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tribuídss tm Saguao$ Salão Prineâpul9*: Salas Negras" e Sala de Sapo- 
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encontradas as seguintes fichasxaro Núcleo da §aleria« no.2Q andar, podem ser 
e regulamentos de Saloecs

- III Irlenal de Tapeçaria do 1 « d-rienal e se?
realizada em ago3to/82. ã seleção das obras 3era feita ate 15 de junho, me 
diante a3 fotos doa trabalhos a serem l&so?ito3»

de Santos - As inseri^- Primeira Mao ~ IX Cala.o :e arte Jovem do 0«0.Bt,g»tr, ------
30 de abrilc As despesas de embalagem o transporte sao porÇ0©3 encerram a 

aonta do artista®

3* Jovsa jirte 3ui-Anlrlca - As inscrições par® este Salafc estão abei 
a-íTo dia 13 de oaio. Podem oer feitas no HAB3S, no expediente semanal,
0 juri de Porto Alegre será realizado no dia 14 de maio* e* logo a^aegui-y 
remetidos a Plorionípolis* onde será feito o ^ julgamento final© deroo acev* 

tos trabalhos sra todas as técnica© de artes plastic&s*

- concurso Troféu BMRI3ÜX, - Poderão participar artistas diplomados ou nao» 
inclusive- estrangeiros °com sais de 2 anos dep'3 residanoia no Para. As 
pecas devem ser planejadas para confecção em serie e em» metal de 
reprodôção, nas dimensões 30cm de altura 2 30 cm de base» Pl ®n..o no va 

lor de CrS 200.000900

- ttt Bmmt™ Sul-rionrandense de Kuseuâ ~ íSte ancontro fera sua real±sa~ 
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jgklo da Fundação * acionai Prô-Idemória, da Secretaria de Cultura, Desporto a 
íWisno e da Fundação itila Saborda, 0 Encontro sara nos dias 8,9

de 3otombro*

MUSEU DE AIíTE DO RIO GRANDE DO SUL

órgão do Departamento de Cultura* 
Secretaria de Oultura, Desporto e Turismo

Endereços Rua 7 de Setembro* 1010 
(Praça da Alfândega)
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MARGS vai mostrar
\documentos de Malagoli

A mostra de documentos 
que compõe o projeto Ado 
Malagoli — 60 anos de Pin
tura — será realizada nu
ma das salas do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
As homenagens, de que faz 
parte a mostra, serão fei
tas ao pintor pelos seus 76 
anos de vida a serem com
pletados em 28 de abril.

de uma seleção de entre
vistas. cartas, depoimentos, 
telegramas, esboços e ano
tações, reunidos com a a- 

juda de amigos e da famí
lia de Maiagoli.

Com 40 peças, a mostra 
de documentos será 
das homenagens ao artista, 
composta ainda por uma 
mostra retrospectiva, na 
galeria Tina Presser, e por 
uma exposição do trabalho 
atual, na Cambona Centro 
de Arte. Malagoli está há 
30 anos criando em nosso 
meio.
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Formada por ‘fac-símiles’ 
ou reproduções xerográíi- 
eas de parte dos documen
tos e fotografias que ilus
tram a trajetória do artista, 
a exposição será composta
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60 anos de pintura;
j. :'

Très exposições paralelas, a serem inauguradas 
em horários diferentes no próximo dia 28 de abril 
estarão marcando os 60 anos de pintura de Aldo 
Malagoli, que naquele dia estará completando 76 
anos As exposições serão realizadas no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, na Galeria Tina Presser 

' e na Cambona Centro de Arte. O projeto represen- 
■;ta uma homenagem de reconhecimento e gratidão 
! J„ue, a comunidade rio-grandense presta a Aldo j 
{ Malagoli, artistas e professor que deu grande in- ' 
j centivo, com exemplos e ensinamentos, â pintura : 
j no nosso meio, colaborando na formação de várias 
j gerações de artistas gaúchos 
! As três exposições que compõem o projeto são- 
| Mostra de Documentos, Mostra Retrospectiva e 
Mostra do Trabalho Atual, cada uma delas for- 
mada por cerca de 30 peças , sendo que a Mostra do 
irabalho Atual é a única que terá obras a serem 
comercializadas Parte dessas obras já estão na 
Cambona Centro de Arte e Galeria Tina Presser 
onde estão sendo vistas e apreciadas por colecio
nadores.

Para a Mostra Retrospectiva, a Cambona Cen
tro de Arte e a Galeria Tina Presser, organizadoras 
do projeto e responsáveis pela sua execução, estão 
solicitando que, além dos colecionadores que já 
foram procurados e que se prontificaram a ceder 
seus quadros para a Mostra, outras pessoas que s 
possuam trabalhos de Malagoli em suas coleções ■ 
entrem em contato com as galerias organizadoras, 
a fim de que seja mais completo o levantamento 
da obra do artista e mais abrangente a Mostra 
Retrospectiva.

