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Urban e Zalis documentam 

Raizes na Galeria Funarte
Dia 28, Eurico Salis 

expõe "Psicografias"
Q Museu de Artes do Rio. Grande., 

do Sul (MARGS)>=,eom o apoio da Se
cretaria de Educação e Cultura, Sub-1 
secretaria de Cultura, promove no 
Troximo dia 28 a exíposição de foto
grafias de Eurico Salis, “Psicografi- 
as”.

Concurso fotográfico 

mostrará Laguna
A Secretaria de Cultura, Turismo e 
Esporte da Prefeitura Municipal de 
Laguna promove, na III Semana Cultural 
de Laguna, de 23 a 29 próximos, concurso 
de fotografias..

O concurso é aberto a fotógrafos 
amadores e profissionais. O tema é sobre 
Laguna Urbana e Rural. As fotos podem 
ser de paisagem, gente, arquitetura, 
animais, ruas, barcos, mar, trabalho 
agrícola, fatos e episódios diversos sobre 
a cidade.

Os concorrentes podem participar com até 
três fotos coloridas inéditas nos tamanhos 
18 cm x 24 cm. Os trabalhos devem ser 
enviados à Secretaria de Cultura, Turismo 
e Esporte de Laguna. Santa Catarina,
CEP 88. 790, em envelope lacrado e com 
pseudônimo do autor. As inscrições 
encerram hoje.

Documentando Raízes — 
polacos e judeus nas 
fotografias de João Urban e 
Sérgio Zalis è a exposição 
que está acontecendo, até 
26 de agosto, na Galeria de 
Fotografia da Funarte,
Rua Araújo Porto Alegre. 
80, Rio de Janeiro. A 
visitação está aberta de 
segunda a sexta-feira, das 
lOh às I9h.

A mostra focaliza duas 
realidades culturais 
brasileiras: os polacos no 
Paraná e os judeus, na 
Amazônia. A promoção 
está integrada à proposta 
do Núcleo de Fotografia da 
Funarte, em expor, em 
conjunto, trabalhos que 
tenham entre si algum 
aspecto em comum. As 
fotos expostas apresentam 
um rico e vasto mosaico 
cultural de nosso País.

Paralelo à mostra está 
sendo exibido, no mesmo 
local, nas terças e quintas, 
às 17h, o filme sobre os 
imigrantes poloneses “Vida 
e Sangue de Polaco”, de 
Sílvio Back, com entrada 
franca.

fotos, inclusive, que integra 
a mostra, foi usada no 
cartaz do filme “Vidae 
Sangue de Polaco”, que 
está sendo exibido paralelo 
à exposição.

Urban participou de 
diversas exposições como o 
Salão Paranaense de Artes 
Plásticas, de 73 a 78; Bienal 
Internacional de São paulo, 
de 77 a 79; Primeira Mostra 
de Fotografia 
Latino-Americana 
Contemporânea no Museu 
de Arte Moderna da Cidade 
do México e outras mostras 
internacionais.

Sérgio Zalis é argentino 
naturalizado brasileiro.
Nos últimos anos tem 
trabalhado em 
documentação e 
atualmente realiza 
pós-graduação em 
Fotografia, em 
Amsterdam, na Holanda. 
Entre seus principais 
trabalhos de documentação 
destaca-se o que realizou 
em Jerusalém, em 81, “Os 
últimos dias da rua 
Mamila”; projeto de 
documentação sobre os 
judeus no sul do Brasil ; 
projeto de documentação 
do bairro Jordaan, em 
Amsterdan; projeto 
Creta-Grécia. Atualmente 
está trabalhando em 
projetos de fotografias com 
poemas de Carlos 
Drummond de Andrade, 
com lançamento para o 
próximo mês de agosto.

