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Olegário Triunfo 

no Museu de Arte
Abre hoje, às 20h, no Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul (Praça da Alfândega), uma nova 
mostra de pintura de Olegário Triunfo, o mais 
importante pintor primitivo do Estado. Utilizan
do tinta acrílica sobre tela, Olegário se mantém 
fiel ao seu estilo, mostrando, com cores vivas e 
sabor popular na composição, cenas religiosas, 
de rua, casarios e futebol, inclusive com a pre
sença da Seleção Brasileira. Os preços dos qua
dros variam entre 15 e 90 mil cruzeiros. A mos
tra, que vai até 8 de agosto, pode ser visitada de 
terça a domingo, das 9h às I7h.
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O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul apresenta a 
partir de hoje a exposição 
de Olegário Triunfo em 
acrílico sobre tela, ficando 
em cartaz até oito de agos
to das nove ás 17 horas. São 
pinturas primitivas.

Segundo o diretor do 
Museu, Roberto Pimentei, 
Olegário Triunfo, “antes de 
tudo, é um homem comple
tamente de acordo consigo 
mesmo. Seu universo men
tal é a sua obra. Seus olhos 
só vêem as cores de um 
mundo encantado e de re- 
miniseências da infância, 
sua composição é a mesma 
de sua cidade da qual até 
adotou o sobrenome”.

“O Museu do Labor Ingê
nuo”, acrescenta Pimentei. 
“no Brasil ficou à margem 
dos grandes historiadores. 
As arte3 plásticas não de
ram entrada significativa a 
artistas, vindos do povo e 
de sua visão particular da 
realidade. “Os mestres par
ticulares da realidade” que 
tanto sucesso fizeram em 
Paris em 1937, no Brasil sò 
são reconhecidos no norte,

onde o gosto (ou desgosto) 
do turista identifica a arte 
popular com a arte ingênua 
e, pior ainda, com a chama
da arte primitiva, se é que 
pode existir uma arte pri
mitiva.

Para o Sul, observa Ro
berto. o pintor popular é 
confundido com artesanato 
e o próprio artesanato ven
deu-se para as calcadas das 
grandes cidades confundidos 
com quinquilharias. Dentro 
de toda essa alteração e 
confusão de valores estéti
cos fica, único entre nós. 
Olegário. Sem a atenção 
dos modismos e do merca
do de arte. um pintor sem
pre igual à sua vivência e 
à sua visão de mundo.

Ao inaugurar sua nova 
exposição, no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul, 
Olegário Triunfo convida 
seus amigos para visitarem 
sua cidade 
onde
naturais, os casarões anti
gos, a igreja, a fonte de 
água natural e sua praia, um 
bom acampamento.

Triunfo — 
vão ver as belezas
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1 Coisas de cidade grande
Lygia Nunes
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•* Programado para 
sas de setembro 
no Teatro Renascença, o 
projeto ‘'Mostra da Música 
Vocal em Porto Alegre”, u- 
ma promoção da Secretaria 
Municipal de Educação 
Cultura que será executada 
pela Divisão de Cultura da
quela p-asa. Segundo 
cretária Eis ter Von Zuccal- 
magrlio, o projeto vai 
mitir que o público em ge
ral tenha contato mais di
reto com a música 
cantada, sstor que nos úl- 
fcanos anos tem sido 
tante descuidado 
Porto Alegre. Por outro la
do, o pcojeto incentivará 
atividade dos cantores líri
cos e de canto coral de câ
mara. Nesta primeira fase 
do projeto já estão compro- 
metidos os cantores Heleni- 
ta de Mello, Cláudio Ribei
ro, Myrtes Landi, Loty Kel- 
lw, Luiz Ramlrez, Vera 
C^mipos, Zely Araújo, ELsa 
Bueno, Vera Tavares Gui
marães, Déa Mancuso, Mar
ia Alvarez, Marion Sfcumpf, 
Sérgio S!sto, FeMppo Bara- 
nl, Fernando EPsner e Hilda 
Menna Barreto.

lando ean cabeleireiro, Edu
ardo, do Instituto Daanetio, 
iazendo mechas cada 
mais bonitas em saias clien
tes ** Em Alegrete, no sá
bado, em íeota realizada 
Clube Cassmo, o colurnsta 
Mauro Mazzel apresentou 
sua lista de s&uncras mais 
elegantes da cidade.

