
SECRETARIA DE '.EDUCAÇÃO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA. DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIC GUALDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

(Area de atualização) 

"SEMINÁRIO DE DOCENTES- EXPRESSIONISMO ALEMÃOt! 

Prof. Carlos Mancuso

CURSOS NO MARGS:

Promoção jSUSEC / SEC
MARGS
INSTITUTO GOETHE/ I.C.E.A

r-

Local : MARGS- Auditório e local da Exposição do Express ionismo

Alamao.

Nfi de peças :

Sk a 18 8h0503 05Período i

Observações :
-Duração: 18 horas
-Ministrado .por voluntários- e pessoal do Mar.gs 
para realizar circuitos comentados sobre a mostra.

-16 pessoas( 7 voluntários e 9 funcionários do MARGS.
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Folha da Tarde«« l«*v

A arte de Gutierrez 

na Tekne
Gutierrez,Antoniò 

um dos nomes de des
taque da arte brasilei
ra hoje, depois de um 
longo período voltou a 
trabalhar com galeri
as. Aqui em Porto Ale
gre sua obra está sen
do comercializada com 
exclusividade 
Tekne Ponto de Arte, 
sendo o artista, inclu
sive, um dos cinco par
ticipantes do II Clube 
de Gravura.

Gutierrez está radi
cado em Maçambará, 
mas seus trabalhos 
chegam regularmente, 
o que possibilita aos 
apreciadores de sua 
obra um contato sem

pela

A Capoeira é uma das novas opções da academia
Dois momentos da obra de Gutierrez

Na Svásthyga Yoga, 

integração cultural
interrupções. A Tekne 
foi a responsável pela 
venda de duas tiragens 
de serigrafias suas; 
merecendo 
uma gravura, impres
sa em 21 cores, que es
tá sendo mostrada.

Foi elaborada uma 
programação especial 
pelo Instituto juntamen
te com a Associação 
Gaúcha dos Professo
res e Instrutores de 
Yoga do RS e a União 
Nacional de Yoga.

Amanhã, às 20h, con
ferência com o profes
sor De Rose, presiden
te da União Nacional 
de Yoga do Rio de Ja
neiro, sobre “Yoga 
nem ginástica, nem re
ligião" e a “Sexuali
dade no Yoga Tântri- 
co". Maiores informa
ções na sede do Insti
tuto.

Paralelamente a es
se trabalho há uma 
exposição e venda de 
trabalhos 
(desenhos e gravuras).

Em comemoração 
pela passagem do seu 
6o aniversário, o Insti
tuto de Svásthyga Yo
ga está proporcionando 
gratuitamente 
mostra de técnicas que 
são desenvolvidas na 
academia, que agora 
está criando um Cen
tro de Integração Psi- 
cofísico com o objetivo 
de unir campos cultu
rais diferentes. Assim, 
além da Yoga estão 
sendo
cursos de capoeira, bi- 
odança, 
consciente ou corpote- 
rapia.

Nepaleses destaque
uma

Tudo isso, poderá ser 
visto, e praticado até a- 
manhã em comemo
ração ao aniversário 
do Instituto de Svás
thyga Yoga, que fica 
localizado na Rua Pro
fessor Annes Dias, 112 
(7o andar). Maiores in
formações e detalhes 
sobre a programação 
cultural da academia 
pelo telefone 24-5360. .

Agenda
ecoline no saguão da 
Agência Central Banrisul, 
de 15 a 30 de maio.

A exposição de obras de 
artistas plásticos gaúchos 
que o Museu de Arte dó
Rio Grande do Sul está 
promovendo na Feira do 
Rio Grande do Sul, no Rio
de Janeiro, está receben
do grande e significativa 
visitação. Estiveram no
Stand do MARC-S, monta
do em sãlã especial do 
São Conrado Fashion 
Mall, entre outros visitan
tes de destaque, Walter 
Zanini, Ruben Guerch- 
mann, Cleber Machado, 
Paulo Estellita Herke- 
nhoff (presidente do
INAP/FUNARTE), Raul 
Ryff (do filme ‘'Jango’’), 
Adalgisa Colombo Teru-
chkin, Terezinha Muniz 
Freire, Rosa Maria Mur- 
tinho, Mirian Pérsia, Mi-
rian Obino, Ilse Monteiro, 
Fernando Duval, Avatar 
Moraes, Nelide Bertoluc-
ci, Luis Carlos Lisboa. A 
Feira do Rio Grande do 
Sul está sendo promovida
pela Brasil Eventos com o 
apoio do Jornal do Brasil, 
Bamerindus e Varig.