■

Raul Antônio Daudt apresentando 
o trabalho do fotógrafo diz: “Existe 
um mundo maravilhoso que, partin
do da realidade, está situado fora de
la. Esse é o mundo da arte, o segun
do mundo, a segunda forma de ver 
as coisas, de compreender e inter
pretar sua beleza... Eurico Salis pe
netrou nesse segundo mundo, na 
busca infinita de beleza, na busca de 
um futuro mais belo”

A exposição inaugura às 12h do dia 
% 28, no MARGS, Praça da Alfândega.

AUTORES

“Documentando Raizes” 
apresenta trabalhos 
captados por dois 
experimentados fotógrafos 
brasileiros, reconhecidos 
internacionalmente.

João Urban é 
paranaense, filho de 
imigrantes poloneses. Suas 
fotos, em preto e branco, 
mostram cenas de festas 
típicas dos polacos, o 
trabalho no campo, o 
interior das casas feitas de 
tronco, a devoção religiosa 
dos colonos, etc. Uma das

Foto da 
Equipe

A sereia e os 
lobos do mar

Foto de José 
Abraham
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Na última quarta-feira, dia 13, a Bolsa de Arte inaugurou a interessantíssima mostra de 
Antônio Poteiro. Vale a pena visitar. * Ainda este fim de semana, a “Io FEIRA DA MULHER 
DO RIO GRANDE DO SUL” pode ser visitada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Es
teio. * Na Bordini, 439, segundas e terças, um novo espaço para os boêmios gaudérios. No 
"Vinicios”. o tom gauchesco. * Agua na Boca, convidando para a despedida de Falcão, do
mingo próximo. * Stainarte da Bento, com novo espaço cultural, continua até dia 33. a Quin
zena de Gramado. * E, em Gramado, o “II FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA, 
com excelentes programações este fim de semana. * Editoria Abril, esta semana, lançou 
■‘ALEGRIA”; a revista quinzenal que vai deliciar a petizada. * Próxima segunda, numa 
promoção da SERGS, inicia-se o curso “Layout INDUSTRIAL”. Hoje, último dia 
para inscrições. Fone: 26.111». ★ “MISS FAI.KLANDS", de Liberato Vieira da Cunha, teve 
sessão de autógrafos, dia 14 de julho. *Hoje ainda pode-se visitar a "Mostra de Cultura Afro- 
Luso Brasileira, no MARGS. E. à partir de 2» de iulho, a exposição de Fotografias de Eurico- 
Salis, também estará lá. * A revista BOLSA n° 600, editada pela BVRJ, com encarte especial 
sobre o tema "Brasil para Investidores”, de Nelson Marco Ely, circulando na praça. Confira.
* Hotel Serrano, com mostra de tapeçarias de Reny Languer, Belíssimas, podem ser vistas 
ainda hoje, e, amanhã, inaugura exposição de Litografias de Guilherme Faria.
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ae ouitura mamiro barcenos. 
1853), ás 21h, quarta e última se-, 
mana do show Uma Noite no Ca- 
vern Club. Até domingo, com in
gressos a Cr$ 800.
RAIZ NATIVA - No Vinha 
D'Alho (Bento Gonçalves, 359), 
a partir das 21h30min, conjunto 
Raiz Nativa, revezando-.se cora 
os artistas da casa. Couvert a CrS 
300. Somente quartas e domin-

Quinta
SAIAS RODANDO - No Tea
tro Renascença, ás 21h, estréia o 
show de GibaGiba A Toneco, 
com Fernando do 0, Kim Ribei
ro, Duzu Penz e a cantora Glória 
Oliveira, dentro do Projeto Feito-, 
ria. em comemoração aos 200 
anos do negro no Rio Grande do 
Sul. Paco Produções, patrocínio 
Sandiz e promoção Rádio Atlân-, 
tida FM. Ingressos a CrS 1 mil. 
Em cartaz de quartas a domin

gos.
TELMO MARTINS E RICAR
DO FARIAS - No bar Passar- 
gada (Marcelo Gama, 1403) a 
partir das 22h de quartas e do-, 
mingos. Teimo Martins, acom
panhado por Ricardo Farias — 
guitarra, violão e craviola. Não 
tem courver.
VERA VIDAL - No Bar Pigui- 
ter (Jerônimo de Omellas. 222), 
ás 22h, Vera Vidal — violão e voz 
— De quartas a sábados. Cou-, 
vert CrS 200.
AYALA — No bar do Hotel Em-, 
baixador (Jerônimo Coelho), a 
partir das 20h30min. Sábados, 
quartas e sextas, as apresentações 
de Wilson Ayala — órgão e pia-.

