
SECRETA EI A DE CULTURA 9 DESPORTO S TURISMO 
DEPARTALENTO DE CULTURA 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
NÚCLEO DE DOCTI TENTAÇÃO S PESQUISA

"EXPOSIÇÃO DOS INSCRITOS PARA SELEÇÃO DO 

V SALÃO NACIONAL DE ARTES PLÃSTICAS "

Pronoçãos margs

Local? MARGS - sala do 12 andar

n2 de inscritos: 93N2 de peças: 300 

Períodos

Observações t
artistas gaúchos,catarinenses e paranaenses

° jaS&Jjaz.
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Artistas selecionados 

para o Salão Nacional
mann, Lúcia Linsenmayer 
e Maria di Jesu. Em dese
nho e gravura ficaram: Al
fredo Nicolaiewski, Jailton 
Moreira, Carlos Wla- 
dimirski, Luís Barth, Ana 
Luisa Alegria, Jandira Ne
ves, Marcos Rück, Rogério 
Nazari, Heidi Wagner, 
Marcos Brandão de Mello 
e Diana Domingues. Nas 
seções escultura e fotogra
fia nenhum dos concorren
tes foi aceito.

Os selecionados vão ter 
seus trabalhos enviados pa
ra o Museu de Arte Mo
derna do Rio de Janeiro, 
onde o V SN AP será inau
gurado no dia 25 de no
vembro.

Concluído ontem à tarde, 
MARGS, ò ‘trabalho do 

Turi~de seleção do V Salão 
Nacional de Aries Plásti
cas. Dos 95 inscritos, en- 

‘glòbando representantes 
do Rio Grande do Sul, San
ta Catarina e Paraná, ape
nas 21 foram selecionados. 
isso contando* òs três que 
assinam _ proposta denomi
nada “Âmbula” (Heloisa 
Schneiders, Humberto Vi
eira e Maria Helena We- 
ber). Além desta, foi aceita 
a proposta de Eduardo B. 
Nascimento.

Na categoria pintura, os 
aprovados foram: Braz Al
ves, Hermelinda Nesire, 
Carlos Eduardo Zimmer-

no

Heloísa, Humberto e Milena: a "Am bula"
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Salão de Artes Plásticas

Encerram-se amanhã as inscrições e o pra-
forPrtrr\rvSo0detrfrSs0|.Sças0 pX
moção daEunarte, sob. a coordenação da De
legacia do Ministério da Educação do Rio 
Grande do Sul. De^26 a 29 de agosto, todasjs
pública no Museu de'Artesão Rio Grande do 
Sul.

O V Salão reunirá artistas das seguintes ca- ■ 
tegorias: pintura, escultura, desenho, gravura 
proposta e instalação. Após a exposição, os j 
trabalhos serão apreciados pela subcomissão ; 
de Seleção e Premiação, que será integrada 
por indicados pela Comissão Nacional de Ar
tes Plásticas e por três pessoas entre os mais 
votados pelos artistas participantes. Inscri
ções e entrega de trabalhos podem ser feitas 
no Museu de Artes do Rio Grande do Sul.
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Salão de artes plásticas
i

e o !-e
prazo para a entrega dos trabalhos que irão concorrer anJL 
Salflo de Artes Plásticas. promoção da FUNARTE sob a 
Coordenação da Delagacia do Ministério da Educação e Cul
tura no Estado do Rio Grande do Sul. De 26 â 29 deste mès 
todas as obras inscritas estarão à visitação pública no Museu 
de Artes do Rio ’ . Grande do Sul. O V Salão reunirá artistas 
das seguintes categorias: pintura escultura desenho, 
gravura, proposta e instalação. Após o período de exposição, 
os trabalhos apresentados serão apreciados pela subcomissão 
de Seleção e Premiação, a qual terá como membros, além dos 
indicados pela Comissão Nacional de Artes Plásticas, três 
elementos entre os mais votados pelos artistas participantes.

