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ARTE
VERSUS

ARTE
★ ATELIER Vasco Prado 
Zorávia Bettiol inaugura sex
ta-feira mais uma exposição 
do escultor Vasco Prado e 
desta vez o artista vai mos
trar 50 terracotas.

★ BICOS de pena do artista 
plástico Tadeu Martins pode
rão ser vistos amanhã no Ca
fé Paris.

★ PAULO Rocha mostrará 
seus trabalhos a partir de a- 
manhã na Galeria de arte do 
Clube do Comércio, que tem 
na liderança Renato Rosa.

★ MARGS apresentará a ex
posição “Expressionismus no 
teatro, na literatura e na arte 
brasileira”, na quinta.

★ CARLOS Martins vai expor 
na Cambona, no próximo dia 
11, um conjunto de gravuras 
intitulado “Dez Cantos”.
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AGENDA
gravador paulista Carlos Mar
tins, organizador da exposição 
itinerante de história da gra- 

;; vura que recentemente contou com 
i; exposição e palestra no Museu de 
| Arte do Rio Grande do Sul, está de 
| volta à capital gaúcha para uma 
| individual de sua obra na Cambona 
| Centro de Arte. O artista estará ex- 
| pondo a partir do dia 11 um conjun- 
| to de gravuras em metal denomi- 
| nado Dez Cantos. As obras lhe vale- 
| ram o prêmio de Melhor Gravador 
| concedido pela Associação Paulista 
I de Críticos de Arte. São trabalhos 
| intimistas, que procuram retomar e- 
| lementos da arte renascentista, es- 
| pecialmente na escolha das cores e 
| na temática. Carlos Martins,
| igualmente, ministrará um curso de 
| gravura em metal, cujas vagas já 
| estão totalmente preenchidas.
| □ O artista plástico Tadeu Martins 
| está lançando, em Porto Alegre, o 
| Exemplário Gaúcho, álbum de ce- 
| nas campeiras, com técnica a bico 
| de pena. O lançamento acontece a- 
' manhã, às 21h, no Bar e Restauran
te Café Paris (no Centro Comercial 
João Pessoa). Na ocasião, além da 
sessão de autógrafos, haverá uma 
mostra das obras do artista. O 

I evento, conta com o apoio do Institu- 
]to Gaúcho de Tradição e Folclore. 
|Em setembro, Martins lançará o E- 
xemplário em São Paulo e no Rio.

® □ Amanhã, na Galeria de Arte do 
| Clube do Comércio (Andradas, 1085) 
1 a vernissage das obras de Paulo da: 

Rocha. Porto-alegrense, o artista 
| cursou Arquitetura na Unisinos e 
| fez vários cursos com artistas de 
;i renome. Já participou de várias co- 
| letivas, aqui e em outros estados.
| □ No MARGS (Praça da Alfânde- 
| ga) inaugura, dia 4, a mostra 
Expressionismus — no Teatro, na 
Literatura, na Arte Brasileira. A 
promoção é conjunta, do MARGS 
com o Instituto Goethe e Instituto 
Cultural Brasileiro Alemão. Serão 
mostradas várias reproduções foto
gráficas focalizando o expressio-
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Uma das ilustrações 

do Exemplário Gaúcho

nismo no teatro, na literatura ale
mã e o expressionismo na arte bra
sileira. Na aberturer, o professor e 
crítico Armindo Trevisan falará so
bre o expressionismo. Na relação 
das obras em exposição constam os 
nomes de Mathias Grunewald, Cas- l 
par David Friedrich, Max Lieber- | 
mann, Cândido Portinari, Anita |§ 
Malfatti, Lovis Corinth, Axel Les- || 
koschek, Lasar Segall, Erich Hec- 
kel, Oswaldo Goeldi, Alfred Kubin, | 
Alberto da Veiga Guignard, Ernst í 
Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Livio | 
Abramo, Kate Kollvitz, Lionel Fei- Í 
ninger, Hans Grudzinski, Ernesto | 
de Fiore, Maciej A. Babinsli, Darei I 
Valença Lins. Marcelo Grassmann, | 
Alfred Kuin, Hansen Bahia e João 1 
G. Quaglia. |
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Um amplo painel sobre o 
Expressionismo Alemão e 
sua repercussão nas mais 
diversas atividades artísti
cas é o que se propõe o Ins
tituto Goethe, responsável 
por uma variada progra
mação que inclui exposi
ções, palestras, ciclos de 
cinema e um concerto que 
serão desenvolvidos duran
te este mês em Porto Ale
gre. Em seguida as exposi
ções serão levadas para ou
tras capitais brasileiras, 
possibilitando um contato e 
melhor compreensão deste 
importante movimento do 
início do século na Ale
manha.