CASAMENTOS

cs me.
reira Moro receberão 
primemos na igreja, seguin
do depois para um almoço 
com cxí padrinhos dos 
vos no Hotel Embaixador,

ANIVERSÁRIO

** No sábado, na residência 
de seu genro e filha, sx. e 
sra. Namur Eursio dos San
tos, a sra. Manceia Casta o 
de Castro foi homenageada 
pelos seus 83 anos, receben- 

na ocasião, inúmeros 
cumpcimemtos d'e am gos e 
parentes. Na ocasião, foi 
lançado o livro “Atalhes de 
uma vida” trazendo crôni
cas escritas por d. Man o :1a 
em diversas fases . „> sua vi
da. Enre 
filhas Tácito, Tlrteu, Tullto, 
Tirce, Tais. Tânia, ma/s Jor-’ 
ge e Marilia Castro, as aras. 
Branca Castro Bastos, He
loísa Lopes dos Santos, Le- 
l'a Barbosa, os srs. Renato 
Tubtno, Nelson Germano, 
João de Castro, Jorge A- 
zambuja, Júlio Lopes dos 
Santos, Homero Castro Kap

México, Estados Unidos
— em iOte.ro ouga- 

nizado por Eugunio Macha
do, da Exprinter •* Direção 
da Predllar recebendo hoje 
para almoço no Clube do 
Empreendimento Residen
cial Santos Dumcnt, quan
do estará lançando a 2.a e- 
tapa de comercialização do 
mesmo ** Oniem, na Gale
ria de Arte do C,ube do 
Comercio, vemis.age de 
Castells Capim o. a exposi
ção abriu com vários 
dros reservados 
slaitas da arte de Oaputro 
** Na Av. Independênc a 
383, loja 103, instalada a 
primeira loja de Discos In
dependentes e de Li.axjs de 
Autores Brasileiros do sul 
do Brasil ** Associação des 
Secretárias do Rio Grande 
do Sul promoverá Curso de 
Aperfeiçoamento para Se
cretárias, d e 19 a 31 deete 
mês ocm uma carga horá- 
ria de 30 horas. Maiores In
formações pelos telefones 
21.92.00 ou 22.48.73 *• A- 
manhá, no Museu de Ásrtê
do Rio Grande do Sul, a-
Dortura da mostra de pin
turas do artista 
Olegârlò Triunfo ** Cantor 
Pery Ribeiro se apresentará 
no Eíiocuraçado 936 nos dias 
31, 22 e 23 
Guarita, dia 20. festa 
homenagem a 10 personali
dades nascidas sob o s;gmo 
de Câncer. Entre as home
nageadas. Iracema Nonnsn- 
macher, M!lka von Miilile e 
a manequim Lu Rhelnhei- 
mer.

cum-e ou&ubro. e
Hawaivez

noi-

noe

a

a se-

Per-
** Sexta-feira, na Igreja 
Santa Terezinhi, realizou-se 
a c&.imônla religiosa do ca
samento de Evel se Teilini e 
Henrique Voniobel. Os noi
vos receberam cumprimen
tes junto com seus pais, sr. 
e sra. Ivo Tell ni e sir. 
Henrique Tell Vontobel ** 
Na Igreja SJão Manoel 
Uzou-se a cerimônia religio
sa do casamento de Adrta- 
na Nunes Fonseca e Edison 
Rodrigues Salemo. Os noi
vos receberam cumprimen
tos ao lado de

do,erudita
qua- 

por entu-bas-
aqui em

a e sra.
• p:-e-entes, csrea-

seus pais, 
sr- e sra. Antônio Me
deiros Fonseca e 
sra. Carlos Salemo ** Tho- 
mas Pantelis Tzovenos e Al- 
vina Nunes Tzovenos e Ber- 
naxdo Staroste e Regina 
Starosta pa.rtlc panao 
sarnento de seus filhos Ma
ria Margarida e Ricardo, 
realizado no úTlmo sábado 
** Sexta-feira, depois de a- 
manhã. às 11 horas, na I- 
greja São José, a cerimônia 
religiosa do casamento de 
Maria Paula Uhr Spohr e 
Ricardo Augusto Pere!ra 
Moro. Os noivos e seus 
pais, Fiá- 1c e Dór's Spohr e 
Rodney Tulllo e Zelly Pe-

sr. e

pel.

