
CONCURSO DE CRÍTICA DE ARTE / JASA 83

Subsecretária de 'Cultura /SEC 
MARGS ,
Sul America Seguros

MARGS

Data da inscrição: até II4./O7/83 

Paralelo ao 3- JASA / 83
Melhor Texto: Prêmio Sul América Valor : Crf. 50,000,00 

I® e 3e classificados: prêmios de Cr$ 20.000,00



z.H.Jcrnal:

Data:__

Página: 
Assunte :_£?>_

3o...i o (o i

cu-i-Cc.**W Cv^a'jO

Concurso de crítica sobre arte
Com o propósito de estimular a crítica sobre 
arte, incentivando novos valores a expor suas 
produções e divulgar a crítica como forma de 
ampliar a reflexáo sobre o trabalho artístico, o 
Museu de Arte, com apoio da Sul América e de 
Zero Hora, está promovendo, paralelamente à 
3a Jovem Arte Sul América/Brasil Sul, o 
Concurso Crítica/ JASA 88.
O concurso deverá enfocar 
como tema o complexo das obras 
apresentadas, ou segmentos, específicos da 
Mostra Jovem Arte Sul América (nas obras ou 
artistas individualmente) em torno do que os 
concorrentes deveráo desenvolver sua 
apreciação crítica. Os participantes, que 
deveráo ser autores inéditos na área da crítica 
de artes plásticas, podem procurar o 
regulamento do concurso na sede do Margs, 
para concorrer ao prêmio de Cr$ 60 mil e 
publicação do trabalho em Zero Hora. As 
inscrições estáo abertas até o próximo dia 14.

Foto de Jô Vigiano que conquistou o Prêmio Aquisição 
Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do 
Sul/Subsecretaria de Cultura, na 3a Jovem Arte Sul 
América Brasil Sul, em mostra no Margs
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CEP — 90000, podendo 
ser entregue diariamente, 
de 3a a 6a feira, no horário 
das lOh às 17h, até 14 de 
julho de 1983.

PARTICIPAÇÃO E
INSCRIÇÃO

O Concurso é restrito a 
autores inéditos na área da 
crítica de artes plásticas, 
considerando-se crítiça a 
apreciação de obras na im
prensa, em catálogos ou li
vros especializados.

Normas para inscrição:
Os trabalhos devem ser a- 

presentados em quatro vi
as, datilografados em es
paço dois, papel tamanho o- 
fício, não devendo a maté
ria ultrapassar 80 linhas de 
90 toques cada linha.

Os textos não deverão ser 
identificados com o nome 
ou pseudônimo do autor;

Em cartão à parte deve
rão ser datilografados os 
seguintes dados, para pos
terior identificação: nome 
completo, endereço, telefo
ne, CPF e número da Car
teira de Identidade. Este 
cartão deve vir em envelo
pe fechado;

O trabalho concorrente e 
o cartão de identificação 
deverão ser apresentados 
em envelope maior com o 
seguinte subscrito:

CONCURSO DE CRÍTI
CA / JASA 83

MUSEU DE ARTE DO 
RIO GRANDE DO SUL/ 
NÜCLEO DE COMUNICA
ÇÃO SÇCIAL

O Museu de Arte do Rio 
Siá, orgao oa

'Wlienia Seguros, institui o 
{.presente Concurso, promo- 
; vido paralelamente a 3a 
. Jovem Arte Sul América / 
Brasil Sul, certame anual 
de artes plásticas aberto 

íãos novos artistas do Rio 
!Grande do Sul, Paraná e 
Santa Catarina, 

i A III JASA / BS realiza- 
se em Porto Alegre, no pe
ríodo compreendido entre 
23 de junho a 27 de julho de 
1983, nas salas de exposi
ção do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul — 
MARGS.

O Concurso Crítica / JA
SA 83 tem como proposta 
•estimular a crítica sobre 
arte, incentivando novos 
valores a expor suas pro
duções e divulgar a crítica 
de arte como forma de 
ampliação da reflexão so
bre o trabalho artístico.

SELEÇÃO E 
PREMIAÇÀO

A responsabilidade pelos 
trabalhos de seleção e 
premiação estará afeta a 
uma Comissão Julgadora 
designada pelo MARGS, 
composta de Icléia Cattani, 
Maria Amélia Bulhões, 
Maria Lúcia Kern, Mônica 
Zielinsky, Ana Spadari (Ar
tes Plásticas 
Crítica - ARPEC), Diana 
Domingues (Caxias do Sul), 
Nelson Abott de Freitas 
(Pelotas) e Roberto Bicca 
Pimentel (Zero Hora).

Ao melhor texto concor
rente caberá o PRÊMIO 
SUL AMÉRICA, no valor 
de Cr$ 50.000,00; ao segundo 
e terceiro classificados se
rão concedidos prêmios no 
valor unitário de Cr$ 
20.000,00.

CRONOGRAMA

Inscrições: 23 de junho a 
14 de julho de 1983.

Entrega de prêmios: 21 
de julho de 1983.

- •

Estudo e

TEMA

O Concurso Crítica / JA
SA 83 deverá enfocar o 
complexo de obras apresen
tadas ou segmentos, espe
cíficos da Mostra Jovem 
Arte Sul América (não 
obras ou artistas individu
almente) em torno do que 
os concorrentes deverão 
Sdesenvolver sua apreciação 
Jcrítica.RLG 
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Paralelo ao certame anual 
de artes plásticas aberto aos 
novos artistas do Rio Grande 
do Sul, Paraná e Santa Cata
rina — 3o Jovem Arte Sul 
Amèrlca/Brasil Sul — o Mu
seu de Arte do Rio Grande do, 
Sul, com apoio da Sul Améri
ca Seguros, instituiu o Con
curso Crítica/JASA 83, com 
o objetivo de estimular a 
crítica sobre arte. incenti
vando novos valores a expor 
suas produções e divulgar a 
crítica de arte como forma 
de ampliação da reflexáo so
bre o trabalho artístico.