A série tem início ama
nhã, às I8h, no 
Arte do Rio Çran

ção, não só como processo 
formal mas também como 
processo temático, exage
rando, às vezes, até à cari
catura, nossos desequilíbri
os sociais. Ao fazê-lo, tor- 
nou-os assimiláveis ao pú
blico. .conferindo-lhes cre
dibilidade, e também uma 
auréola de comovida soli
dariedade. Parece ter to
cado o nervo da simpatia 
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exposições sob a denomi
nação genérica de “Ex- 
pressionismus". As mos
tras são: “O Teatro Ex- 
pressionista”, 
sionismo na 
Alemã” e 
nismo e a Arte Brasileira”.

Neste amplo painel que 
será proporcionado desta
ca-se a exposição “O Ex
pressionismo e a Arte Bra
sileira” com texto e sele
ção iconográfica do profes
sor Armindo Trevisan. e 
mostra as repercussões do
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Bico de Pena de Alfred Kubin

piouExpressionismo Alemão 
nas artes plásticas do Bra
sil. Ali estão reunidas 59 
reproduções de obras de 
conhecidos artistas, obtidas 
com a colaboração de Ly- 
gia Cunha, da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, 
Pietro Maria Bardi, do 
MASP; Maurício Segall, do 
Museu Lasar Segai (SP), 
MAC/USP, Instituto de Es-

'O Expres- 
Literatura 

‘O Expressio-

tudos Brasileiros da USP, 
MAM/SP e colecionadores 
particulares. SOpfUf) sop 

eu çs :ábM jo iqBiy ujb
,)
e mSegundo Trevisan, 

Expressionismo brasileiro, x 
a despeito dos protótipos a 
alemães que quase sempre p 
o inspiraram, logrou criar s 
um retrato válido de nossa *1 
gente e nossa terra, talvez o 
por não recear a deforma- d
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MARGS inaugura mostra 

de expressionismo
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão da Subse

cretária de Cultura/SEC,em promoção conjunta com o Ins
tituto Goethe e Instituto Cultural Brasileiro Alemão, inaugura 
hoje^às 18 horas, uma exposição sobre o Expressionismo. Serão 
mostradas várias reproduções fotográficas focalizando o ex- 
presionismo no teatro, na literatura alemã e o expressionismo 
na arte rasileira.

Complementando estas mostras no MARGS, foi progra
mada uma retrospectiva do filme de Murnau/Mayer/Veidt, e 

concerto de piano com Caio Pagano, em dias a serem 
divulgados oportunamente. Por ocasião da inauguração da 
mostra no MARGS, o professor e critico Armindo Trevisan 
falará sobre o expressionismo. Trevisan é autor dos textos e 
seleção iconográfica do expressionismo 
texto intitulado ‘ Repercussões do Expressionismo Alemão nas 
Artes Plásticas do Brasil."