O gosto pelo belo e o 
fascínio pela arte são ine
rentes a Alberto Cesar 
Hodara, diretor da Clínica 
Da Vinci e um dos mais 
jovens cirurgiões plásti
cos do País. O médico ar
tista lança-se, agora, no 
terreno da escultura, cri
ando obras que têm me
recido elogios de experts. 
Exemplo è Joyce Schlei- 
niger, uma de suas incen- 
tivadoras e consultora 
técnica. Hodara está cri
ando uma série de escul
turas que, até o final do 
ano, serão mostradas no 
saguão da Assembléia Le
gislativa. Em seu atelier, 
recentemente 
em Pedra Redonda, com
põe, a partir do logotipo 
da Clínica Da Vinci, sua 
coleção em estilo figura
tivo estilizado, onde mos
tra o reflexo de sua busca 
da perfeição. O médico 
diz que o nome da Clínica 

homenagem 
“àquele que realizou os 
maiores estudos voltados 
à técnica da harmonia fa
cial."

desenvolvidos A artista plástica Regi
na Tricot Santos recebeu, 
dia primeiro de maio, em 
Cachoeira do Sul, o pri
meiro prêmio, categoria 
Pintura, do II Salão Ca- 
choeirense de Arte, que 
integra a VI Fenarroz. A 
artista, que tem recebido 
outras premiações, mos
trou em Cachoeira uma 
obra tendo como temática 
a participação da mulher 
na política e as barreiras 
que enfrenta para compe
tir, de igual para igual, 
em um mundo masculino.

ginástica

Curso e Seminário
Instituto Goethe de Porto Alegre/ICBA, 
um Seminário de Docentes sob a orien
tação do prof. Carlos Mancuso. O Semi
nário tem a finalidade de aprofundar 
conhecimentos relativos ao Expressio- 
nismo Alemão. Os Docentes, especial
mente qualificados no tema, são técni- 

estudantes do Instituto 
que acompanharão os

★ A Casa da Serigrafia comunica que 
ainda existem algumas vagas para o 
“Curso de Artesanato", que será reali
zado em Porto Alegre, a partir do pró
ximo dia 12, sábado, das 9 às Uh. As 
aulas objetivam desenvolver as aptidões 
artísticas dos participantes, em termos 
de pintura em tecido, cerâmica, gesso, 
vidro e madeira. Com técnicas moder
nas de trabalho, o curso será ministrado 
pela professora Ivani Pereira de Santa
na, especialista em técnicas artesanais^ 
e terá um total de 16 horas/aula sendo' 
que, ao final, serão fornecidos certifica
dos de participação. Maiores informa
ções podem ser obtidas na Casa da Se
rigrafia, na Av. Farrapos, 737 ou pelo 
telefone 25-7246.

montado
cos do MARGS e 
de Artes?UFRGS 
Circuitos Comentados que o MARG§. es
tá programando para o períoao de expo
sição da Gráfica do Expressionismo 
Alemão.

O coquetel de abertura desta impor
tante mostra aconteceu dia 17, perma
necendo em exposição de 18 de maio a 
10 de junho, na Galeria do 2° andar do 
MARGS.

Os Circuitos Comentados, acompanha
dos pelos Docentes especializados, ocor
rerão diariamente de terças-feiras a do
mingos às 10h30min e às 15h30min, de 18 
de maio a 10 de junho.

A Galeria de Arte Mas- 
son estará mostrando, a 
partir do próximo dia 22, 
as obras do baiano Carlos 
Bastos. O artista possui 
um dos maiores currícu
los dentre os pintores con
temporâneos brasileiros. 
Ele estará presente à mos
tra e, também, atendendo 
convite do Margs, reali
zará palestra dirigida aos 
artistas plásticos gaúchos 
em data a ser anunciada.

é uma

ra/SEÇ, está realizando com o apoio do
Renan Magnus expõe 

:rãbalhos de pintura em
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Curso e Seminário
Instituto Goethe de Porto Alegre/ICBA, 
um Seminário de Docentes sob a orien
tação do prof. Carlos Mancuso. O Semi
nário tem a finalidade de aprofundar 
conhecimentos relativos ao Expressio- 
nismo Alemão. Os Docentes, especial
mente qualificados no tema, são técni
cos do MARGS e estudantes do Instituto 
de Artes/UFRGS, que acompanharão os 
Circuitos Comentados que o MARGS es
tá programando para o período de expo
sição da Gráfica do Expressionismo 
Alemão.