A Mostra de Documentos será realizada numa 
das salas do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
que assim se integra a essa homenagem. Será con- 

, sthuída por «fac-símules» ou‘ reproduções xero- 
j gráficas de parte dos documentos e fotografias que 
f ilustram a trajetória do artista. Trata-se de uma 
í seleção rigorosa de entrevistas, cartas, depoimen- 
j tos, telegramas, esboços e anotações, reunindo 
, com ajuda de amigos e da família de Aldo Mala

goli.
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Pintura 
recente 
de Ado 

Malagoli

Homenagem a Malagoli
76 reira do artista. São entre- 

de Ado Malagoli, no vistas, cartas, depoimentos,
Para comemorar os 

anos
próximo dia 28 de abril, foi telegramas, esboços e anota- 
programada uma Mostra de ções reunindo cerca de 40 pe- 
Documentos como parte do ças. Paralelamente, será fei- 
projeto 6o Anos de Pintura, e ta uma Mostra Retrospecti- 
que será realizada numa das va, montada na Galeria Tina 
salas do Museu de Arte do Presser, e a Mostra do Tra- 
Rio Grande do Sul. A exposi- balho Atual, na Cambona 
ção contém fac-símiles ou Centro de Arte, compondo o 
reproduções xerográficas de painel de homenagens ao ar- 
parte dos documentos e foto- tista que há 30 anos trabalha 
grafias que ilustram a car- no Rio Grande do Sul.
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guardados pessoais do ar™Ta- 
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No fim do mês, a homenagem a Malagoli
versas fases e temas do artista. É fc 
mada por 70 peças

MOSTRA DO TRABALHO ATUAL

Será realizada nas dependências 
Cambona Centro de Arte e será cons 
tuida por trabalhos realizados em 198: 
início de 1982. É a única parte com< 
ciai do projeto, já que aí serão expost 
os quadros que estarão à venda. Se 
constituída por óleos com alguns dos 
mas constantes na obra de Ado Mala* 
li: casarios, figuras humanas, pais 
gens e naturezas mortas. É forma 
por 40 peças.

Será realizado de 28 de abril a 28 de tações, reunidos com a ajuda de amigos 
maio, o projeto Ado Malagoli 60 Anos de e da família de Ado Malagoli. É forma- 
Pintura, numa produção e realização da de 40 peças, 
conjunta do Cambona Central de Arte e 
da Galeria Tina Presser. MOSTRA RETROSPECTIVA

Devido à falta de um espaço físico su- Será na Sala Preta e no Salão Grande 
ficientemente grande para abrigar to- da Galeria Tina Presser e será consti- 
dasas etapas do projeto, ele foi dividido tuída por 0bras cedidas por emprésti- 
em três exposições simultâneas e com
plementares.

mo de vários colecionadores. Trata-se 
de uma seleção que procura enfatizar o 
aspecto de evolução da carreira artísti
cas de Ado Malagoli, dando especial 
destaque às obras realizadas por ele 
aqui no Rio Grande do Sul. Será forma
da por desenhos, estudos e óleos das di-

MOSTRADE DOCUMENTOS

Será realizada numa das salas do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul e será 
constituída por “fac-símiles” ou repro
duções xerográficas de parte dos docu
mentos e fotografias que ilustram a tra
jetória do artista. Trata-se de uma sele
ção rigorosa de entrevistas, cartas, de
poimentos, telegramas, esboços e ano-

Cortazar em francês
O primeiro romance do argentino 

Julio Cortazar, “Os Prêmios”, que 
ao ser publicado na Argentina em 
1960 foi considerado uma caricatura 
do que estava ocorrendo no País, 
acaba de ser incorporado pela edito
ra francesa Gallimard à sua coleção 
de grande tiragem “Folio”.

O romance, traduzido por Laure 
Guille-Bataillon com o título “Les 
Gagnants”, é a história de um grupo 
de pessoas que ganha como prêmio 
um cruzeiro ao redor do mundo e 
que pouco a pouco irá submergindo 
num clima de crescente irrealidade, 
desembocando na violência e no cri
me.

na morte absurda de um dos passa 
geiros em combate contra os tripu 
lantes — os guardas da zona proibi 
da — que os críticos de então compa 
raram aos guardiões da ordem ar 
gentina, num momento em que a: 
tensões sociais começavam a s( 
aguçar no país.

A novela, curiosamente, parec< 
ter ganho maturidade com a passa 
gem do tempo, ao ficar despojada d< 
suas conotações temporais e ao per 
mítir uma leitura estritamente lite 
rária, sem referências a uma reali 
dade concreta, sem perder por issc 
seu profundo sentido contestatório.

A versão francesa encontra difi 
culdades quanto à tradução da lin 
guagem coloquial que reproduz a fa 
la das diferentes zonas de Buenos Ai

i

Tudo começa quando os passagei
ros descobrem que uma parte do na
vio, a popa, está misteriosamente fe
chada e, depois de exigir em vão 
uma explicação, das autoridades do 
navio, decidem decifrar o mistério.

