântica, realista e impressionista, não 
havendo uma linha divisória nítida. Os 
motivos escolhidos também variam bas
tante: o homem, o animal, a arquitetura, 
a paisagem, o retrato, o sacro, o profano, 
a gravura de gênero ou a cena mitoló

gica ou bíblica.
A obra de Carlos Oswald pode ser 

dividida em três fases:
— A fase européia, onde pode-se ob

servar claramente a composição hori
zontal (série dos “bois do Forte de Mar- 
ni); ^

)

— A fase intermediária, de adap
tação, já de seu retomo ao Brasil;

— A fase Brasileira, onde se destaca 
a linha vertical orientando o seu trabalho 
(tendo as palmeiras como símbolo).

Carlos Oswald consagrou-se também 
como escultor, realizando vários projetos 
de esculturas e monumentos, entre eles 
destaca-se o projeto do Cristo Redentor, 
no cume do Corcovado, no Rio de Ja
neiro.

.

;

;
A exposição no MARGS poderá 

visitada de hoje ao díãTcfeabril, das 10 
ás 17 horas, diariamente, exceto às se
gundas-feiras.

ser
*

*
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Obras de 

Carlos 

Oswald
Com um total de 143 gra

vuras, oriundas das três fa
ses de sua obra, está sendo 
apresentada, pelo Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, 
exposição individual retros
pectiva de Carlos Oswald, 
um dos nomes mais impor
tantes das artes gráficas bra
sileiras.

Nascido em Florença, e fa
lecido na cidade brasileira 
de Petrópolis, Carlos Oswald 
foi um dos pioneiros da gra
vura em nosso País, ao lado 
de Lívio Abramo e Oswaldo 
Goeldi. Mas enquanto aque
les dois artistas divulgaram 
aquela técnica através de 
suas próprias obras. Carlos 
Oswald, além de seus traba
lhos, preocupou-se com uma 
divulgação metódica das 
técnicas gráficas, através de 
cursos, artigos em jornais e 
revistas e palestras, além de 
discutir com os artistas de 
sua época a importância da
quelas técnicas.

OBRA

A exposição ora apresen
tada pelo MARGS foi organi
zada pelo Museu Nacional de 
Belas Artes, do Rio de Janei
ro, e consta de trabalhos de 
suas três fases, ou seja, a 
européia, a de transição e a 
de inspiração nitidamente 
brasileira, além de apresen
tar um desenho com quatro 
matrizes, pertencentes ao 
acervo do Museu Nacional e 
ainda gravuras com tiragens 
originais de algumas destas 
peças, realizadas pelo Gabi
nete de Gravura do Brasil, 
hoje o mais importante local 
de tiragens gráficas do País, 
ligado ao próprio Museu Na
cional. Estas obras acham-se 
à venda, à disposição do pú
blico, na Arteloja do Museu, 
em seu segundo piso.

Embora mais conhecido 
como gravurista, é de se 
destacar que são de Carlos 
Oswald os primeiros esboços 
e estudos para a construção 
do monumento ao Cristo Re
dentor. hoje característica in
ternacionalmente reconheci
da na simbologia que faz da 
cidade do Rio de Janeiro.

A exposição de Carlos Os
wald pode ser visitada até o 
dia 8 de abril vindouro, 
sempre de terças-feiras a do
mingos, no horário das 10 às 
17 horas.

ÍYUHGS
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre
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EXPOSIÇÃO
Gravuras de Carlos Oswald

Inaugura hoje na Sala da Galeria do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°) a mo stra de gravuras de Carlos Oswald 
que ficará aberta das lOh às 17h de terças a domingos até 8 
de abril. Constituída de 143 gravuras originais, um dese
nho e quatro matrizes, foi organizada em 1982 pelo Museu 
Nacional de Belas Artes em comemoração ao centenário 
de nascimento do artista.

Carlos Oswald — nascido em Florença, e registrado no 
Consulado do Brasil por seu pai, o músico e compositor 
Henrique Oswald — fez seus estudos de arte na Itália até 
1913, quando retornou definitivamente ao nosso país.