0 coquetel de abertura desta impor
tante mostra aconteceu dia 17, perma
necendo em exposição de 18 de maio a 
10 de junho, na Galeria do 2o andar do 
MARGS.

Os Circuitos Comentados, acompanha
dos pelos Docentes especializados, ocor
rerão diariamente de terças-feiras a do
mingos às I0h30min e às 15h30min, de 18 
de maio a 10 de junho.
rT. -7^-5-^

★ A Casa da Serigrafia comunica que 
ainda existem algumas vagas para o 
“Curso de Artesanato’’, que sera reali
zado em Porto Alegre, a partir do pró
ximo dia 12, sábado, das 9 às llh. As 
aulas objetivam desenvolver as aptidões 
artísticas dos participantes, em termos 
de pintura em tecido, cerâmica, gesso, 
vidro e madeira. Com técnicas moder
nas de trabalho, o curso será ministrado 
pela professora Ivani Pereira de Santa
na, especialista em técnicas artesanais* 
e terá um total de 16 horas/aula sendo* 
que, ao final, serão fornecidos certifica
dos de participação. Maiores informa
ções podem ser obtidas na Casa da Se
rigrafia, na Av. Farrapos, 737 ou pelo 
telefone 25-7246.

★ O Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, órgão da Subsecretária de Cultu- 
ra/SEC, está realizando com o apoio do

?
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ARTES VISUAIS Assant

Sexta, no MARGS, a eterna e 

bela gravura expressionista
:

Se não fosse teimoso e assíduo freqüentador das 
prateleiras mais escondidas das livrarias de 
Porto Alegre do início da década de 30, o 
adolescente Carlos Scliar não teria, por certo 
feito a descoberta que lhe orientou o rumo 
artístico para a gravura e, mais tarde, junto com 
outros artistas gaúchos, para a fundação do Clube 
da Gravura, uma das referências mais sólidas da 
Historia da Arte no Rio Grande do Sul. Scliar, no 
que bateu o olho naqueles dramáticos contrastes 
de preto e branco das gravuras em madeira de 
Max Pechtein, Emil Nolde, Emest Kirschner e 
tantos mais, descobriu ali cristalizada a angústia 
da humanidade na geração entre-guerras.

Agora, 1984, época de conflitos tão ou mais 
agudos, a gravura expressionista alemã está de 
volta, atualíssima, enquanto as últimas bienais 
internacionais expõem pinturas 
expressionistas.
Lá estão elas no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, a partir da próxima sexta- 
feira (dia 18), em um panorama abrangente que 
resume algumas obras dos seus nomes mais 
importantes.

neo-

"Stralsund", xilogravura, 1912, de Erich Heckel

i “Artes Gráfi
cas do Expres- conta com o apoio do Institu- 
sionismo Ale- to Goethe, será cercada de 
mão” em outu- eventos paralelos, 
bro, no Museu circuitos comentados: de ter- 
de Arte de São ças a domingos, às 10h30min 

Paulo (Masp), em uma bem e às I5h30min, professores 
cuidada mostra didática que vão percorrer e comentar a 
teve profissionais gaúchos, exposição para grupos inte- 
da equipe do Margs, envolví- ressados. De quartas a do- 
dos no projeto de montagem mingos. às I6h, no auditório 
e exposição. As gravuras, do Margs, serão exibidos fil
mais de uma centena de ori- mes sobre o Expressionis- 
ginais em preto e branco e mo. 
em cores, executadas em um 
período que vai do inicio do 
século até a década de 30, 
têm a predominância carac
terística da xilogravura, em
bora haja gravuras em me
tal inesquecíveis como as de 
Max Beckmann e litografias 
lindíssimas mostrando o ges
to do desenho de Oskar Ko- 
koschka.