A partir deste momento, quando* 
os passageiros rebeldes ousam ex
plorar as zonas proibidas, o clima da 
novela muda bruscamente, abando
na o aparente revestimento realista 
e entra resolutamente no fantástico.

A transgressão das regras do jogo 
^culminará numa série de dramas e

res.

Escrita num estilo aparentemente 
realista, entrecortado por monólo
gos “metafísico-poéticos” de um de 
seus personagens, Pérsio, "Os Prê 
mios” já contém todas as obsessões 
que assediaram Cortazar ao longe 
de sua obra: a incomunicabilidade, c 
tempo, as zonas proibidas, as passa
gens secretas.

3

Pintura recente de Malagoli
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í?ofptaTa n Ru «x a.ulíno Teixeira. Ali também será 
projetado o filme Mágico, Mistério, Malagoll, um elogi- 
ado curta produzido aqui pelo Grupo Câmara 8 

Os documentos sobre a atuação de Ado serão agru
pados numa das salas do MARGS. São 
foram reunidas também 
familiares.

Ca,m.b°na estarão os trabalhos produzidos em 81 e 
|1ffÍinnlcio jj? ?2, sendo a parte comercial do projeto!

perniltiJa a aQuisição do material exposto. Tudo 
acontecera de 28 deste mes até oito de maio.
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40 peças que 
com colaboração de amigos e
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ARTES

Quarta, 28
ADO MALAGGLI 
ramente dedicado ao pintor paulista 
há 30 anos radicado em Porto Ale
gre. Não existe nenhuma referência 
a outro artista plástico vivo no Brasil 
que tenha sido alvo de tantas home
nagens. E isso acontece quando Ma- 
lagoli comemora seus 76° aniversário 
e 60 anos de pintura. A série de ati
vidades programadas inicia às 
10h30min no MARGS, com a inaugu
ração da "Mostra de Documentos’’; 
às llhSÜmin, no restaurante Treviso 
será oferecido um almoço e os inte
ressados em participar poderão se 
inscrever na Cambona ou Galeria 
Tina Presser. é neste última que, às 
18h, será inaugurada a ‘‘Mostra Re
trospectiva" reunindo 63 pinturas e 
37 desenhos abrangendo cinco déca
das. Finalmente, às 21h, na Cambona 
Centro de Arte, acontece a ‘‘Mostra 
do Trabalho Atual" com 40 quadros 
de 1982. Simultaneamente estará sen
do lançado o livro "O Artesão de 
Sonhos", de José Luis Amaral Neto, 
narrando a trajetória deste artista, 
ex - integrante do Núcleo Bernardelli 
que hoje figura entre os nomes mais 
valorizados pelo mercado de arte do 
Rie Grande do Sul. O projeto "Ado 
Malagoli - 60 anos de pintura" é uma 
promoção cojunta da Galeria Tina 
Presser e Cambona Centro de Arte.

Um dia intei-

-

4Í.

"O Grito ", óleo sobr6 tela de Malagoli

Quinta, 29 Sexta, 30
REGINA OHLWEUJER — Um dos novos talentos gaú
chos realiza sua primeira individual em São Paulo, onde, 
além de gravuras em metal, apresentará desenhos de 
sua nova fase, onde o tema continua sendo a figura hu
mana. São pastéis de médias dimensões onde a cor apa
rece com mais intensidade e o traço é mais solto. Em 
São Paulo, na galeria. Impacto da Comunicação Social. 
FREDüV SORRIRAS - Este arquiteto e pintor uruguai- 
o. radicado em Porto Aiegre, estará dando inicio às ati
vidades de seu aielier onde serão ministrados cursos de 
Pintura e Arte Contemporânea. Maiores informações e 
inscrições podem ser feitas no local: Rua Juvenal 
Muller, 135 — 32 - 02 - 40. em horário comercial.

AVNER ZAHAVI - Há vá
rios anos radicado em Is
rael, onde tem feito inúme
ras exposições, este artista 
volta a Porto Alegre e vai 
expor urna série de dese
nhos com temas diversos, 
aparecendo com destaque a 
figura humana. Na Juan 
Galeria de Arte (Av. Protá- 
sio Alves, alto Petrópolis), 
às 20h3Gmin.