As inscrições e entregas de trabalhos podem ser feitos no 
Museu de Artes do Rio Grande do Sul.
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Inscritos no Salão Nacional 

partir de amanhã, no MA^GS
Às 14 horas de hoje, na 

Sala Bernardelli do Museu 
Nacional de Artes Plásti
cas, no Rio de Janeiro, se
rá realizada a apuração 
dos votos para escolha dos 
três membros da sub - co
missão de seleção e pre- 
miação do V Salão Nacio
nal de Artes Plásticas. Os 
mesmos foram coletados 
em urnas no Rio, São Pau
lo, Porto Alegre, Goiânia, 
Fortaleza e Manaus onde 
funcionam postos de inscri
ção - para esta promoção 
anual daFunarte.

Representantes do Insti
tuto Nacional de Artes 
Plásticas, da comissão do 
V SNAP, artistas e con
vidados serão responsáveis 
pela contagem dos votos 
dos inscritos no Salão. Os 
três nomes escolhidos irão 
compor a sub - comissão, 
juntamente com os três já 
determinados: Marcelo 
Nitsche, Fábio Magalhães 
e Adriano de Aquino vão 
percorrer os diversos nú
cleos para selecionar os 
candidatos.

Em Porto Alegre, a co
missão estará no próximo 

i dia 8 de setembro, devendo 
examinar as obras dos 93 
inscritos, incluindo artistas 
gaúchos, catarinenses e pa
ranaenses. São cerca de 300 
trabalhos que vão estar ex-

Zimmermann, um dos inscritos no V Salão Nacional
postos, a partir de amanhã, exterior e duas ao pais), 
no Museu de Arte do Rio cada uma no valor de Cr$ 
Grande do Sul, onde fica- 1.200.000,00. Ainda existe o 
rão até o próximo domingo, Prêmio Especial Gustavo 
dando oportunidade que o Capanema, a ser conferido 
público veja todos traba- ao autor do melhor conjun- 
lhos enviados, numa inicia- to de obras expostas, no va- 
tiva pioneira da direção do lor de.Cr$ 200 mil e aquisi

ção de obras até Cr$ 500 
mil. O Governo do Estado 

Esta edição do Salão Na- de Santa Catarina oferece- 
cional despertou grande in- rá o Prêmio Victor Mei- 
teresse, inclusive de artis- relles, no valor de Cr$ 500 
tas consagrados, visto os mil.
excelentes prêmios que es- O V Salão Nacional de 
tão sendo oferecidos. Qua- Artes Plásticas será inau- 
tro são viagens (duas ao gurado no dia 30 de no

vembro, no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, 
permanecendo aberto à vi
sitação até 16 de janeiro de 
1983. Entre os artistas que 
se inscreveram em Porto 
Alegre estão: Carlos Eduar
do Zimmermann (PR), Mil- 
.on Kurtz, Alfredo Nicolai- 
ewski, Lenir de Miranda, 
João Luis Roth, Mário 
Rohnelt, Enio Lippmann, 
Regina Ohlweiler, Maria di 
Jesu, Rony Hoffmann, Beto 
Prado, Rogério Nazari, 
Wilson Alves e muitos ou
tros.

MARGS.
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(MCRÍTICA/ARTE

Três mostras em foco
taleza, Manaus, Goiânia e 
Porto Alegre. Visitamos as 
três áreas do Margs e lá 
encontramos mais ou me
nos uma centena de traba
lhos de artistas conhecidos 
ou com pseudônimo como 
Regina Ohlweiler, Barth, 
Zimmermann, Maria Di Je- 
su, Estrazulas, Roth, Kurtz, 
Rohnelt, Alegria, Beto, Lui- 
za Fontoura, Bayer, Simone 
entre dezenas de outros no
vos ou veteranos com pin
tura, gravura, desenho e um 
conjunto de dez esculturas. 
Aguarda-se agora o juri de 
seleção e de premiação da 
subcomissão sulina dos tra
balhos dos artistas gaúchos, 
catarinenses e paranaenses.

Boas são as prenvações 
que aguardam os melhores 
da seleção final, com a o- 
ferta de quatro prêmios de 
viagem, sendo duas no Ex
terior e duas no País, cada 
uma no valor de 1.200.000 
de cruzeiros e o prêmio Es
pecial Gustavo Capanema e 
a aquisição de obras até 
meio milhão de cruzeiros 
pelo Governo do Estado de 
Santa Catarina e o Prêmio 
Vitor Meirelles de meio 
milhão de cruzeiros. O V 
Salão Nacional inaugura-se, 
a 30 de novembro, no MAM 
carioca.