Na relação das obras em exposição estão os nomes dos 
dos seguintes artistas: Mathias Grunewald, Caspar David 
Friedrich, Max Lieberman, Cândido Portinari, Anita Malfatti, 
Lovis Corinth, Axel Leskoschek, Lasar Segall, Erich Heckel, 
Üswaldo Goeldi, Alfred Kubin, Alberto da Veiga Guignard, Er- 
nst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Livio Abramo, Kate Kollwit-

Lionel Feininger, Hans Grudzinski, Ernesto*de Fiore, Maciej 
A. Babinsli, Darei Valença Lins, Marcelo Grassmann, Alfred 
Kubin, Hansen-Bahia, João G. Quaglia.

um

e a arte brasileira em
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O Expressionismo e 

a Arte Brasileira
Um amplo painel sobre o 

Expressionismo Alemão e 
sua repercussão nas mais 
diversas atividades artísti
cas é o que se propõe o Ins
tituto Goethe, responsável 
por uma variada progra
mação que inclui exposi
ções. palestras, ciclos de- 
cinema e um concerto que 
serão desenvolvidos duran
te este mês em Porto Ale
gre. Em seguida as exposi
ções serão levadas para ou
tras capitais brasileiras, 
possibilitando um contato e 
melhor compreensão deste 
importante movimento do 
inicio do século na Ale
manha.

A série tem início ama
nhã, às 18h, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão da Subsecretária de 
Cultura/SEC, com a inau
guração simultânea de três 
exposições sob a denomi
nação genérica de "Ex- 
pressionismus". As mos
tras são: "O Teatro Ex- 
pressionista”. “O Expres
sionismo na Literatura 
Alemã” e ‘‘0 Expressio
nismo e a Arte Brasileira”.

Néste amplo painel que 
será proporcionado *?festa- 
c.a-se a exposição “O Ex
pressionismo e a Arte Bra
sileira” com texto e sele
ção iconográfica do profes
sor Armindo Trevisan. e 
mostra as repercussões do

ção, não só como processo 
formal mas também como 
processo temático, exage
rando, às vezes, até à cari
catura. nossos desequilíbri
os sociais. Ao fazé-lo, tor
nou-os assimiláveis ao pú
blico, conferindo-lhes cre
dibilidade, e também uma 
auréola de comovida soli
dariedade. Parece ter to
cado o nervo da simpatia 
popular, razão pela qual é, 
entre todas as correntes re
centemente importadas, a 
mais verdadeira, a mais 
profundamente sentida, e 
que possui, entre nós, ma
iores condições de uma no
va floração”.

Reproduções fotográficas 
de esculturas, gravuras, de
senhos e pinturas estão 
reunidas, possibilitando um 
contato com o desenvolvi
mento do Expressionismo 
através das diversas déca
das deste século. Assim fi
guram na mostra os nomes 
de artistas como: Nathe 
Kollwitz, Ljonel I^eininger, 
Ernesto de Fiore. Anita 
Malíatti, Lovis Corinth, 
Axel Leskoschek. Cândido 
Portinari, Lasar Segall. 
Erich Heckel, Osvaldo Go- 
eldi, Alfred Rubin. Guig- 
nard, Ernst Ludwig Kirch- 
ner, Emil Nolde, Livio 
Abramo, Maciej Babinski, 
Marcelo Grassmann, Han- 
sen Bahia, João Quaglia, 
Hans Grudzinski. Darei Va- 
lença Lins, além de alguns 
considerados como os pre
cursores da escola, Mathi- 
as Grunewald (século XVI», 
Max Liebermann e Caspar 
David Friedrich, do século 
passado.

Assim se mesclam artis
tas alemães e brasileiros 
numa demonstração da 
evolução deste movimento 
que eclodiu na Alemanha, 
em 1905, com os pintores 
Erich Heckel, Ernst Lud
wig Kirchner e Karl Sch- 
midt — Rottluff, que reuni
ram-se para formar a as
sociação artística "Die 
Brucke” (A Ponte). Eles 
criaram um novo estilo — 

•simples nas suas formas e 
de cores extremamente ex
pressivas. Por volta de 
1910, o movimento expres- 
sionista já havia se propa
gado entre a geração de 
jovens poetas alemães, 
sendo gradativamente as
similado pelo teatro, musi
ca e cinema.