9 - j'-C Lazer/Utilidades - FolhadaTârde ,'.U
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iUm dia inteiro para 

^homenagear Malagoli
?I

Segunda, 26
Além de uma exposição 
de cinco artistas 
colombianos estão 
previstas individuais de 
Yeddp Tilze, Tomas 
A bâl e ,4 vner Zaha vl

Antonio Caro,
Alicia Barney, Beatriz Jaramillo, Carlos Echeverry e 
Sara Modiano formam o grupo que estará mostrando, 
pela primeira vez em Porto Alegre, cartazes, livros de 
artista, “slides", impressos e uma série de fotos docu
mentando a montagem de dois trabalhos de Sara Modi- 

maso principal'destaque ano. Ainda constarão da mostra revistas e livros sobre o
dd próxima semana, é a panorama de artes visuais da. Colombia. r. sia se ra a
, ; ultima exposição do Espaço NO, cujo encerramento de
'.rr^cT/Vw 'íôí», c atividades já foi anunciado anteriormente. Visto a ímpor- 
i vpo içot-s Sr,.’,:i. taneas tância do trabalho deste grupo colombiano, resolveu
de A no Maiãgon no dia prorrogar suas atividades até o dia 14 de maio. Poste ri-
em que o artista ormente deverá continuar funcionando sob forma de
comemora SOU 76'-' arquivo. No Espaço NO, das I5h às 19n
aniversário.

CINCO ARTISTAS COLOMBIANOS

Terça,27
YED0C TJT'/B • Mais conhecido como 
t&peee-rõ, este artista volta a expor ern 
Porto Alegre numa mostra que marca seu 
retorno á pintura técnica na qual se 
iniciou em 1959 quando concluiu o curso 
no Instituto de Artes UERGS. Natural de 
Livramento, 47 anos, Yeddo foi aluno de 
Malagoli e durante dois anos permaneceu 
na França como bolsista. Atualmente ele 
leciona pintura no IA - UFRGS. Nesta 
exposição ele reúne 54 t: abalhos sendo 14 
guaches. Os temas variam entre a 
natureza morta e a figura humana. Na 
Galeria do Clube do Comércio, às 2ih

TOMAS ABAL - Este pintor argentino 
desfruta de bastante ponularidade em 
Porto Alegre. De dois em dois anos ele 
vem realizando • xposè ões, demonstrando 
sempre competência técnica dentro da 
linha do hiperrealismo. É este mesmo 
caminho que contígua a trilhar através da 
nova série que irá mostrar na Bolsa de 
Arte, às2lh

m «=

Pintura de Yeddo Titze

rr - 2;Sébtído/dominpn 24 e 25 de abrH de 1982
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Arte em alta
Teixeira haverá exibição 
do filme Mágico,
Mistério, Maiagoli e 
lançamento do livro 
que tem o mesmo 
nome da mostra 
(também ocorrerá na 
sala liderada por Maria 
Helena Webster) de 
José Luiz do Amaral 
Neto, com introdução 
de Luiz Ignácio 
Medeiros. 0 autor 
estará.presente para 
autografar sua obra. 
Entre os que 
confirmaram presença 
no almoço, Maurício 
Rosemblat, Alice 
Brueggemann, Alice 
Soares, Xico Stockinger 
e Hilda Mattos.

Semana conta com a 
efetivação de um dos 
mais importantes 
acontecimentos 
artístico - culturais do 
Estado: o proieto Ado 
.Maiagoli ol?anos de 
Pintura. Às três 
mostrassimultâneas 
dividirão o público pela 
Cambona, Galeria Tina 
Presser e Museu de 
Arte. na quarta - feira, 
quando também haverá 
almoço em homenagem 
ao artista (que 
aniversaria) no 
restaurante Treviso. À 
noite, então, cada uma 
das salas recepcionará 
com coquetel, sendo 
que na da Paulino

»
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ARTES PLÁSTICAS ^ "
\

Três exposições vão
homenagear Malagoli-

O pintor Ado Malagoli 
será homenageado a partir 
de hoje até oito de maio 
pelos 60 anos áe trabalho 
como artista plástico. Três 
mostras gimultân 
rão acontecendo: no Margs, 
com documentos que se re
ferem à sua atividade co
mo criador; na Galeria Ti
na Presser, com uma ex
posição retrospectiva; e na 
Cambona Centro de Arte, 
com uma mostra de seu 
trabalho atual.

;i Segundo Ângelo Guido, 
“Malagoli nos lembra um

desses austeros artistas da 
Itália quatocentista que, 
cultuando a beleza, traba
lhavam com verdadeiro 
fervor religioso, pondo em 
sua arte as mais puras in
tenções, os melhores sen
timentos e a mais alta no 
breza de idéias. Nesse sen
tido, Ado Malagoli se 
prende com sua arte robus
ta e profundamente depu
rada à antiga tradição em 
que tem seus fundamento? 
a boa pintura de todos os 
tempos.

eas esta
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almoço a Malagoli
Serão abertas hoje as três exposições que fazem parte 

do projeto Ado Malagoli - 60 Anos de Pintura. O artista 
comemora hoje 76 anos e também será homenageado 
com um almoço no Restaurante Treviso. A programa-
ÇcLão © â seguinte:

10h30m - Inauguração da Mostra de Documentos, reu
nindo fotos, reportagens, textos do autor e outros docu
mentos que refazem a carreira do artista. Esta exposi
ção será montada na sala de fotografia do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega).