A exposição do Margs, queV como os

E dia 31,
Carlos Mancuso, do Instituto 
de Artes da Ufrgs, fará uma 
palestra sobre o tema, ás 
I7h, seguido de um concerto 
da Orquestra de Câmara da 
Ospa, 'que vai executar mú
sicas de compositores da 
época em que ocorreu 
movimento plástico.

o professor

Mas é 
contraste de luz e sombra da 
gravura em madeira que o 
Expressionismo se mostra 
em todo seu vigor, como em 
Karl Schmidt-Rottluff, 
Franz Marc, Wassily Kan- 
dinsky (que, de origem rus
sa. integrou o grupo alemão 
DerBlaue Reiter, O Cavalei
ro Azul) e muitos outros.

no marcado

"Auto-retrato com cachimbo", xilo, 1921, de Max Pechtein

São 16 artistas representa
dos na exposição. Eles inte
graram os diversos grupos 
em que se dividiu o movi
mento, tanto nas expressões 
mais individualistas e inde
pendentes do Der Blaue 
Reiter como na considerada 
mais pura representação da 
arte gráfica expressionista, 
a de resultados mais homo
gêneos: o grupo Die Brúcke 
(A Ponte).

"Mulher Inura". rio Pmil MnlHa
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Coisas de Cidade Grande
—  Lygia Nunes ms m h
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M «II• No mês que vem, Porto 

[ Alegre será sede do I Simpó
sio Internacional de Torso- 
plastia, uma promoção da 
Sociedade Brasileira de Ci
rurgia Plástica — Regional 
do Rio Grande do Sul e da 
Internacional Society of Aes- 
thetic Plastic Surgery —

\ ISAPS.
I A Torsoplastia abrange as 
cirurgias plásticas, Isoladas 
ou combinadas, que têm a 
finalidade de melhorar este
ticamente o contorno do 
tronco. Na comissão organi
zadora do Simpósio estào os 
cirurgiões-plásticos 
Oscar Uebel, Nélson Heller e 
Alexis Pacheco, que infor
mam ter confirmado suas 
presenças no acontecimento. 
Como palestrantes, os cirur
giões espanhóis Rafael de la 
Plaza e Benito Villar San- 
cho, o mexicano José Guer- 
rero Santos e o francês Pier-

re Fournier, um dos introdu- 
tores do método de lípoaspi- 
raçáo. O I Simpósio Interna
cional de Torsoplastia será 
realizado de 22 a 24 de junho 
no Hotel Plaza Sâo Rafael e 
os profissionais interessados 
em participar do mesmo po
dem fazer suas inscrições na 
Sociedade Brasileira de Ci
rurgia Plástica —Regional 
do Rio Grande do Sul, na 
Rua Pinto Bandeira, 350, 
conjunto 2. Informações pelo 
telefone 21-3164.

DESFILE BENEFICENTE

• Especlalmente convidado 
para a ocasiáo — Neusa de 
Mattos mostrava sua coleção 
de alta moda em benefício 
da Fundação Teatro Sâo Pe
dro — um expressivo núme
ro de senhoras esteve na re
sidência da sra. Haydée Mi- 
cheletto Leão, especialmente

cedida para a oportunidade, 
na tarde de terça-feira. A 
entrada, recebendo as que 
chegavam, a anfitriã, a sra.
Loris Micheletto Verlangie- 
ri, as filhas de Neusa, Már
cia e Elisa Mattos Berendt, 
a jovem sra. Maria Regina 
Leão Petersen. No 
presente, que ficou distribuí
do nas várias salas da mag
nífica residência, as sras.
Heloisa Pires , Alba Livo- 
nius, Sônia Souza, Tereza 
Rizzo, Orieta Fretta, Jandira 
de Lemos, Eva Sopherl,
Isolda Xavier, Susana Fleck
Gomes, Isolda Paes, Ilka • Com um jantar, Dionéa 
Secco Hilda Vasconcelos, Rüdiger recebeu, no domln- 
XJJ! Ml?e M®lzer- «o. os amigos que foram
o f, a ^aldonado, Dulce cumprimentá-la pelo aniver- 
Ballvé, Dolores Job, Adriana sário. No grupo, Jorge e Sue- 
Duarte, Maria Regina Mi- li Pereira Lima, Manoel e 
chelon, Ivone Lewis, Beatriz Lllia Duro, Beatriz Dixon 
Collares, Neusa Ritter, Hilda Antonieta Barone Luís An- 
Campos, Ari Vieira, Linda tonio Pereira e Celso Gama 
Alba Sarturi Gilka Rosa, Barros. • O aniversário de 
Mônica Sperotto, Luci Maiso- Maria Virgínia Ferreira da 
nnave, Isolda Lartigau, Beth Costa levou amigos e paren- 
Vasconcelos, Helena Ibanez, tes à sua residência, na Vila
AÍ5fSa^A.faC,erda’ Carmem Assunção, onde a aniversa- 
Arnt, Célia Lassance, Gilka riante recebeu os cumpri- 
Tíetbohl, Amélia Fregapani, mentos ao lado de seus pais 
Maria de Lourdes Bicca de Thales e Liliana Canto Fer- 
Medeiros, Ana Maria Albu- reira da Costa, e de sua avó 
querque Débora Pickens, Virgininha Milano Canto.
Glaci Vieira da Cunha e Do
lores Campos. Como convi
dadas de honra, a Primeira 
Dama do Estado, Dionéa So
ares, e a Primeira Dama do 
Município, Janlce Dib. O * Q Museu de Arte do Rin 
desfile, aplaudido do princí- -^Igndêv^o~*t&orJM^rgâo dá' 
pio ao final, teve a apresen- subsecretária1 ne T.TimiM* 
taçáo feita por Juremi Aur- 
valle, grande amiga de Neu
sa de Mattos.