qos.
PROJETO FEITORIA - No 
Salão Negrinho do Pastoreio, no 
Palácio Piratini. ás 18h, abertura 
oficial do Projeto Feitoria, com 
exposição de fotografias perten-, 
centes ao Museu de Porto Alegre, 
sobre a contribuição do negro ao 
Rio Grande do Sul.
CARLINHOS HARTLIEB -
Na Galeria ArtdManha (Bordi- 
ni, 9801, ás 23h, Carlinhos Har- 
tlieb (violão e voz) e De Santana 
(percussão). Até sábado, últimos 
dias. CoubertsasCrS Couvert a 
CrS 500.
EURICOSALIS - No Museu 
de Àrte (Praça da Alfândega), ás 
12h, inauguração da exposição de 
fotografias de Eurico Salis, inti
tulada Psicografiaa. Aberta até 
14 de agosto.
BOCA DE CENA - No Teatro 
do DAD (Salgado Filho, 340). ás 
21h, a peça Boca de Cena, roteiro 
de Torquato Filho e Antônio Gil-, 
berto. De quintas a domingos até 
dia 31. Ingressos no local a CrS 1 
mil (inteira) e CrS 500 (estudan-

no.
JAJA — No Dom Miguel (Proúl 
de Belas, 550), quarta e quindkg 
show do cantor e compositor J«F 
já, puxador de samba da Acade
mia de Samba Praiana.
BONECOS CEM MODOS - 
No auditório do Centro Franco 
Brasileiro (Joio Manoel, 282), ás 
21 h, espetáculo de Teatro de Bo
necos do grupo Cem Modos. De 
quartas a sábados, ás 21h. Do-, 
mingos, ás 18h30min. Ingressos a 
CrS 1.500 (inteira) e CrS 700 (es-, 
tudantes com carteira).
ANTÔNIO
AMARAL - Na Galeria Tina CLÁUDIO VERA CRUZ - No
Presser (Paulino Teixeira, 35), ás Lugar Comum (Santo Antônio,
21h, abertura da terceira exposi-, 421). a partir das 21h, de quintas
çáo individual do desenhista pau- a domingos. Cláudio Vera Cruz

i lista Antônio Henrique Amaral. (voz e violão). Couvert a CrS 350.
f PAINEL J AS A/83 - No Museu CLOVIS STROHMAYER -
^de Arte, ás 18b, painel para de-, No Boi da Cara Preta (Visconde

baia de assuntos relativo» ao Sa- .f do Rio Branco. 480). até dorain- 
laó da á* Jovem Arte SmAmérí-, gó, ás apresentações de Clóvis

te).HENRIQUE
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MARGS expõe Psicografias fc\

O MARGS inaugura, no 
próximo ciia 28, às 12h, a 
exposição cie fotografia de 
3 u rico Salis intitulada de 
‘Psicografias”.
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c
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. ;O fotógrafo nasceu em 
Bagé. em 1959. Já 
participou, como membro 
:1o júri e convidado especial. 
:1a I Mostra de Fotografias 
Bageense, no Instituto 
Municipal de Belas Artes,
?m 1980. Ano passado fez 
iarte da exposição coletiva 
ia LBA e da coletiva da 
Peira do Livro, promovida 
pelo sindicato dos 
Jornalistas. Trabalhos seus 
já foram editados na revista 
tris e este ano ele participou 
ia 3“ Jovem Arte Sul 
América, no Alargs, e do 
XII Salão do Jovem Artista/ 
RBS, obtendo o segundo 
mgar.
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Fotógrafo 
utilizou 
modelos cie
s.j6 tetra
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Após a mostra que inaugura 
quinia-ieira, permanecendo 
aberta até diq u. Eurico 
estará expondo no Museu da 
Gravura da Faculdade de 
Belas Artes, ein Bagé. 
“Psicografias” è urn ensaio 
fotográfico que utiliza dois 
modelos, que atuam 
encarnando vários 
personagens em diversas 
situações expressando 
sentimentos que \ áo de ódio 
até o amor, passando por 