12h - No Restaurante Treviso, o pintor será homena
geado pelos amigos e os interessados em participar po
derão inscrever-se através dos telefones 32-3726 (Galeria 
Tina Presser) ou 22-06-99 (Cambona Centro de Arte).

18h - Inauguração da Mostra Retrospectiva, na Gale
ria Tina Presser (Paulino Teixeira, 36), reunindo 63 pin
turas e 37 desenhos representativos de diversas fases de 
sua carreira, desde a década de 20 até os dias atuais. Na 
ocasião será exibido o filme Mágico Mestério Malagoli,
realização do Grupo Câmara Oito.

21h - Na Cambona Centro de Arte (Dona Laura, 204) se
rá inaugurada a Mostra do Trabalho Atual reunindo 40 
telas pintadas em 1982 onde estão presentes alguns dos 
temas preferidos do pintor: Casarios, figuras humanas e
naturezas mortas.

O pmtor
eum

dos seus
quadros

deste ano



V
'

* ' 43U-

lí ,

Õdia de 

Malagoli
. ._

> i ; l
I Ili 1

F7§I

:|v ■ir J i
*

neste periodo. Desde o inicio até < 
dia de hoje foram dispendidos quatrt 
meses para a concretização destí 
realização conjunta de duas galeria! 
particulares, sem nenhum apoio fi 
nanceiro de órgãos municipais ou es 
taduais.

A série de homenagens terá iníci< 
às 10h30min, na sala de fotografia: 
do MARGS, será inaugurada a “Mos 
tra de Documentos”, ou seja, uma ex 
posição que refaz a carreira do pin 
tor através de cartas, criticas, foto 
grafias, reportagens, etc... coletada 
a partir da década de 30. Além diss< 
existem croquis de antigos caderno 
de desenho de Malagoli. Logo após ; 
inauguração, o artista será homena 
geado com um almoço no restaurar 
te Treviso, onde estarão reunido 
amigos e ex - alunos.

A série de homenagens terá cor 
tinuidade às 18h, na Galeria Tin, 
Presser, com a inauguração da “Mos 
tra Retrospectiva” reunindo 37 des« 
nhos da coleção do artista (agor. 
postos à venda) e 63 pinturas, real: 
zadas entre 1940 / 81, cedidas por cc 
lecionadores de Porto Alegre. N 
ocasião será apresentado o film 
“Mágico Mistério Malagoli” realizs 
do pelo Grupo Câmara 8, num 
remontagem feita por Tuio Becker.

A série de homenagens será cor 
cluida às 21h quando, da inauguraçã 
da “Mostra do Trabalho Atual”, rei 
nindo 40 telas pintadas de janeiro 
abril deste ano, onde estão presente 
alguns dos temas preferidos do artk 
ta: a figura humana, o casario, a n< 
tureza morta. Todos os trabalhos e: 
tão à venda.

Ainda durante as exposições estar 
sendo lançado o livro “O Artesão d 
Sonhos”, de José Luis Amaral Net< 
com 130 páginas e mais de 20 ilustrí 
ções. mostrando a trajetória do arti: 
ta. O projeto “Ado Malagoli - 60 anc 
de Pintura”, pela sua abrangêncl 
artístico / cultural, deverá ficar ei 
tre os principais acontecimentos d 
temporada. Para quem não consi 
guir ver as exposições hoje, poder 
fazè - lo até 28 de maio, data de ei 
cerramento desta grandiosa pr< 
moção. (Decio Presser)

1
!UI

§1

*,

-Ví

Um tama constante na obra do pintor, o 
casario

O pintor Ado Malagoli comemora 
hoje seu 76° aniversário sendo 

motivo de inúmeras homenagens 
preparadas pela Galeria Tina 
Presser e Cambona Centro de 
Arte. SSq 60 anos dedicados à 

pintura numa carreira cuja 
evolução poderá ser observada 

através das três exposições 
simultâneas e complementares 
que poderão ser vistas até 28 de 

maio.

N o Brasil praticamente se des
conhece uma homenagem tão 
abrangente a um pintor vivo, 

como a que é prestada hoje a Ado 
Malagoli. A idéia da Cambona Cen
tro de Arte e Galeria Tina Presser 
acabou se transformando num amplo 
projeto, contando com a participação 
do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul.

Malagoli. aos 76 anos. em pleno vigor

dicado em Porto Alegre, iniciou sua 
carreira cedo e, transferindo - se pa
ra o Rio. integrou o conhecido “Nú
cleo Bemardellí”, tendo errt sua com
panhia artistas como Nilton DaCosta. 
Nesta época começou a ganhar noto
riedade, participando de Salões e ob
tendo prêmios.

Quando realizava uma individual 
em Curitiba recebeu convite para vir 
a Porto Alegre e em 1952 chegou pa
ra se estabelecer, passando a inte
grar o corpo docente do Instituto de 
Artes UFRGS, dando maior incentivo 
à cadeira de Pintura. Entre suas 
atuações mais importantes na vida

cultural de nossa capital destaca - se 
a fundação do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.