de^a^Prtoeira3 Dam?1! I f?Í* P^gramando Batti abrirá sua exposição
Município, Janice Dib, pre- da Gráflca*!0 Fynrp?°fIÇf° ? Sm3 prlnc,Pal da Tekne* 
sidente da entidade, agrade- mo Alemãn d a ̂ íE2f8lon?" Em N,?vo Hamburgo, Jèffèr-
ceu a atenção dispeAsaS pt SSstraS'no da 800 J Grace Klaser- Luíz »
las presentes. Lá estiveram mesma atéá o d? In i«d<! 3 P3 ? Y e SteIJ3 Gusmao- Pau-
entre tantas senhoras ma£ X ° d‘a 10 de Ju‘ °Vara
as sras. Nair Strassburger ASÜLTIMAS " ^fntinha Nemitz e Oswaldo
Vera Motta, Doris Pires S Pint0 Port*la estiveram en-
Gonçalves, Nirma Souza de • riani e,ntnn ,e 0 8rande numero dé cop-'Azevedo, Floriza Ballvé Fi nhanHn a Sant?s acompa- vidados que lotaram o salão 
da Fett, Carínem ParreiS' Sf! dLSertol 38 aTtlvida,* de festas da Socledacfe A3i
Lídia Ling, Lígia Pratini dè CaneeH H"00®1 an£a Para a entrega, dos
Moraes, GelsyHeemann Gi- r®cém1" Prêmios da Copa H. Stem de
ovana Souza, Nídia Brito Ve A Amutomin'cademía Spazio. Tênis e o desfile de 'jóias
lho e Iara Palmeiro. âcão Arün coT,abo' também da H. Stern.* Na

vSlnín Professor Jorge quarta-feira, Maria Dinoralr 
c~13’ e,Sí? Prom°vendo lançou e autografou seu livro 
sessões de ginástica gratuita infantil “A Gaitinha do Seu
Pn/íiíK? der,Ve?' zé” no sa8uâ0 de entrada da
hp a1}0 C’ nf Tekne Ponto -Casa de Cultura Mário ónin-
Im.nHÍ’ m lanÇ/™?t0 da 3âSL~' Recebendr cdffipir
5SJS2S dlçâ0 d? a?» de menfos a pintora Regina
Ana TfiW»0! iSeJÍgr3f DS ? Tricot Sant°s. Que recebeu o 

Alegria Paulo Io prêmio em Pintura do II
3' Yr Salâo Cacb°eirense de Arte, SLÍSÈ?8 Gutl®rres. Na integrado às promoções da 

terça-feira, o escultor Bez VIFenarroz '

grupo

Carlos

0& >?

SEMINÁRIO NO MARGS

gfll realizando, com õ 
ãpõiõ do Instituto Goethe, 
um Seminário de Docentes, 
sob a orientação do profes
sor Carlos Mancuso. O Se
minário tem a finalidade de 
aprofundar conhecimentos 
relativos ao Expressionismo 
Alemão. Os docentes, quali
ficados no tema, sâo técnicos 
do Museu e estudantes do 
Instituto de Artes/UFRGS, 
que acompanharão os circui
tos comentados

DE GENTE

• Na Leopoldina Juvenil, foi 
movimentada'a tarde de ter
ça-feira, com o lançamento 
da coleção “Aguas de Outo
no”, da Renner, em tarde 
benemerente destinada ao 
Movlmpntp Asslstenrlfll de

Neusa de Mattoslue__ q
v lilr

*

\