AS ÜLTIMAS

** Em mãos os livros “Vi
nho, um santo remédio”, do 
deputado Vlctorio Trez 
“Crônicas de Amor” de Har- 
ry Ro‘tsrmund ** Ana Ma
ria Mandelli recebeu convi
dados ontem, no coquetel de 
inauguração da nova sede 
da Associação da<s Empresas 
Prestadoras de Serv’ços de 
Informática ** José Pedro e 
Márcia Sirctskl fazendo 
viagem de lu-de-mel

o ca-
mitivb

DE GENTE I
e

•• Lucero Oribe, consulesa 
do México e FrancLvo Nu
nes, festejaram no Country 
Club seus aniversários, 
nlndo amigos e tendo ’ 
lado, também

** Na boate
emreu- 

a seu
recebendo 

cumprimentos, n cônsul Al
berto Uribe e a sra. Lúcia 
Vauthler Machado Nunes »• 
Continua a receber cumpri
mentos por ter sido empos
sado na presidência da As
sociação Nacional de Previ
dência Privada 
ry Soares Silveira ** Pi-ofes- 

Turiassú Roberto é quem 
está dando aulas de jazz na 
Academia de Dança do Grê
mio Foot-Ball Ptrto Ale- 
grense e já está tratando 
de organizar o Grupo de 
Dança do Grêmio **

sua

o ar. Amau-

sor

, Pro
fessor e sra. Eduardo Fara- 
oo e o médico e ara. Décio 
Faraco de Azevedo retorna
ram de gira pela Europa. 
Na Rússia, os dois médicos 
representaram o Brasil em 
importante congresso ** o 
aniversário de Rafael, filho 
de Paulo César e Maria 
Cristina Macedo Dale Cou- 
tiriho, motivou cs abraços 
de seus avós Helena Beatriz 
Chaves Barcellos Macedo e 
Inácio Dalle Coutlnho " 
Marco Antônio e 
Fonseca e

Tânia 
José Paulo e 

Góia Calrcll. os dois casais 
que lideram as atividades 
da Sociedade Hípica, co
mandaram na sexta-feira u- 
ma festa que contou com a
paiticrpaçáo da Invemada 
artística do CTG Estância 
da Amizade.

de gente n
** Em Porto Alegre 
Willard Caxlisle

o sr. 
Bu/tcher, 

presidente do Conselho de 
Administração e diretor e- 
xecutivo da„ Corporação
Chase Manhattan e do Cha
se Manhattan Bank N. A. A- 
companhado pela esposa, 
sra. Carole Butcher, o casal,

| antes de seguli- de volta 
Nova Iorque, passará por 
Brasília e Manaus •* Ana 
Maria Marcon. atleta lau
reada da Soglpa, bicampeá 
brasileira e bicampeá 
americana em salto em al
tera é a responsável pelo 
Jardim de Infância Espcrti- 
vo da Sovina, destinado 
crianças de 4 a 6 
No fim de semana, Jantan
do no Faceta Bnitta. fm 
meaas separadas, Rosângela 
N coia e Om.ar Oésar de 
Castro e Beatriz e Roberto 
Pecir? •• o cirurgião otasti- 
co Bernardo Kle‘na com l’s- 
ta de esppra 
de consultas, 
clientes mais entusiasmadas 
a sra. Jurem! Aurvalle ** 
Cabeleireiro Ridney B^sso 
recebendo elogios pela deco
ração de .seu novo sai«o. r>a 
Fabrfcio Píllar 62 ** E fa-

a

sul-

a
anos **

para pedidos 
Entre suas
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Primitivo e 

fotógrafos inauguram 

novas mostras
Pinturas primitivas e um ensaio visuai movimen

tam as artes plásticas, hoje à noite. No Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, às 20h, o pintor Olegário 
Triunfo estará mostrando uma série recente com
posta por 35 quadros, onde aparecem paisagens, 
cenas religiosas, circo, etc. Na Salamandra Galeria 
de Arte, às 21h, Oscar Lippe e Cláudio Ely vão apre
sentar um trabalho denominado “Limite Invisível” 
onde se misturam fotos e performance.