Paralela a suas atividades docen
tes, Malagoli nunca deixou de lado os 
pincéis, construindo gradativamente 
a carreira. Essa persistência o trans
formou no pintor de maior destaque 
em nosso meio, constituindo - se atu
almente num sucesso junto ao merca
do de arte.

O projeto “Ado Malagoli - 60 anos 
de Pintura” é uma tentativa séria de 
mostrar a evolução do artista atra
vés de documentos, estudos, publica
ções, desenhos e pinturas, realizados

Hoje faz 76 anos que Malagoli nas
ceu em Araraquara, interior de São 
Paulo. Por isso a data foi escolhida 
para as três exposições complemen
tares que serão inauguradas em di
ferentes horários. Mas as homena
gens vão aiém, pois ainda está pro
gramado um almoço, no Treviso; a 
reapresentação do filme “Mágico 
Mistério Malagoli” e o lançamento 
do livro “O Artesão de Sonhos”.

Este pintor paulista, há 30 anos ra-
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Homenagens sensibilizam 

Ado Malagoli
Ado Malagoli teve ontem meçaram pela manhã, no ter sido ele o fundador do Malagoli usou a palavra pa-

um dos dias mais movimen- MARGS, quando além de Museu. Ao meio - dia, no ra, emocionado, agradecer
tados e felizes de sua vida. inaugurara '‘Mostra de Do- restaurante Treviso, duran- a série de promoções con- 
Ao comemorar seus 76 anos cumentos”, teve a surpresa te um almoço com amigos, tidas no projeto "Ado - Ma-
tomou - se alvo de inúme- de ver, na parede, uma pia- artistas e personalidades lagoli - 60 Anos de Pintu
ras homenagens que co- ca na qual era lembrado de cultura riograndense, ra", organizado pela Cam-

bona Centro de Arte e Ga
leria Tina Presser.

Novamente às 18h, Mala
goli, sempre acompanhado 
pela esposa e a filha, estafa 
na Galeria Tina Presser, a- 
companhando a inaugura
ção da "Mostra Retrospec
tiva" e as várias apresen
tações do filme "Mágico 
Mistério Malagoli". Na 
ocasião, o pintor foi sur
preendido por um bolo com 
76 Ye'as e o "parabéns a 
você”. As homenagens pro
gramadas para este artista 
que há 30 anos trocou São 
Paulo por Porto Alegre ti
veram seu ponto culminan
te â noite, quando o público 
compareceu a Cambona pa
ra ver 40 pinturas recentes 
que integram a "Mostra do 
Trabalho Atual".

m

no

Agenda
• Numa promoção do Grupo de 
Açào Cultural do PMDB, aconteceu 
ontem, no primeiro andar da As
sembléia Legislativa, a venda de 
200 gravuras do artista gaúcho Pin
to de Moraes. Atualmente radicado 
em São Paulo, ele cedeu os direitos 
desta tiragem exclusiva para finan
ciar o desenvolvimento das ativida
des culturais do PMDB. Com este 
trabalho, Glauco se engaja entre os 
vários artistas e intelectuais que es- 
táo assumindo publicamente as ati
vidades políticas partidárias.

• Será no próximo dia 4 de maio, às 
18h, na galeria de Fotografia da 
Funarte, Rio de Janeiro, a inaugu
ração da coletiva "Trabalho", reu
nindo 45 fotógrafos de diversos Es
tados, selecionados por uma comis
são Integrada pela gaúcha Eneida 
Serrano, Miguel Chikaoka, Bené

Fonteles, Lauro Escorei e Zeka 
Araújo.

• A singular apresenta como des
taque deste mès as peças em ce
râmica de Marlies Ritter. Para o 
dia 4 de maio, aquela loja / galeria 
anuncia a individual de Vera Grim- 
berg reunindo uma série de dese
nhos onde o tema é a mulher.

• A Bolsa de Arte promove hoje, 
às 19h30min no deck do Hotel Con
tinental (em frente à Estação Rodo
viária) a noite de autógrafos de Mi- 
riam Gomes de Freitas, autora do 
livro "30 Anos Esta Noite".

• Todas as sextas - feiras, das I4h 
às I8h, está funcionando o "Grupo 
de Pintura” do Colégio Mauá. O 
curso é gratuito e as vagas são 
limitadas. A promoção conta com o 
apoio do Espaço Nobre ,e maiores

informações podem ser obtidas atra
vés do telefone: 21.45.58.

• Leonino Leão, jovem artista mi
neiro que na temporada passada 
participou de uma exposição na Ga
leria do Clube do Comércio, inaugu
rou esta semana uma individual na 
Galeria Siviltec - Feira de Arte, 
Santana (SPi. Na mostra está reuni
da sua mais recente série de dese
nhos.