iolencia, ironia e deboche, 
‘s modelos utilizados para 
s fotos são William Guedes 

e Maritza Perez, ambos de 
Bagé. A apresentação da 
exposição è de Raul Antonio 
Daudt.

Fetos
mostram

vários
sentimentos

" LAZER/UTILIDADES 26 DE JULHO DE
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Foto de Eurico Salis, em exposição no MARGS

Eurico Salis, no MARGS,
0 Museu de Artes do Rio Grande do Sul, órgão da Subse

cretária de Cultura/SEC vai inaugurar amanhã às 12 horas, a 
exposição de fotografias de Eurico Salis, intitulada Psico- 
grafias. Eurico Salis nasceu em Bagé em 1959. Participou como 
membro do júri e é convidado especial da I Mostra de
Fotografia Bageense, no Instituto Municipal de Belas Artes, em 
Bagé, em 1980. Em 1982 fez parte da mostra coletiva na LBA e 
da coletiva de fotografias da Feira do Livro, promovida pelo 
Sindicato dos Jomalistas/RS. Tem fotografias editadas na 
Revista IRIS, de 80 e 83.

Este ano, Eurico Salis participou da 3a Jovem Arte Sul 
América no MARGS, e do XII Salão do Jovem Artista/RBS, ob
tendo o 2° Prêmio em Fotografia. Após a mostra do MARGS, 
que permanecerá aberta até o dia 14 de agosto, Eurico Salis es
tará expondo no Museu de Gravura da Faculdade de Belas Ar- 
tes, em Bagé.
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Eurico Salis 

mostra 

Psicografias
Inaugura hoje, àa I2h, no 

Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça Al
fândega), a exposição de fo
tografias de Eurico Salis 
intitulada PsicografiaslJm 
ensaio fotográfico que utili
za dois modelos encarnan
do v arlos personagens em 
diversas situações, 
Psicografias expressa sen
timentos que váo dc òdio, 
violência, ironia e deboche 
ao amor.

’

Eurico Salis, que execu
tou este trabalho em feve
reiro de 80 a abril de 83, é 
natural de Bagé e partici
pou, este ano, da 3a Jovem 
Arte Sul América no 
Margs, e do XII Salão do 
Jovem Arüsta/RBS (2 o 
prêmio em Fotografia).

Em 82, fez parte da mostra 
coletiva na LBA e da coleti
va de fotografias da Feira 
do Livro, promovida pelo 
Slndicatc dos Jornalistas 
de Porto Alegre. Tem fotos 
editadas na Revista íris de 
80 e 83, e, após esta mostra, 
estará expondo no Museu 
da Gravura da Faculdade 
de Belas Artes, em Bagé. A 
expcsiçáo de Eurico Salis 
permanecerá no Margs até 
o dia 14 de agosto.
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Giro da Notícia
vura da Faculdade de Belas Artes, 
em Bagé, sua terra natal.

■ Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul inaugura logo mais a mostra de 
fotografias de Eurico Salis, intitulada 
Psicografias, ensaio fotográfico no 
qual o artista utilizou dois modelos 
que atuam encarnando vários perso
nagens em diversas situações. Este 
ano Salis participou da III Jovem Ar
te Sul América no Margs e do XII Sa
lão do Jovem Artista, prcmovido pela 
RBS, onde obteve o segundo prêmio 
em fotografia. A exposição fica no 
Margs até meados de agosto, quando 
Eurico Salis vai dedicar-se k nova 
mostra, desta vez no Museu da Gra-