Bico de Pena de Alfred Kubin

Expressionismo Alemão 
nas artes plásticas do Bra
sil. Ali estão reunidas 59 
reproduções de obras de 
conhecidos artistas, obtidas 
com a colaboração de Ly- 
gia Cunha, da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, 
Pietro Maria Bardi, do 
MASP; Maurício Segall, do 
Museu Lasar Segai (SP), 
MAC/USP. Instituto de Es

tudos Brasileiros da IJSP, 
MAM/SP e colecionadores 
particulares.

‘OSegundo Trevisan. 
Expressionismo brasileiro, 
a despeito dos protótipos 
alemães que quase sempre 
o inspiraram, logrou criar 
um retrato válido de nossa 
gente e nossa terra, talvez 
por não recear a deforma-
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Mostra de 
expressionismo
Em promoção conjunta 

com o Instituto Goethe e o 
Cultural Brasileiro Ale
mão, o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Inaugu
ra hoje, ás l8h, uma exposi
ção focalizando o tema 
Expressionismo em très 
áreas: no teatro, na litera
tura alemã e na arte brasi
leira. Fazem parte da mos
tra várias reproduções fo
tográficas alusivas ao as
sunto. Participam os artis
tas Mathias Grunewald, 
Caspar David Friedrich, 
Max Liebermann, Cândido 
Portinari, Anita Malfatti, 
LovisCorinth, AxelLeskos- 
chek, Lasar Segall, Erlch 
Heckel, Oswaldo Goeldl, 
Alfred Kubin, Alberto da 
Vlega Guignard, Emst 
Ludwlg Klrchner, Emll 
Nolde, Lívlo Abramo, Kate 
Kollwltz, Lionel Feinlnger, 
Hans Grudzinskl, Ernesto 
de Flore, Maciej A. Bablns- 
11. Darei Valença Lins, 
Marcelo Grassmann, Al
fred Kubin, Hansen-Bahia 
e João G. Quaglia.

Na inauguração, haverá 
palestra do professor e 
crítico Armindo Trevlsan, 
autor dos textos e seleção 
iconográfica do expressio
nismo e a arte brasileira 
(em texto intitulado Reper
cussão do Expressionismo 
Alemão nas Artes Plásti
cas do Brasil). Em data a 
ser ainda divulgada, será 
apresentada uma retros
pectiva do filme de Mur- 
nau/Mayer/Veidt, além de 
um concerto com o pianista 
Caio Pagano. A exposição, 
denominada 
Expresslonismus, ficará 
aberta ao público até dia 21 
no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da 
Alfândega).
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EXPOSIÇÃO

KatheKolwitz - Gravura

Todo o vigor do
Expressionismo 

em mostra:Margst

TELMA M.RENNER ELY

A arte expressionista em 
todas as suas manifestações, 
é a programação de maior 
peso do Instituto Goethe nes
te mes de agosto. Iniciando 
com uma mostra didática, 
que inaugura hoje no Museu 
de Arte do RGS, exposição 
esta que aborda teatro e li
teratura expressionista em 
geral, e a pintura em espe
cial já que esta parte da ex
posição não se atém somente 
aos pintores expressionistas 
alemães, mas analisa, atra
vés de exemplos concretos, 
as repercussões do expressi
onismo alemão sobre as ar
tes plásticas do Brasil. Fruto 
de um trabalho de pesquisa 
em museus do Rio e de São 
Paulo, em bibliotecas e junto 
a colecionadores particula
res, realizado pelo Prof. 
Armindo Trevisan, a mostra 
é integrada por 76 reprodu
ções fotográficas de obras de 
artistas alemães como por e- 
xemplo Kathe Kollwitz. Al- 
fred Kubin. Grünewald. e 
brasileiros como Anita Mal- 
fatti, Lasar Segall. Oswaíd 
Goeldi e vários outros. As 
ampliações das fotos, a mon
tagem. e todo um trabalho 
de assessoramento técnico, 
envolvendo desde dimensões, 
escolha de materiais a se
rem utilizados, seleção dos 
tipos gráficos dos textos ex
plicativos que acompanham 
os quadros, emoldurações 
dos painéis pafa melhor va
lorização da obra e os traba
lhos de criação visual do ca
tálogo. foram executados pe
lo fotógrafo Martin Streibel.