Apaixonado pela gravura e seu grande divulgador através 
de artigos, conferências, aulas e participação de júris de 
salões, foi co-produtor, com Hans Steiner, de um filme de 
demonstração da técnica da gravura para o Instituto Na
cional de Cinema Educativo, em 1942.

A obra de Carlos Oswald, que pode ser dividida em três 
fases (européia, intermediária e brasileira), não se carac
teriza, por um só estilo. Ele fez incursões nas escolas ro
mântica, realista e impressionista, e seus motivos tam
bém são variados. O catálogo monográfico desta mostra 
— em cujos trabalhos nota-se o uso de várias técnicas 
(água-forte, água-tinta, ponta seca e verniz mole) — é de 
autoria de Orlando Da Silva, discípulo de Oswald, artista 
de renome e autor de várias publicações sobre o assunto.
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Três mostras em foco
ALDOOBINO

AS GRAVURAS DE CAR
LOS OSWALD - 

oRGS
alenrada mostra 

retrospectiva e comemo
rativa do centenário do mes
tre gravador Carlos Oswald, 
que nos vem em promoção 
do Museu Nacional de Belas 
Artes do Rio de Janeiro, que 
organizou essa exposição iti
nerante de 143 gravuras de 
suas 3 fases: a européia, a 
de transição e a fase brasilei
ra. Uns cento e dez labores 
estão expostos. São gravuras 
em técnica de água forte, 
água tinta, ponta seca e ver
niz mole, com algumas tira
gens recentes de originais 

Tal pai tal filho. Esse mes
tre da gravura, filho do

compositor Henrique Os
wald, lem uma obra de alta 
qualidade plástica, como o 
pai na música. E todo um 
panorama de gravuras reli
giosas e profanas, polariza
das entre a Europa em que 
nasceu e o temário brasilei
ro, da paisagem, figuras e 
aspectos. É um labor fecun
do o desse pioneiro e mestre 
como Goeldi e Abramo.

DAREL VALENÇA LINS 
— A Galeria de Arfe Masson 
abre sua primeira mostra 
original da temporada com o 
labor selecionado desse 
marcante artista plástico 
pernambucano, aos sessenta 
anos de uma fecunda exis
tência e aqui selecionado 
com um conjunto de doze de

senhos, quatro aquarelas e 
sete litografias.

Iniciado no Rio de Janeiro 
por Carlos Oswald e no trato 
com Goeldi, ele se notabili
zou na gravura e no desenho 
por um pessoal caiigrafismo, 
atingindo o pictorialismo 
cromático, com uma figura
ção humana e erótica de 
humor realístico, como veri
ficamos no seu desenhismo e 
o mais presente na Galeria 
da Masson, que Sidney de 
Alencastro Guimarães vem 
bem animando.

Do sutil caiigrafismo line
ar de suas litografias e dese
nhos passados, ei-lo na ex
pressão plástica, que, agora 
e aqui. é diferente por sua 
opção antropológica realista 
e de humor brincalhão em 
seu nudismo feminino.

GALERIA TINA PRES- 
SER
Paulino Teixeira está apre
sentando a coletiva e seleti
va de revisão das mostras 
que promoveu na temporada 
de 1983.

São dezenas de trabalhos 
em que destaque tem lberê 
Camargo com duas grandes 
tapeçarias e todo um ciclo 
de pequenas pinturas, a par 
de Darei e as esculturas em 
arame e madeira de tanta 
repercussão e valor, entre ou
tros lavores escolhidos nessa 
proposta de rever.

A 4 de abril, teremos a 
mostra de pintura de Magli- 
ani, radicada em São Paulo, 
mas que não esquece a sua 
gleba. Natal, assim como 
Glauco Pinto de Morais tam
bém virá expôr, a seguir, na 
Galeria Masson.

Enquanto São Paulo teve 
em 83 seiscentas mostras. 
Porto Alegre atingiu a quota 
de trezentas e cinqüenta e a 
temporada de 84 atravessou 
o verão com mostras que 
circularam através das 
praias e da Serra gaúcha.