MOSTRA T1E RATIK — 
A Galeria Açorianos da E- 
patur, na Travessa do Car
mo, apresenta vinte traba
lhos em batik de Grete 
Stapff, iniciada em 1972 na 
Alemanha, radicada 
Gramado e com oito parti
cipações em coletivas de 
São Paulo, Rio de Janeiro 
e em nossa província. Jo
gando com seda e algodão, 
com batiks em téla, em pro
porções médias e temática 
variada, com fauna, pesca
dores, favelas, varia com 
peixe, paios, tucano, coli- 
bris, libélulas, jagandas, ca- 
peira, Ouro Preto, Iemanjá, 
baiana, com tecido sobre 
papel, echarpes e blusas, 
paneau, kaftan, com moti
vações bem delineadas e co
loridas.

ALDO OBINO

DANÚBIO GONÇALVES
— Esse singular artista 
plástico do legendário Gru
po de Bagé está com sua 
décima quinta mostra indi
vidual e mais uma vez na 
Galeria de Arte do Clube 
do Comércio 
1980, apresentou seu inte
ressante Caderno de Via
gem, em que fixou sugestas 
vivências e aspectos do 
Marrocos e de Nazaré. Ago
ra ele retorna de outra via- 

retomando o temário

onde, em *

.1

gem,
marroquino como Houayek, 
o libanês, o fez, a seu tur
no, com o seu Oriente Mé-

~rs,

■«

dio.
Meia centena de traba

lhos reuniu Danúbio, com 
dezoito pinturas em acríli
co com grupos, indumentá
rias e flagrantes típicos, al
guns bem sugestivos. Mos
tra quatro excelentes lito
grafias o outro tanto de al- 
grafias e um ciclo vinte e 
quatro de desenhos aquare- 
lados, com o mesmo temà- 
rio, em miniaturas de bom 
humor.

Já no mínimo uma dúzia 
de registros temos feito do 
itinerário desse laborioso e 
criativo artista de 57 anos, 
o qual há alguns anos fez 
uma alentada retrospectiva 
de suas pinturas e agora 
voltará ao Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul. a 
l.o de setembro, para uma 
retrospectiva de gravura 
em que é mestre.

Entre a gravura, a pintu
ra e o desenho, temos vis
to gravitar as lides desse 
artista plástico, que tanto 
e por longa gestão animou 
o Atelier Livre da Prefei
tura.

r
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V SALÃO NACIONAL DE
ARTES PLÁSTICAS
jVTnsen rie Arte 7To Rio Gran-

em três de suas áreas de 
exposiçãio os concorrentes 
ao prélio que promove a 
Funarte e dividido em seis 
regiões: Rio, S. Paulo, For-
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ASARTES PLÁSTICAS
0

seguinte: “Para a reallza. 
r 5o do Salão Nacional da 
Artes Postiças. 0 Mmistro 
de Estado de Educacão • 
Cultura. no primeiro tri
mestre de cada ano, desig
nará a Comissão Nacmnal 
de Artes Plásticas, dentre 
pessoas de notório saber e 
experiência no camno das 
Arte* e das Ciências”. Ape
sar desse claro enunciado, a 
Comissão Nacional de Artes 
Plávstjcas, nomeada em 1932. j 
receiveu manter-se por do!» l 
ano» num cargo que deve 
ser anualmente reciclado 
por lei. e por conven:ência 
ideológica de evitar 0 diri
girmos. e outras dsíorma- 
ções do poder. Há outro 
toem do Decreto Lei, o ar
tigo 9o aue diz: "Os Prê
mios de Visgem serão em 
número de oito. sendo qua
tro ao Exterior e quatro no 
Paia. e os de aquisição até 
no máximo de cinco, depen
dendo das dispombilidades 
financeiras, passando as o- 
bras adquiridas a integrar 
o patrimônio da Funarte” 
Também neste ponto a Co
missão Nacional, em 1982, 
agrediu a lei, transforman
do os oito prêmios regula
mentares em quatro, dois 
ao Exterior e dois no Pais.