Obra de Livio Abramo
onde estudara na “Indepen- 
dence School of Art”, Anita 
Malfatti organiza uma mos
tra, que acabou sendo consi
derada na época, como um 
dos maiores escândalos ar
tísticos. Monteiro Lobato so
bre ela despeja toda a sua 
indignação no artigo intitu
lado “Paranóia ou Mistifica
ção?”: ‘‘Há duas espécies de 
artistas. Uma composta dos 
que vêem normalmente as 
coisas, e em conseqüência 
disso fazem arte puya (...) A 
outra espécie é formada pe
los que vêem anormalmente 
a natureza e interpretam-na 
à luz de teorias efêmeras, 
sob a sugestão estrábica de 
escolas rebeldes, surgidas cá 
e lá como furúnculos da cul
tura excessiva. São produtos 
do cansaço e do sadismo de 
todos os períodos de deca
dência: são frutos de fins de 
estação, bichados do nasce
douro”. Incompreendidos na 
época, tanto Anita Malfatti. 
como Lasar Segall, que em 
1913 também organizara 
uma mostra, è somente após 
a revolução de 30 que efetiva
mente se criou um ambiente 
para a expansão deste tipc 
de arte entre nós.

rem-se as suas visões míti
cas de um ‘‘novo homem”, 
de uma nova sociedade, a 
maior parte dos escritores 
expressionistas caíram hoje. 
mesmo na Alemanha, no es
quecimento.

A PINTURA

O mesmo não aconteceu 
com a pintura. Apesar de 
haverem se insurgido contra 
a objetividade e, o otimismo 
do impressionismo os artis
tas plásticos, souberam colo
car novos e consistentes va-^ 
lores em lugar daqueles que 
derrubavam. Segundo Ar
mindo Trevisan, "a essência 
do expressionismo nas artes 
plásíicas, consiste na prima
zia do sentimento, na valori
zação emocional da cor e na 
utilização da deformação 
com técnica expressiva." A 
valorização da .subjetividade 
implica também, na desco
berta do inconsciente, do ir
racional e do instintivo. 
Além de sofrer influências 
das artes exóticas da África. 
Oceania e Extremo Oriente, 
o expressionismo também 
está ligado à descoberta dos 
gênios nacionais, pois não é 
por acaso que a primeira mo
nografia sobre Grünewald é 
de 1911. Nesta mesma época 
também se redescobriu Bru- 
eghel e El Grecco.

ORIGENS

Colocado em seu contexto 
histórico, o expressionismo 
tem suas raizes na insatisfa
ção generalizada da geração 
de jovens artistas alemães, 
que antecedeu a la. guerra 
mundial, e que procuravam 
expressar através da arte. o 
seu repúdio à hipocrisia so
cial e sua rejeição às tradi
ções e valores vigentes. Ape
sar do termo expressionismo 
já ter sido empregado antes, 
pode ser considerado como 
um marco histórico, a fun
dação, em 1905, do grupo “A 
Ponte”, pelos pintores Erich 
Heckel. Ernst Ludwig Kir- 
chner e Karl Schmidl-Rot- 
tluff na cidade de Dresden. 
Em 1911, em Munique, cria- 
se um novo núcleo expressi
onista, o chamado “Cavalei
ro Azul”, ao qual pertenci
am, entre outros. Wassily 
Kandinsky. Franz Marc. Au- 
gust Macke e Paul Klee. 
Apesar de ter se manifesta
do primeiro através das ar
tes pictóricas e gráficas, o 
expressionismo rápidamente 
se propagou para outras 
áreas, sendo acolhido como 
entusiasmo por jovens escri
tores. poetas, dramaturgos e 
estendendo-se até o cinema. 
Enquanto, por volta de 1910, 
jovens poetas alemães se 
reuniam em cafés, funda
vam clubes e revistas literá
rias. onde verso e prosa fluí
am numa linguagem vigoro
sa e em imagens exageradas 
no desejo de chocar a bur
guesia, jovens autores se 
apoderavam do teatro utili
zando-o como meio de divul
gação do seu ideal de uma 
nova sociedade. “Nela (nes
ta arte) não importa o virtu
osismo, mas a vontade — a 
vontade da humanidade. Es
ta arte destruirá o estético 
em todas as suas manifesta
ções. Aqui a arte desemboca 
no ético e no político — não 
sei se a bem da arte. mas 
certamente a bem da huma
nidade”. Assim se manifes
tava em 1919 Kurt Pinthus, a 
figura mais importante do 
expressionismo literário. Ra
dicais. em seu desprezo total 
pela forma e tradições artis-