UM

O Centro da rua
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Carlos Oswald
Ate o dia 8 de abril os gaúchos têm a oportunidade de apreciar uma das 

mais importantes exposições montadas em nosso País nos últimos 
tempos. Trata-se da "Mostra Comemorativa ao Centenário de Carlos 

üswald , que ora é trazida ao Estado numa iniciativa do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul. Reúne ela 143 gravuras, um desenho e quatro 

matrizes, pertencentes ao Museu Nacional de Belas Artes, 
do Rio de Janeiro, que primeiro a organizou, 

j uÍ-Pu^^camos ar*'90 de Orlando Da Silva sobre o significado da obra 
de Carlos Oswald, de quem foi aluno. Da Silva, nascido em Portugal, 

mas vivendo no Brasil desde os 9 anos, é conceituado gravador, pintor e 
desenhista, havendo também lecionado por mais de 20 anos. Dentre suas 
publicações sobre arte estão "A Arte Maior da Gravura” e "Poty-Artista

Gráfico”.

* ff ■ ' • . '

,r*f-% m

O pioneiro da 

gravura em metal
3. ~ )
(i *:>i
(
l
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TVJascido em Florença em 18 de 
li outubro de 1882, mas regis
trado no Consulado Brasileiro e 
por escolha própria desde a pri
meira infância, mesmo antes de 
falar o português, proclama-se 
sempre brasileiro.

Por influência do ambiente fa
miliar seus primeiros estudos em 
Arte são voltados para a música. 
Estudou violoncelo, mas o acanha- 
mento não o deixava apresen
tar-se em público, por isso - se
gundo o próprio Carlos Oswald - 
abandona o estudo musical.

Mas encontramos sua definição 
para as Artes Plásticas já antes 
das aulas referidas; é quando ele, 
em seu primeiro diário, ilustra a 
narração de viagens ou realiza de
senhos coloridos soltos do texto 
de cidades e engenhos fantásticos.

Talvez por causa destes dese
nhos a família tenha pensado 
lescobrir uma vocação

tográfico mesmo antes da fixação 
múltipla deste processo ser con
seguida. A gravura se propunha a 
copiar a imagem científica para o 
estudo e a documentação ou, a 
ilustração naturalista ou decora
tiva para o embelezamento do li
vro, da revista, do jornal. Foi fei
to isso tão perfeitamente que não 
houve mais lugar para a gravura 
original.

Mas a invenção da reprodução 
fotográfica e a conseqüente des
coberta do clichê tornaram nula, 
comercial e artisticamente, a es
tampa que copia a imagem sem a 
interferência criativa.

A reação a este estado de coi
sas parte do movimento impres
sionista e da instituição de socie
dades dos gravadores. Daí a gra- 
vura_ criativa é valorizada por 
edições limitadas, pela assinatura 
a mão, cópia a cópia, do próprio 
artista/gravador.

Compreendamos, que no oro-

ajoelhados, em que a figura de 
Cristo é inspirada na gravura de 
Rembrandt “Cristo em Emaus” 
de 1654, da qual tem um exem
plarem casa.

Nas primeiras chapas Carlos 
Oswald grava a paisagem, até 
uma recordação do Brasil tirada 
de um desenho feito no Campo de 
SanCAna, “Palmeiras e Pássa
ros”, em sua última viagem. Usa 
seus familiares como modelos, 
seus avós, seus irmãos, a si pró
prio, grava arquitetura, mas são 
os bois de Forte dei Marmi que 
nos revelam o grande gravador. 
Nas estampas gravadas em que o 
boi é o personagem, todo o cená
rio em sua volta (com seu ambi
ente de esforço do trabalho, sem 
mesmo esquecer o pó da pedra 
mármore que tudo cobre) é cui
dado para o apresentar bem.