• O grupo Ato Sereno Produções 
anuncia o inicio de dois cursos de 
teatro para maio. O primeiro inicia 
na próxima segunda - feira mos
trando todas etapas práticas de 
uma montagem teatral, estando a 
cargo de Lurdes Eloy e Carlos 
Cunha F°. O segundo começa dia 17 
de maio e será ministrado por Dil- 
mar Messias. Informações e inscri
ções no ICBA ou pelos fones: 
24.33.92 e 34.14.37.

em
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artísticos ou fazè-lo de vi
dro. Pelo que sei da histó
ria desse Muro acho mais 
fácil remover a Muralha 
da China, Marlene. A úni
ca esperança está em 
pessoas sensíveis como 
você. O Beto manda um 
abraço.

Diário de bordo
• A Mercado Aberto, do • Falando em arte, um 

destemido Roque Jacoby, importante acontecimen- 
está realmente abrindo o to: em maio, estão sendo 
mercado do Rio Grande comemorados os sessen- 
para uma série de inova- ta anos de pintura~de Ado 
ções. Agora acaba de lan- Malagoíi. com ümá ré- 
çar ,A. Gravura no íUo trospectiva na Galeria Ti: 
Grande do Sul 1900-198Ò, na Presser (Paulino Tei- 
de Carlos Scarinci. Para xeira 35), mostrando tra- 
quem não conhece (há al- balho atual na Cambona 
guém? Duvido) informo (Dona Laura 204) e mos
que Scarinci é um exce- tra de documentos no Mu- 
lente, competente e va- seu de Arte. Uma justa 
lente crítico e historiador homenagem a um artista 
de arte, um homem que que veio de São Paulo tra- 
dá banhos de cultura zer, nas palavras de Luis 
mesmo em épocas de se- Inácio Medeiros, “a me- 

1 ca como a que estamos lhor tradição da pintura 
vivendo. E a edição, su- brasileira”, 
pervisionada por Noeli 

i Jacoby, é primorosa —

• Mais arte: duzentas 
gravuras de Glauco Pinto 
de Moraes, na Assem
bléia Legislativa (Io an
dar) a promoção é do 
Grupo de Ação Cultural 
do PMDB.;

• Notícia que certamen
te passou despercebida: o 
Professor Albert Sabin 
retratou-se das absurdas 
acusações que fez à saúde 
pública brasileira e ao 
Ministro Waldyr Arco- 
verde. Em artigo publica
do na Review of Infec- 
tious Diseases, o trêfego 
cientista declara-se “as
sombrado” com o progra
ma de controle da parali
sia infantil no Brasil em 
vista dos êxitos alcança
dos na vacinação. Pois é.
Assombrados ficamos
nós com a leviandade 
desse homem que já foi 
um expoente científico e 
que hoje se dedica a criar 
casos. Infelizmente os da
nos causados por esse ca-

• E não percam a expo- 
aliás, foi o melhor presen- sição de Vera Grimberg, 

i te que encontrei para na Singular.
' mandar a uns amigos dos 

Estados Unidos (viste,
j Roque? Já estás expor- Tarefa, publicada no 
i tando). Se você pensa que Diário de Bordo de do- 

o Grupo de Bagé eram os mingo passado. Sugere 
pacientes do Analista de que eu publique algo so- 
Bagé — leia o livro do bre o valor da mulher. 
Scarinci, para conhecer a
obra de Danúbio Gonçal- Não é preciso, a própria 
ves, Glauco Rodrigues, Jane é prova viva. Marle- 
Glênio Bianchetti, Carlos ne (Jerônimo de Ornellas 

i Scliare muitos outros im- 527/25) lamenta o muro 
í portantes artistas do Rio da Mauà e dá duas idéias:

utilizá-lo para painéis

• Jane B. F. gostou de

i
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da "Folha da Tarde" rea
liza sua primeira indivi
dual reunindo desenhos1
com temas regionais e 
ecológicos. Das lOh às 12h 
e das 14h às 18h 30min.
VERA ZATTERA
MARGS (Praça da Alfân
dega) — Tapeceira de Ca-

i xias do Sul apresenta
uma pesquisa no gra-
mpada que denominou;
"Objetos Rendados". Das 
lOh às 17h, de terça a do-

I
! mingo.

RICKY BOLS IPE
(Borges de Medeiros. 
1945) — Jovem desenhista 
gaúcho, atualmente no 
Rio. expõe uma série dei
desenhos. Das 9h 30min
às17h.A obra de Malagoli em 

três exposições com- ARTISTAS COLOMBI- 
plementares

i
ANOS - Espaço NO (Ga
leria Chaves - 3o andar)
cinco artistas contempo
râneos da Colômbia sáo a-ADO MALAGOLI -

MARGS (Praça da Alfân
dega). Galeria Tina Pres- 
ser (Paulino Teixeira, 35) 
e Cambona (D. Laura,
204)
simultâneas e com
plementares mostram a . .. . , .
trajetória do pintor atra- loja 19) - Artista gaúcha 
vés de documentos apresenta desenhos e litos

realizados nos últimos

í presentados através de
diversos tipos de traba
lhos. Das 15h às 18h.