RIO GRANDE DO SUL

O acervo brasileiro da mos 
tra compõe-se de reprodu 
ções fotográficas de obras di 
Portinari (embora expressi 
onista. não sofreu influência 
diretas do movimento ale 
mão), os já mencionado 
Lasar Segall e Anita Malfal 
ti, Oswaldo Goeldi. Albert 
da Veiga Guignard. Livi 
Abramo, Marcelo Grass 
mann, Hansen Bahia e oi 
tros. Trevisan. manifestar 
do-se sobre a escolha da 
obras que integram esta mo: 
tra. afirma: “Tomou-se c< 
mo critério o fato do artist 
ter se declarado expressi 
mente tributário de influêi 
cias expressionistas. E boi 
sublinhar que não se pretei 
deu exaurir o tema das i: 
fluências expressionista 
mas tão somente registri 
os casos mais exemplare 
Aqui no Rio Grande do S 
também houve influênci; 
expressionistas, mas est; 
obedeceram a uma sínte 
tão pessoal como Iberê 
Malagoli entre outros, qi 
não configuram uma sínte 
imediata. Pode-se dizer q 
nestes artistas existe uma < 
mensão expressionista. í 
rém de procedência, talv 
indireta”.

Após percorrer as duas s 
ias em que se dividem 
três exposições, o espectac 
poderá ter uma idéia bastí 
te precisa do que foi o < 
pressionismo na literatu 
no teatro e nas artes piá: 
cas. Promoção conjunta 
Instituto Goethe e do Muí 
de Artes do Rio Grande 
Sul — órgão da Subsecre 
ria de Educação —, a m 
tra expressionista poderá 
apreciada pelo público 
partir de amanhã até o 
21 do corrente.

PRECURSORES

Tendo como precurssores 
Gauguin. Van Gogh. Cézanne 
e Múnch. o expressionismo. 
propriamente dito. segundo 
Trevisan “começa no fim do 
século XIX principios do sé
culo XX, e vai até 1933. épo
ca em que começa o exílio 
de grande parte dos artistas, 
considerados pelos nazistas 
como traidores dos ideais 
germânicos, por denuncia
rem as injustiças da socie
dade e expressarem senti
mentos de pessimismo e re
beldia pessoal”. Aliás um 
dos exemplos de artistas que 
se exilaram é o pintor, pro
fessor e gravador austríaco 
Axel Leskoschek que veio ao 
Brasil por volta de 1938 e se 
estabeleceu no Rio de Janei
ro. tendo se destacado como 
ilustrador de livros entre os 
quais “Dois Dedos”, de Gra- 
ciliano Ramos.

EXPRESSIONISTAS
BRASILEIROS

No Brasil, o expressionis
mo precisou esperar um cer
to amadurecimento da cons
ciência nacional, para nela 
poder se inserir. Isto ocorre 
quando aqui se começou a 
sentir, pela primeiva vez, a 
problemática do proletariado 
que então começava a se 

São Paulo.propagar em 
Conforme Trevisan. “pode
mos assinalar, como divisor 
de águas, uma data mítica 
que foi a Semana da Arte 
Moderna, embora, na reali
dade, Segall e Anita Malfatti 
a tenham precedido”. Em 
1917, de regresso de uma vi-