Vamos acrescentar duas pala
vras sobre os bois de Forte dei Marmi anpnac

I
i

e o ma- nnra on f o t iv o o



awMsâSs
pnpnnfrfí10 nâ0 Se nega- Va™S
encontrá-lo em 1903 inscrito, co-
í?° alano JJvre» na Escola de Be-
rie^nhnS de F1°rença’ estudando 
desenho e modelo vivo. O ensino
que recebe não é meramente 
sen dfmhC(!h 0 professor não toca
rf,Ltraba h,° e apenas comenta: 
amlfe „r®guIar- bom, ótimo. Ao 
aluno cabe encontrar sozinho o er
ro e esperar a próxima cotação 
do mestre à sua obra.
pnrnnM0 esta orientação não era 
7^?nPle^mfente capaz de satisfa-
ónnea L ÍT?3 Íntegral- «Uma
rearf de ^tal ref°rmulação das 
regras, estéticas e de técnica da
j a^ara de Arte- Só mesmo fora 
fra.re^ola oficial podería encon-
esLoSa Arte°nteStaCâ0 Para °
a|iePre^ Iaz

este aprendizado, com um grupo

PHmíemas. panoramicamente o 
l ™a ®xisJente em torno da Gra
vura de Arte à época 
Carlos Oswald 
ta/gravador.

A gravura de reprodução se 
facda em P,ena decadência. A es- 
tampâ em especial a xilogravu
ra, havia-se adaptado ao dizer fo-

Iptisl
da estetica. O caminho é negar
nao aceitar. O cobre foi trocado
nnl0 zínc0’ 0 ácjdo mais suave

íPn° Q°UAr° mais enérSico e violen-
saramagcUaS tÜlta adocicadas pas- 
saiam, sem amaneiramentos, a
5®llaulPfnaiS CSmo complemento 
da água forte. Esta maneira téc-
mca - a água forte - mordida 
de formâ violenta com os traços

SUas Jmargens arrebentados, 
passou a designar todos os modos 
de se gravar em metal. Para eles 
agua forte é sinônimo de calco-
fmnrhíwr Formas inovadoras de 
imprimir a gravura colorida
hpfdlS e„aíe °,suP°rte Para rece- 
rfi* a «nta é discutido, tendo 
mesmo Carlos Oswald em 1910 
impresso em placas de gesso 

Rembrandt está

£
uma isoladamente, uma imagem 
coerente em que o descuido com 
o desenho da figura humana se 
apresenía assim para focalizar 
melhor o animal. Também 
nano em sua volta — 
os barcos, as montanhas, o pró
prio po da pedra mármore — es-
r?7°arPnehentes em funçá0 de vaJo- 
rizar o boi que e estudado, pesqui
sado e analisado no trabalho

ndfmcJnso °u lazer; visto em todos 
os momentos de sua vida

‘‘Porta Romana” é uma exce-
nHnpfnf,3- Serle- 0 Seu enf°QUe 
principal e a arquitetura e suas
ngurâs sao cuidadosamente dese
nhadas ficando os bois como 
plemento do todo.

Só esta Série Florentina, como 
assim chamava o autor seu tra-
l%fi flri2!oad^ em FlorenÇa de 
™ a 1912> dá para afirmar o 
nome de um Artista como Artis
ta/Gravador. Não tenhamos
ir!fanque,5 obra §ravada de Car- 
los Oswald comprova um Artista 
de transito internacional.
ton!>aS nao sa° só as gravuras ci
tadas que estão na exposição do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Spl- A quase totalidade 
obra está ali representada, 
to bem representada. Não 
ta mostra é 
bom gosto - 
de sua cultura.

o ce- 
os carros,

são com-

„„ , no alto indi
cando caminhos, mas os pés des
te grupo estão no chão.
Carlos Oswald acha 
Rembrandt

no.

dú-a estampa de 
m . nos museus, ela lhe 
™stra 0 qne é gravura, ela o 

,adaz a Praticá-la. A obra grava
da de Rembrandt é continuamen
te procurada por ele para o estu-
SS,® p™zer estético. O traço é 
olhado de modo analítico, mas só 
uma imagem o atinge mais direta- 
mente, a de Cristo que nos mos- 
tra em uma de suas “Ültima Cei- 
a . E a de 1947, com os apóstolos

em que 
se formou artis-

de sua 
e mui- 
ver es- 

uma ofensa ao seu 
e ao aprimoramento
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MERCADO