1 MARTA LOGUERCIO -Très exposições Imagem Galeria de Arte 
(Cristóvão Colombo, 2149,i

(MARGS), Retrospectiva 
(Tina Présser) e Trabalho 
Atual (Cambona). Até 28 
de maio.
YEDDO TITZE - Galeria Galeria de Arte (Andra- 
do Clube do Comércio das. 1459. Ia andar) -

Pintor italiano radicado

três anos. Horário comer
cial.
LAZZARINI Masson

(Praça da Alfândega) - 
Artista gaúcho, apos de- no Rio expõe uma serie 
dicar - se durante algum de trabalhos, onde o tema 
tempo à tapeçaria, retor- e a paisagem. Horário co- 

pintura. Das 13h às mercial, ate 4 de maio.na a 
21h.
TOMAS ABAL - Bolsa de CAMPOS 
Arte (Quintino Bocaiúva, Arte Nelpi (Benjamin 
1025) - Pintor argentino Constant, 1887) - Este ar- 
expõe novamente em Por- tista apresenta uma série 
to Alegre, trazendo telas de desenhos a nanquim. 
com temas predomi- Horário comercial, 
nantemente geométricos. VERA GRIMBERG - 
Das lOh às 12h e das 15h Singular (Travessa Fre 
às 21h.
HUMOR BEM ARQUITE- ta porto-alegrense realiza 
TADO

EVILÀSIO DE OLIVEIRA
Galeria de

derico Linck, 45) — Artis

Espaço IAB sua primeira individual 
(Annes Dias, 166) - Seis de desenhos. Horário co- 
nomes ligados à arquite- mercial. 
tura mostram cartuns. ARTE SACRA 
Sáo eles: Santiago, Clau- de Arte do RGS (Praça da 

Edgar Alfândega) — Mostra or- 
Vasques, Rogério Malins- ganizada para a Semana 
ky, Edgar Timm e Cláu- Santa reunindo trabalhos 
dio Flcher. Das 9 às 24h, em torno de temas sa- 
até dia 17 de maio.
AVNER ZAHAVEI - Ga- terça a domingo, 
leria Juan (Av. Protásio PICASSO 
Alves, 3226) — Artista is- Beco (Rua Mário Totta 
raelense apresenta uma 645 — Tristeza) - Repro 
série de desenhos em no- duções de quadros, ce 
va técnica. Horário comer- rámicas e cartões e ou 
ciai.

Museu
dio Levitan

cros. Das lOh às 17h, de

1 Galeria do

tras técnicas realizadas
Salaman- pelo famoso artista espa-SANTIAGO

dra (Luciana de Abreu, nhol. Das 14h às Í8h 
57) — O popular charglsta 30mln.

<
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Agenda
• O caricaturista e 

chargista Nassara, que 
durante 55 anos retratou 
personagens e situações 
definitivas do cenário na
cional, resolveu vender 
os originais da expo
sição “Só Dói Quando 
Fico Sério’atualmente 
em realização no Espa
ço Alternativo da 
Funarte, no Rio de Ja
neiro. Além de valor ar
tístico, estes trabalhos 
já pertencem a história 
do jornalismo brasileiro.
A mostra permanece a- 
berta até 6 de agosto.

Tina Presser e Cam- 
bona Centro de Arte.

• O Conselho de Belas 
Artes e Cultura da cida
de de Mouscron, na Bél
gica, está convidando 
artistas brasileiros a 
participarem do 5o Fes
tival Internacional de 
Artes Plásticas e Gráfi
cas que acontecerá de 9 
a 24 de outubro pró
ximo. Serão aceitos tra
balhos nos gêneros: pin
tura, desenho, escultu
ra, aquarela, pastel, ba- 
tik, gravura, vitral, ta
peçaria, jóias e outros. 
As obras deverão estar 
no local até 12 de se
tembro e cada artista 
ficará responsável pela 
remessa e seguro do seu 
trabalho. O regulamento 
e fichas de inscrição são 
encontrados no Instituto 
Nacional de Artes Plás
ticas da Funarte, rua 
Araújo Porto Alegre, 80, 
Rio de Janeiro, CEP: 
20.030, e nos escritórios 
da representação da 
Funarte, em Brasília, 
São Paulo e Curitiba.

• O especial sobre o 
pintor Ado Malagoli, re
alizado pel TV - Estado 
e que estava progra
mado para a última 
quarta - feira foi trans
ferido jpara o próximo 
dia 4, as 22h. Este pro
grama de televisão foi 
produzido durante a rea
lização do projeto “Ado 
Malagoli — 60 Anos de 

promoçãoPintura 
conjunta da Galeria
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