T TnirÍAC
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Cultura 

em alta
* A presença cada vez 
mais atuante da mulher 
nos diversos setores faz 
com que cresça a expec
tativa em torno de quem 
será escolhida “Mulher 
Destaque 83”, uma pro
moção da Academia Lite
rária Feminina do Rio 
Grande do Sul, com o 
apoio da Subsecretária de 
Cultura.
★ Ê digna de destaque a 
atuação desta subsecre
tária, sob a direção do 
jornalista Pauio Amorim, 
em todos os setores da 
cultura gaúcha. Até o dia 
15, o Museu de Comuni
cação Social Hipólito José 
da Costa está realizando, 
com o Instituto Cultural 
Português, a Mostra de 
Cultura Afro-Lusa Brasi
leira com conferências,

exposições abrangendo a 
arte, cultura e literatura.
★ O interior também é 
lembrado: a Mostra Iti
nerante de Tapeçaria es
tá percorrendo os muni
cípios de Osório, Tra- 
mandaí, Torres e Santo 
Antônio da Patrulha, den
tro do Plano de Interiori- 
zação Cultural daSec.
★ No Margs, em- promo
ção conjunta com o Insti
tuto Goethe e Instituto 
Cultural Brasileiro Ale
mão, podem ser vistas 
manifestações expressio- 
nistas no teatro, literatu
ra e na arte brasileira. 
Ainda no Margs. a expo
sição de fotografias do 
Núcleo Interferência, 
reunindo artistas plásti
cos, engenheiros e fotó
grafos profissionais.
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Expressionismo em pauta
Um dos mais decisivos e criativos movi- mentos que caracterizaram o expresaio-

S5S2iaSí=aft ra«SE=EInstituto Goethe. Na próxima quinta-feira, abre o ciclo sobre filmes expresalonlstas 
uma exposlç&o de fotos de filmes expres- que o Clube de ^ema 
sionistas°idealizada pelo cineasta e joma- do dia seguinte, no auditório do Goeth - 
lista Carlos Schmidt que também assina o para quem quiser ter uma idéia mais com-
rotetro e o texto, será Inaugurada na sede pleU do m°^^'gV^dae^s“ 
dn nrónrio Goethe A mostra composta de chegada no MARGS, onae esia expuuui 100 pthiéis sobre filmes como O Gabinete uma mostra sobre a ^enclado expres^ 
do Dr. Caligari, Metrópolis, O Estudante sionismo no teatrc, na Uteratura e na ane 
de Pr&ga, Noaferatu, Faustoe O Gabinete brasileirà. 
das Figuras de Cera, que traduzem os ele-
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Pnmeiro Toque” n° 6 da Brasiliense, está tão bom que tem até horóscopo literário! 
* i"“una e Comunidade BAHA’I, promoveram painel, no lançamento de “QUANDO
O CORAÇAO GRITA” de William Sears, às 20h do dia 5. Um sucesso. * Na mesma noite foi 
sitala í.adp a “S0®1^0 de Terracotas de Vasco Prado. Até 5 de setembro ela poderá ser vi- 

na redra Redonda. * Na Bolsa de Arte continuam expostas obras de Antônio Poteiro. * 
MARGS teve noite de gala dia 2, com apresentação da Orquestra do Centro Cultural 25 de 
Julho e do Núcleo Interferência, e, “EXPRESSIONISMUS” foi inaugurado dia 4. * Nossos 
cumprimentos à ASSERP dé Novo Hamburgo pelo 3o aniversário. * Numa promoção do Ins
tituto Gaúcho de Tradição e Folclore, no Café Paris, foi lançado o album de Tadeu Martins. 
Drn 3. ★ Na Galeria de Arte do Clube do Comércio estão expostos trabalhos de Paulo da 
Rocha. * Hoje, na Modus Vivendi Arte & Antiguidade, o vernissage com pinturas de João 

j Henrique, certamente será sucesso. ★ Um abraço à Passo Fundo pelo seus 126 anos.