Uma retificação necessária: faltou um “de” 
estratégico no texto que escrevi na semana pas
sada sobre gravura. Saiu: “O MAEGS está ven
dendo gravuras originais de Carlos Oswald” e 
era para ter sido publicado "gravuras de origi- p 
nais”. O detalhe é muito importante, porque o 
artista, já falecido, deixou matrizes que foram 
utilizadas para novas tiragens. Originais de 
gravuras do mestre Oswald (portanto, edições | 
feitas por ele ou sob sua supervisão) são raríssi- M 
mos. De qualquer forma, vale a compra desses 
trabalhos oferecidos pelo MARGS, porque a ti
ragem póstuma foi feita pelo Gabinete de Gra
vura do Museu Nacional de Belas Artes, que a 
cercou de todos os cuidados exigidos pela técni
ca.
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morte da Condessa du Barry. Na 
Sala Álvaro Moreyra, de sex
tas-feiras a domingos, às 21 horas.
BAILEI NA CURVA - Texto e 
direção de Júlio César Conte, en
focando uma espécie de depoi
mento dos caminhos seguidos pe
las crianças à época de 1964, até a 
década de 80. Espetáculo em quar
ta temporada, com amplo sucesso 
de público. No Teatro de Câmara, 
de quintas-feiras a domingos, às 
21 horas.
MOTEL PARADISO - Texto de 
Juca de Oliveira, direção de José 
Renato. Peça cômica e crítica, en
focando a atualidade brasileira de 
escândalos econômicos e discus
são política, com Maria Delia Cos
ta e o próprio autor. Até sex
ta-feira, às 21 horas. No sábado às 
20 e 22h30min.
ESCENA DEL TENIENTE CO
RONEL DE LA GUARDIA CIVIL
— Texto original de Garcia Lorca, 
em adaptação coletiva do Circo 
Teatro Kuzala. Segunda semana 
de apresentações, agora no teatro 
do Museu do Trabalho, de quinta- 
feira a domingo, às 21 horas.

infantil do Teatro Novo, direção de 
Ronald Radde, aos sábados e do
mingos, às 16 horas, no Teatro de 
Câmara. O texto é de Elizabeth Pe- 
tersen.

GALERIA TINA PRESSER -
Mostra Rever dos artistas de 1983 
nesse centro da Rua Paulino Tei
xeira, 35.

PORTO ALEGRE ANTIGO -
Mostra inaugurada dia 19, no. Mu
seu de Porto Alegre, na Semana 
da Cidade.
MUSEU JÚLIO DE CASTILHOS
— Mostra denominada de Memó- 
lia da Farmácia, com produtos 
farmacêuticos, materiais e equipa
mentos utilizados no passado, 
promoção do setor farmacêutico 
do RGS, com a colaboração de en
tidades, colecionadores e pesqui
sadores.
TAPEÇARIA - Mostra estudantil 
da Escola Santa Cecília, no Hall de 
entrada do Ipe, a partir do dia 21 
de março até 13 de abril.

EXPOSIÇÕES

OleosALVINA TZOVENOS
sobre tela, temas diversos, na Loja 
Sandiz do Shopping Iguatemi, em 
horário Comercial, até fins de mar-

INSTITUTO CULTURAL BRASI- 
LEIRO-ALEMÃO - Desde o dia 
1o de março, mostra de Karl Va- 
lentin, com painéis fotográficos, e 
de Fausto, com cenas das peças 
de Goethe.

MUSICAS Showsço.
ARAGÃO MOSTRA BLUME
NAU — A partir do dia 19, no 
principal hall do Banrisul, a mostra 
fotográfica de Isto é Blumenau.
ATELIER LIVRE DA PREFEITU
RA — Mostra no Hall-Galeria com 
sentido didático, no CMC.
CARLOS OSWALD - Até 8 de 
abril, a mostra de 143 gravuras, de
senhos e 4 matrizes desse mestre 
falecido em 1971, no Museu de 
Arte do RGS.