O Concurso Crítica/JASA 
83 deverá enfocar o comple
xo de obras apresentadas ou 
segmentos, -específicos da 
Mostra Jovem Arte Sul Amé
rica (náo obras ou artistas 
individualmente) em tomo 
do que os concorrentes deve
rão desenvolver sua aprecia
ção política. O concurso é 
restrito a autores inéditos na 
área da crítica de artes plás
ticas, considerando-se críti
ca a apreciação de obras na 
imprensa, em catálogos ou 
livros especializados.

As inscrições poderão ser 
feitas até o dia 14 próximo. 
Os interessados deverão 
apresentar os trabalhos em 
quatro vias, datilografados 
em espaço dolB, papel tama
nho ofício, não devendo a 
matéria ultrapassar 80 li
nhas de 90 toques cada linha. 
Os textos não deverão ser 
identificados com o nome ou 
pseudônimo do autor, pois 
um cartão à parte, com no
me, endereço, telefone e nú
mero da carteira de identi
dade deve seguir em envelo
pe fechado. O trabalho con
corrente e o cartão de identi
dade deverão Ber apresenta
dos em envelope maior com 
o seguinte subscrito: Concur
so de Crítica/JASA 83, 
Margs, núcleo de Comunica
ção Social — Praça da Alfân
dega, s/n° — Porto Alegre, 
RS, ou podem ser entregues 
diariamente de terças a 
sextas-feiras, no horário das 
10hàsl7h.

A responsabilidade pelo 
trabalho de seleção e pre- 
mlaçào está a cargo de uma 
comissão composta de Icléia 
Cattani, Maria Amélia Bu
lhões. Maria Lúcia Kem, 
Mònica Zielinsky, Ana Spa- 
dari (Artes Plásticas — Es
tudo e Crítica), Diana Lo- 
mlngues (Caxias do Sul), 
Nelson Abott de Freitas (Pe
lotas) e Roberto Blcca Pl- 
mental (Zero Hora).

Ao melhor texto concor
rente caberá o Prêmio Sul 
América, no valor de Cr$ 50 
mil, ao segundo e terceiro 
classificados serão concedi
dos prêmios no valor unitá
rio de Cr$ 20 mil. Além disso, 
o texto vencedor será publi
cado em Zero Hora. em data 
a ser estabelecida. A entrega 
dos Prêmios será no dia 21.
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Paralelo ao certame anual 

de artes plásticas aberto aos 
novos artistas do Rio Grande 
do Sul, Paraná e Santa Cata
rina — 3o Jovem Arte Sul 
América/Brasil Sul — oMu 
seu deArte do^toGranMS 
3UI!1 c8fPír apoío^a áúTXmen- 
Êã^eguros, instituiu o Con
curso Crítica/JASA 83. com 
o objetivo de estimular a 
crítica sobre arte, incenti
vando novos valores a expor 
suas produções e divulgar a 
crítica de arte como forma 
de ampliação da reflexào so
bre o trabalho artístico.

O Concurso Crítica/JASA 
83 deverá enfocar o comple
xo de obras apresentadas ou 
segmentos, específicos da 
Mostra Jovem Arte Sul Amé
rica (nào obras ou artistas 
individualmente) em tomo 
do que os concorrentes deve- 
rào desenvolver sua aprecia
ção política. O concurso é 
restrito a autores Inéditos na 
área da crítica de artes plás
ticas, considerando-se críti
ca a apreciação de obras na 
imprensa, em catálogos ou 
livros especializados.

As inscrições poderão ser 
feitas até o dia 14 próximo. 
Os interessados deverão 
apresentar os trabalhos em 
quatro vias, datilografados 
em espaço dois, papel tama
nho ofício, não devendo a 
matéria ultrapassar 80 li
nhas de 90 toques cada linha. 
Os textos não deverão ser
Identificados com o nome ou 
pseudônimo do autor, pois 
um cartáo à parte, com no
me, endereço, telefone e nú
mero da carteira de identi
dade deve seguir em envelo
pe fechado. O trabalho con
corrente e o cartáo de identi
dade deveráo ser apresenta
dos em envelope maior com
o seguinte subscrito: Conçur- 
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tes
diariamente de terças a 
sextas-feiras, no horário das 
I0hàsl7h.

A responsabilidade pelo 
trabalho de seleçáo e pre- 
mlação está a cargo de uma 
comissão composta de Icléia 
Cattani, Maria Amélia Bu
lhões, Maria Lúcia Kem, 
Mônica Zielinsky, Ana Spa- 
darl (Artes Plásticas — Es
tudo e Crítica), Diana Lo- 
mlngues (Caxias do Sul), 
Nelson Abott de Freitas (Pe
lotas) e Roberto Bicca Pi- 
mental (Zero Hora).

Ao melhor texto concor
rente caberá o Prêmio Sul 
América, no valor de Cr$ 5C 
mil, ao segundo e terceirc 
classificados serão concedi 
dos prêmios no valor unitá 
rio de Cr$ 20 mil. Além disso 
o texto vencedor será publi 
cado em Zero Hora, em datt 
a ser estabelecida. A entregi 
dos Prêmios será no dia 21.