jg/almir Ava’a está em 
Porto Alegre, integrando o 
lúr do V Paiâo Nacional
de Artes Plásticas, para o 
qual foi eleito. Ele é o au
tor do texto qu? servirá de 
oase a um abaixo-assinado 
,i ser enviado à Ministra da 
educacão e Cultura, profes
sora Ester de F'gueiredo 
Ferraz, sobre ..Irregularida
des ocorridas na coordena
ção do citado Salgo, da res
ponsabilidade principal da 
Comissão Nacional de

divdr a mlft/ca cultural do 
Salão, não deveria jamais 
admitir a participação de 
ssm membros no júri d« 
pr?m'acão e seleção. Há a:n- 
dá o repúd;o a um item in- 
ciufdo no j'egulamento deste 
aoo, inteiramente inédito na 
lonaa li!stó'a do Salão Na
cional. e que tem a seguin
te redação: “Os represen
tantes indicados pelas ar
tistas inscritos no Salão Na
cional de Artes Plásticas 
não poderão ser eleitos dois 
anos consecutivos”. Num a- 
no em que 0 Governo pre
tende fortalecer a abertura 
política, com uma eleição 
democrática, este exemplo, 
vindo de um órgão do Go
verno. o Ministério da E- 
ducação e Cultura, é, no mí- 
nfmo, alarmante. São estes 
iis postulados éticos.

- F. os legais?
— Vejamos. Em dois pon

tos a Comissão Nacional de 
Artes Plásticas, numa de
monstração de hipertrofia 
de poder, agride 0 Decreto 
Lei n.o 81.316, de 8 de fe
vereiro de 1978, que regula
menta a lei n.o 6426 de 30 
de Junho de 1977, referentes 
oo Salão Nacional de Arte* 
Plásticas. Lê-se no artigo 
3.o, do citado Decreto, o

Ar-
Plásticas.ies.

Trata-se de um repú
dio de duplo sentido: ético 
o legal, explica o poeta gaú
cho.

— Vamos aos éticas?
— Repúdio ao abuso dé 

auiorida.de da Comissão Na
cional de Artes Plásticas, 
ao nomear para o Júri de 
Seleção e Premiação do 
Salão Nacional, membro» 
de seu próprio colegiado. Is
to é eles se auto-elegem. 
Repúdio ao fato de alguns 
membros da dita comissão, 
uma vez votados pelos artis
tas de aceitarem participar 
do Júri. Desde que a Co
missão tem a incumbência 

1 de propor a ideologia e con.
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Décio Presser

Exposição e Salão 

movimentam MARGS
O Museu de Arte do Rio sinadas por mais de 90 ar- as carreiras no final da dé- cional estara reunido com 

Grande do Sul tem hoje um tistas, representando esta- cada de 60, tendo já parti- os artistas inscritos. O ob- 
dia bastante movimentado, dos do RS, SC e PR. Deste cipado de inúmeros salões jetivo do encontro e manter 
Além da seleção para o V grupo sairão os escolhidos e coletivas. Esta é a primei- um contato mais pessoal 
Salão Nacional de Artes para a promoção da Funar- ra vez que expõem em Por- corn os autores das obras e 
Plásticas, haverá uma ex- te que acontece a partir de to Alegre e são apresen- também prestar esclare- 
posiçáo de duas artistas mi- 25 de novembro no MAM - tadas pelo poeta catarinen- cimentos sobre os critérios 
neiras e uma reunião dos RJ. se Lindolf Bell. de seleção, desta que e
inscritos no V SNAP, com . ... . considerada a mais ímpor-
os integrantes do júri. Ceramicas de Mary Di Às 20h, no auditorio do tante promoção das artes

O trabalho do júri de se- Iorio, desenhos e pinturas MARGS, o juri do Salão Na- visuais no pais. -------- p
leção, integrado por Maree- de Lucimar Bello compõem 
lo Nietsche, Adriano de A- a exposição que estas artis- 
quino, Fábio Magalhães, tas mineiras inauguram às 
Valmyr Ayala, Vicente di I9h. Ambas integram o 
Pérsio e Anna Letycia terá corpo docente da Univer- 
início pela manhã. Eles de- sidade Federal de 
verão examinar obras as- Uberlândia e iniciaram su-
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OCerâmica de Man di Iorio
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