ALBERTO
Show musical intitulado "Chapéu 
mágico" com músicas do próprio 
intérprete e repertório geral. No 
"Ponto de Vista", rua 24 de Outu
bro, esquina Quintino Bocaiúva, às 
22 horas, até 4a feira, dia 28 de 
março.
MARIA RITA
com Totonho Villeroy, sob o título 
de "Certas canções", incluindo 
composições dos dois intérpretes e 
música brasileira em geral. De 
quintas-feiras a domingos, às 21 
horas, no Theatro Mágico (rua 
Tomás Flores, 123), até fim de 
abril.
MULHER, VERSO E REVERSO
— Show musical tendo como te
ma a mulher incluindo poemas na 
interpretação de Jane Pimentel e 
composições musicais com Flora 
Almeida e acompanhantes. Todas 
as terça e quartas-feiras, às 21 ho
ras, no Teatro de Câmara (Repú
blica, 575).
PERY SOUZA E SUA MÚSICA
— Show musical integrado no pro
jeto Unimúsica, apenas no dia 23, 
às 18h30min, no Salão de Festas 
daUFRGS.

OLIVEIRA

MAGLIANI — A partir de 4 de 
abril, a pintura recente de Maria 
Lidia Magliano, na Galeria Tina 
Presser, à Rua Paulino Teixeira, 35.

MARCOS ARCOVERDE
partir de 30 de março até 18 de 
abril, com esculturas em madeira 
e esteiras pintados, no hal do 
CMC.
MOSTRAS
Porto Alegre, uma no Arquivo His
tórico e outra na Biblioteca Muni-

Show musicalA

TEATRO ADULTO

ALLONS ENFANTS
tir do dia 23, re-estréia esta peça 
escrita e dirigida por Sérgio Ilha, 
enfocando episódios relativos à re
volução francesa, em especial a

A par-
DESENHOS DE IVONE BINS -
De 25 a 31 de março, o Atelier Ma- 
riateresa, na Rua Souza Doca, 52, 
no Bairro de Petrópolis.
DESENHOS
- A partir de 19 de março, a mos
tra de Santiago na Justiça, pro
moção da Agetra. Na Praia de Be
las, 1432.

Na Semana de

HUMORÍSTICOS

TEATRO INFANTILDIA DAS MENINAS - Mostra 
dessa tradição no Centro de Cultu
ra Japonesa da PUC, a partir do 
dia 16, das 9 às 12 e das 14 às 18 
horas, no Prédio 17 do Campus da 
PUC, em Promoção do Consulado 
do Japão.
EUROPA VISTA E VIVIDA EM 
FOTOS — De 26 a 31 de marco, 
no Telúrico Bar, Av. Èrico Veríssi
mo, 1450, a partir das 19 horas.
GALERIA MASSON
uma mostra singular terá lugar na 
loja central da Rua dos Andradas, 
com o gravador Darei, até o dia 30 
deste mês.

CATAPLUM NAS ESTRELAS
— Espetáculo a estrear no próximo 
sábado, na Sala Álvaro Moreyra. 
Espetáculos aos sábados e domin
gos, às 16 horas.
A INCRÍVEL VIAGEM -
Texto de Doc comparatto, direção 
de Alfredo Fedrizzi, para o grupo 
teatral Primeiro tempo. Peça infan
til a ser apresentada todos os sá
bados e domingos,às 16 horas no 
Teatro Renascença.
NÀO TÁ AQUI, NÃO TÁ LÁ. 
ONDE È QUE TÁ7 - Espetáculo

Concertos e Recitais
ARTHUR MOREIRA LIMA -
Apenas no sábado, dia 24, o co
nhecido pianista brasileiro apresen- 
ta-se interpretando 9 das 14 polo
neses. Salão de Atos da UFRGS, 
às 21 horas.

Mais

Mostra fotográfica de Sérgio Aragão