Olegário Triunfo é um dos poucos pintores in
gênuos do Rio Grande do Sul. Ele ganhou notorieda
de no inicio da década de 70 e desde então vem 
firmando seu nome através do trabalho. Roberto 
Pimentel, diretor do MARGS, na apresentação do 
catálogo diz: “Olegário Triunfo, antes de tudo, é um 
homem completamente de acordo consigo mesmo. 
Seu universo mental é sua obra. Seus olhos só véem 
as cores de um mundo encantado e de reminis- 
cências da infância, sua composição é a mesma de 
sua cidade da qual até adotou o sobrenome”.

Oscar Lippe acaba de receber um prêmio no XI 
Salão do Jovem Artista e recentemente encerrou 
uma individual no MARGS. Agora, acompanhado 
por Cláudio Ely, professor do Atelier Livre, realiza 
uma mostra que visa uma maior integração do pú
blico com a obra dos artistas. Utilizando recursos 
técnicos (gelo seco) e humanos, a mostra terá o ca
ráter de uma performance e poderá ser vista até o 
inicio de agosto.

O circo está presente na pintura ingànua de Olegário

l~T
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Exposições
ACERVO IA • UFRGS RICARDO BECKER — Es- mo tema cavalos. Das 13h 
Pinacoteca Barão de Santo paço IAB (Annes Dias, 166) ás20h.
Ângelo (Senhor dos Passos, — Jovem artista gaúcha 
248) — Mostra de trabalhos mostra xilos e esculturas
de ex - professores do Insti- sob a denominação “Pro- -
tuto de Artes, onde figu- cessos e Produtos”. Das (Quintino Bocaiuva,
ram: Malagoli, Locatelli, 10hàs24h. U25> Simultânea a sua
Lutzemberger, Fahrion, exposição no Rio, esta ar-
Alice Soares e outros. Das OLEGÁRIO TRIUNFO - tlsta Saucha é homena- 
9h às llh e das 14h às 18h. MARGS (Praça da Alfán- geada com uma mostra de

dgjffl) _ Pintor cpnchn nri SGUS uGSGntlOS. DâS lOh 3.Sp^oSH^ - nCaí”bona mlfivo ap resentíf um a°no va 12h e da« às 2!h.
S2ftro pfntn?6 iD‘ uLfura’ coleção de trabalhos. Das
vjveu ení Porto 5egreQUI às 17h' de terça a do’ L0IDE WAGNER - Bure- 
partir da década de 20* está m*nS°- aa vdae, C^ltur4a (Hotel Em-
representado por 18 traba- LIMITE INVISÍVEL - Sa- gaucfha
Ihos. Das 9h as 2ih e das lamandra Galeria de Arte ma°a flgur^humana^as

14âsi9h.

i-1

ALICE SOARES Bolsa

*

14h às 20h. (Luciana de Abreu, 57) —
MANFREDO E LUÍS AL- graf^ Osca?j Lippe^ Cláu-
BERTO ROTERMUND - £> Ely Das W? às 12h e MULHERES GAÚCHAS -
Galeria Açorianos (Traves- dasl4hàs20h. Masson Galeria de Arte
mãos fotógrafos apresen- CAPURRO - Galeria do Florianof - Coletiva reúne 
tam uma serie de trabalhos Clube do Comercio (Praça mais de 30 mulheres 
acompanhados por poesias da Alfandega) - Artista desenvolvem atividades ar
de Jussara Quadros. Horá- uruguaio apresenta uma tisticas no Rio Grande do 
rio çomercial. serie de pinturas tendo co- ~

/

que

Sul. Horário comercial.
3 I | f a .tPT

2^ 0 f Lazer/utnidades - FolhadaTarde
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