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ABERTURA
Fotografia francesa no Margs
Inicia hoje, permanecendo no Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul até o dia 
22, a mostra denominada 10 

Fotógrafos para o Patrimônio, 
organizada pelo Ministério da Cultura 

e Comunicação, Consulado Geral da 
França e Serviço Social <Jo Comércio.

A exposição, da qual participam 
Edouard Boubat, Bernard Descamps, 

Jean Dieuzaide, Gilles Ehrmann, 
Michael Kempf, Roland Laboye, Jean 

Lattès, Willy Ronis, Michel Thersiquel 
e Gilles Walusinski - profissionais 

selecionados por um júri 
representativo do campo da fotografia 

francesa — é constituída de 150 fotos 
envolvendo regiões, indivíduos, 

hábitos, enfim, aspectos 
representativos da cultura daquele 

país, cuja escolha coube aos próprios 
fotógrafos-artistas. A mostra é, 

também segundo os entendidos, a 
consagração de uma arte nova e cheia 

de futuro na França: a fotografia. Fofo de Michel Thersiquel, intitulada LeMenei Pouldreuzic
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★ Iniciou no MARGS 
a mostra “Dez 
Fotógrafos Para o 
Patrimônio”, com 
apoio do Serviço 
Cultural do Consulado 
Geral da França, 
Aliança Francesa e 
Subsecretária de 
Cultura.

Agenda
MARGS - Continua até quarta-feira, dia 22 a mostra de 
150 fotografias representativas da cultura francesa. A 
promoção é do Serviço Cultural do Consulado Geral da 
França, Alliance Française de Porto Alegre e do Museu 
de Artes do Rio Grande do Sul, com apoio da Subsecretá
ria de Cultura / SEC.
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Fotografia francesa no Margs
Inicia hoje, permanecendo no Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul até o dia 
22, a mostra denominada 10 

Fotógrafos para o Patrimônio, 
organizada pelo Ministério da Cultura 

e Comunicação, Consulado Geral da 
França e Serviço Social (jo Comércio.

A exposição, da qual participam 
Edouard Boubat, Bemard Descamps, 

Jean Dieuzaide, Gilles Ehrmann, 
Michael Kempf, Roland Laboye, Jean 

Lattès, Willy Ronis, Michel Thersiquel 
e Gilles Walusinski — profissionais 

selecionados por um júri 
representativo do campo da fotografia 

francesa — é constituída de 150 fotos 
envolvendo regiões, indivíduos, 

hábitos, enfim, aspectos 
representativos da cultura daquele 

país, cuja escolha coube aos próprios 
fotógrafos-artistas. A mostra é, 

também segundo os entendidos, a 
consagração de uma arte nova e cheia 

de futuro na França: a fotografia.
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NOITEHoje ★ Muitas opções em Porto Alegre, para os 
apreciadores de arte neste mês de junho em

Porto Alegre. Além das duas boas exposições 
inauguradas noite de segunda-feira, Fernando 
Duval - na Galeria de Artes da Casa Masson, e 
Beatriz Rota Rossi, no Bureau de Cultura do Hotel 
Embaixador.
★ Outras opções: a iniciada dia de ontem, no 

l MARGS, apresentando “10 fotógrafos para o
Patrimônio”, promoção do Ministério da Cultura e 
Comunicação da França, do Consulado Geral dá 
França e Serviço Social do Comércio.
★ Já a Cambona, Centro de Arte, programou 

para o próximo dia 21, uma individual de Ana
Luíza Alegria, numa mostra denominada “Cer

ceas”.

SÉRGIO RICCI - No Canto 
Verde (Chicago. 77). a partir das 
22h30min. de segunda a domin
gos. Sérgio Ricci. Não tem cou- 
vert.EXPOSIÇÃO
RONALDO - No Adega’s Bar 
Chopp Pizzaria (Rarairo Barce
los. 1727). a partir das 22h. de 
terça a domingo, o violão de Ro
naldo.

10 FOTÓGRAFOS PARA O 
PATRIMÔNIO - No Salão de 
Gravuras do Margs. abertura da 
mostra 10 Fotógrafos para o 
Patrimônio, com 150 fotografias 
representativas da cultura france
sa. Promoção conjunta do Servi- HIQUE GOMES E RÉGIS 
ço Cultural do Consulado Geral VENTURINI — No Café com 
da França. Aliança Francesa de Leite (José Bonifácio, em frente à 
Porto Alegre. Margs/SEC e Sub- Igreja Santa Terezinha). a partir 
secretaria de Cultura. Até dia 22. das 21h30min de terças a domin-
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• A mostra 10 Fotógrafos para o Pa- 
trimònío Francês, que o Serviço Cul
tural da França, a Aliança Francesa 
e o MARGS promovem a partir de 
terça-feira, com o apoio da SEC - Sub
secretária de Cultura, reúne 150 foto
grafias sobre as tradições e cultura 
francesa. Montada pelo Ministério da 
Cultura e Comunicação da França em 
1980, ano do patrimônio francês, a ex
posição Iniciou giro pelo mundo com o 
objetivo de testemunhar a sociedade 
francesa e proporcionar o encontro 
das raizes de sua cultura através dos 
monumentos e tradições. As fotos fo
ram selecionadas por um júri repre
sentativo, e o alto nivel fica evidente 
na maneira como exprimem artisti
camente a idéia, usando as técnicas 
mais evoluídas,

y

ARTES PLASTICAS

Fotografia francesa 

em exposição no MARGS
A Aliança Francesa Inau

gura hoje, no Salão de Gra
vuras do Museu de Arte do 
Elo Grande do Sul, exposi
ção coletiva de fotografias 
Intitulada “Dez Fotógrafos 
para o patrimônio”, reunin
do cento e clnqüenta peças 
que enfocam as mais diver
sas regiões, hábitos e costu
mes da França.

Segundo a critica Stefanla 
Bril, em “O Estado de São 
Paulo”, “o visitante da ex
posição respira a harmonia e 
a luz. Não aquela que vem 
de fora. (...) A luz que Ilumi
na a exposição nasce de den
tro, da Imagem, e irradia 
para além dela (...) Os en
saios que formam a exposi

ção são realmente de quali
dade esmerada e denotam a 
sensibilidade e um saber 
profundo”.

Para outros, o significado 
desta mostra é também evi
denciar a vitória que a arte 
da fotografia, nascida na 
França, alcançou em seu pa
is de origem, pois hoje, ex
posições semelhantes viajam 
todo o mundo.

Edouard Boubat, Bernard 
Descamps, Jean Dleuzalde, 
Gilles Ehrmann, Michel 
Kempí, Roland Laboye, Jean 
Lattès, Willy Ronis, Michel 
Therslquel, Gilles Walusinskl 
são os fotógrafos desta expo
sição, completada por um 
catálogo.

uri cume uu oui.
★ MARGS estará mos
trando hoje “10 fotógrafos 
para o Patrimônio”, expo
sição organizada pelo Minis
tério da Cultura e Comuni
cação da França, Consula
do Geral da França e Ser- 
viço Social do Comercio.
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