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A exposição “Relatório 
Gaúcho Escrito’, compos
to por pinturas de Nelson 
Jungbluth que ilustram o 
relatório anual da Samria 
acaba de ser transferida 
para o dia 19 de novem
bro, sexta-feira, no Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul. Anteriormente a mos
tra havia sido anunciada 
para o dia 17.
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Os quadros de Nelson 
Jungbluth, que ilustram o 
“Relatório Gaúcho Escri
to”, recentemente lançado 
pela Samrig, serão mos
trados em exposição que se 
inaugura hoje, às 19 horas 
no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.

Tradicionalmente, a 
Samrig convida um artista 
gaúcho para executar os 
trabalhôs de elaboração de 
seu relatório, e este ano foi 
a vez de Nelson, que 
tornou-se conhecido pelas 
ilustrações dos calendários 
da Varig, e que foi durante 
muito tempo responsável 
pelo Departamento de Pro
paganda daquela empresa 
aérea.

+ + + Logo mais, no 
MARGS, Nelson Jung
bluth mostra os ori
ginais de suas criações 
para o Relatório Gaú
cho Escrito, que a 
Samrig distribuiu re
centemente. Movimen
tação no Museu co
meça às 20h 30min.
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Relatório da Samrig e cartazes 

do Japão em exposição no MARGS
“Relatório Gaúcho Escrito”, 
lançado recentemente. Anual
mente a Samrig convida um 
artista gaúcho para executar 
este trabalho. Desta vez foi o 
pintor Nelson Jungbluth,

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul estará inau
gurando, nesta semana» duas 
novas exposições. Hoje, às 
19h, a Samrig promove a mos
tra dos quadros que de Nel
son Jungbluth que ilustram o

conhecido ilustrador dos 
calendários da Varig, respon
sável durante muito tempo 
pelo Departamento de Pro
paganda daquela empresa 
aérea. Amanhã, no mesmo 
horário, o 
Japão estará promovendo a 
exposição “Arte de Cartaz 
Moderno no Japão”. A mostra 
reúne cartazes assinados por 
16 artistas gráficos daquele 
pais, demonstrando o cres
cente desenvolvimento da 

especialmente

Consulado do

tecnologia 
referente a tela de seda e ti
pografia off-set. O ano de 1964 
é considerado como ponto 
inicial, pois foi quando Yu- 
saku Kamajura lançou a obra 
“Trilogia”, 
desenhada para as Olim
píadas de Tóquio. Esta ex
posição fica em Porto Alegre 
até 30 de novembro, com a 
promoção- da Secretaria de 
Cultura, Desporto e Turismo 
do RGS e a colaboração da 
Fundação Japão.

especialmente
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+ + + Logo mais, no 
MARGS, Nelson Jung- 
bluth mostra os ori
ginais de suas criações 
para o Relatório Gaú
cho Escrito, que a 
Samrig distribuiu re
centemente. Movimen
tação no Museu co
meça ás 20h 30min. gf
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Folha da TardeEduardo Coniil

Fim de semana variado
da sociedadebrities’ 

local, como a Vera e o 
José Sehbe, Marilia e 
Newton Obino, Gagá e 
Elói Celente. Gente co
nhecida e mulheres 
bonitas jantavam o fa
moso filé do Bistrô 
Rock. Lá estavam o Lu
ís Felipe Tavares da 
Silva e sua Eloá Helena, 
o Bileco Tonin Já prati
camente recuperado, o 
casal Pedro Pablo 
Komlós e duas bonitas 
mulheres: Maria Inês 
Jobim Martins e Sheila 
Baron. Em Canoas, o 
aniversário de Rose 
Guindani teve comemo
rações várias, que inclu
iram homenagens das 
crianças pela manhã e, 
à noite, uma “surprise 
party” com os amigos 
que foram abraçá - la.

O fim de semana re
gistrou intensa movi
mentação nos diversos 
locais noturnos (e al
guns artísticos) mais 
em voga na cidade, mes
mo com a Feninver la- 
tando os hotéis da serra 
e proporcionando festas 
nas casas de Gramado, 
à beira do Lago Negro, 
de Célia Ribeiro e Tanto 
Carvalho dos SantosjNo 
MARGS, a Samrig mos- 
TraVã" õs originais dos 
trabalhos de Nelson 
Jungbluth que deram 
origem ao bonito álbum 
de fim de ano com o re
latório da empresa. 
Além do artista, muita 
gente presente, como o 
Fábio Coutinho e a Alice 
BrueggmannT O jantar 
do Porto’s reunia “cele-

Bruegy


