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CARTAZES JAPONESES CONTEMPORÂNEOS
Salão de Exposições do BADEP - Av. Vicente Machado, 445 - de 15 a 30 de julho de 1982

*V
1. Exposição individual — 1970

Yoshio Hayakawa
16. Exposição individual — 1969

Ryuichi Yamashiro

(l) Exposição individual — 1970 
Yoshio Hayakawa

17. Exposição individual - 1977 
Ryuichi Yamashiro

Exposição de pôster 
Kiyoshi Awazu

3. 5.a Bienal Internacional de Gravura — 1966
Yoshio Hayakawa

19. Concerto de música moderna — 1974 
Kiyoshi Awazu(4) Comemoração da inauguração do Museu Na

cional de Arte de Osaka — 1977
Yoshio Hayakawa 20. Exposição individual — 1975 

Kiyoshi Awazu
5. Exposição individual — 1978 

Shigeo Fukuda

(7) Exposição individual — 1978 
Shigeo Fukuda

Centenário do jornal Asahi — 1979 
Mitsuo Katsui

X

22. 3.a Conferência de Desenho Industrial Japo
nês - 1977 
Mitsuo Katsui^\) Exposição individual — 1978 

Shigeo Fukuda

(t) Exposição individual — 1979 
Shigeo Fukuda

(^) Peça teatral - 
Shigeo Fukuda

3.a Conferência de Desenho Industrial Japo
nês - 1977 
Mitsuo Katsui

(24. Competição internacional de desenho de ilumi
nação — 1979 
Yusaku Kamekura

^25^) Exposição de escultura 
Yusaku Kamekura

23.

1981

Show musical - 1974
Taka:--._ "-ttii: - 1979

11. Décima primeira Bienal Internacional de Gravu
ra de Tóquio - 1979 
Mitsuo Katsui

26. Décima primeira Competição Internacional de 
Ski - 1979 
Yusaku Kamekura

* 27.> “Living in the jungle land”
Yosuke Kawamura

^ 12.) Fabricante de vinho - 1976
Haruir.i Yamaguchi

13. Fabricante de lingerie — 1978 
Harumi Yamaguchi (£) Emissora de rádio — 1976 

Yosuke Kawamura

14. Fabricante de lingerie — 1978 
Harumi Yamaguchi 29. Campanha institucional 

Yosuke Kawamura

15. Trabalho de designer — 1954 
Ryuichi Yamashiro

30. Campanha da moda - 1978 
Katsumi Asaba



(46. Campanha de disco - 1972 
Tadanori Yokoo

31. Campanha de moda - 1979
Katsumi Asaba

(£)32. Fabricante de calçados femininos - 1978
Katsumi Asaba

[íi. Apresentação de teatro NOH - 1961 
Ikko Tanaka

Campanha institucional - 1977 
Tadanori Yokoo

48. Peça teatral — 1978 
Keisuke Nagatomo

(49, Peça teatral — 1974
Keisuke Nagatomo

Peça teatral - 1977 
Keisuke Nagatomo

34. institucional da estilista de moda — ,978 
Ikko Tanaka

0 Literatura sobre teatro Kabuki — 1978
Ikko Tanaka ** •

51. Show de moda - 1977
Eiko Ishioka

36. Peça teatral - 1978 
Ikko Tanaka

@ Imagem gráfica - 1978 

Gan Hosoya
52. Campanha de moda — 1978 

Eiko Ishioka

Peça teatral - 1967
Tadahito Nadamoto

Campanha de moda — 1976 
Eiko Ishioka

(54. Exposição individual - 1978 
Kazumasa Nagai39. Meditação - Campanha de livro — 1979 

Kohei Suguiura ■ > •

6.a Exposição de Escultura - 1978 
Kiyoshi Awazu

Exposição individual - 1978 
Kazumasa Nagai

Exposição de artes gráficas - 1978 
Kazumasa Nagai

Exposição individual - 1978 
Kazumasa Nagai

55.

41. Exposição individual - 1978 
Teruhiko Yuinura

56.

57.
(42j Campanha de moda —

Teruhiko Yumura

(43) Campanha de moda 
Teruhiko Yumura

(44. Equipamentos de som estéreo — 1978 
Tadanori Yokoo

1979

58. Campanha de perfumes -- 1978 
Makoto Nakamura

59. Campanha de batons - 1978 
Makoto Nakamura

6.a Bienal Internacional de Gravura - 1968 
Tadanori Yokoo

45. Campanha de y Tumes - 1978 
Mafcoío Nakajrr.- -i 4
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* OS 60 trabalhos de 
artistas contemporâneos 
japoneses, em forma de 
atraentes cartazes, que 
foram selecionados no 
Japão poderão ser vistos 
aqui a partir de 18 de

novembro. Trata-se da 
Mostra Arte de Cartaz
Moderno no Japão, que
tem a chancela do 
Consulado do Japão e da 
Secretaria de Cultura; 
Desporto e Turismo.
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ARTE DE CARTAZ MODERNO NO JAPAO

Uma mostra de estilo 

e sensibilidade
bém começou a utilizar tais carta
zes pendurando nas paredes dos 
seus quartos, como complemento 
gráfico para o seu gosto de jazz e 
rock.

Homens de negócio e instituições 
públicas ficaram atentos quando 
surgiu o cartaz Yusaku Kamekura, 
lançado em 1964, “Trilogia”, que 
foi desenhado especialmente para 
as Olimpíadas de Tóquio, e logo 
despertou a atenção geral do povo, 
ganhando boa reputação. Shiseido, 
uma firma de cosméticos, confiou 
nas obras de Makoto Nakamura e 
Eiko Ishioka, utilizando cartazes 
para os anúncios dos produtos. Ou
tras também começaram a usar 
cartazes. Os próprios desenhistas 
gráficos acharam qúe as formas e 
cores da arte de cartaz deram a 
eles uma liberdade na expressão 
de suas próprias idéias e experiên
cias.

A Arte de Cartaz Moderno no Ja
pão é a mostra programada para 
esta sexta-feira, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, numa pro
moção do Consulado Geral do Ja- 

da Secretaria de Cultura,pão e
Desporto e Turismo, com colabora
ção da Fundação Japão. Segundo 
Kazumasa Nagai, pode-se dizer 
que a arte de cartaz japonês tem-se 
distinguido pela sua fina sensibili
dade, mas, ao mesmo tempo, 
“nota-se uma certa falta de dinâ
mica”. A justificativa é de que ra
ramente os cartazes japoneses são 
apresentados ao ar livre, sendo vis
tos discretamente nas estações de 
metrô e ferroviárias, lojas e gran-

♦

des magazines.
A história do cartaz no Japão é 

bastante antiga. Com o desenvolvi
mento acelarado da arte <^e gravu
ra em madeira, os cartazes come
çaram a florescer como o Ukiyo-e, 
que mostrava retratos de atores e 
cenas das peças, na era do Edo, 
quando os cartazes teatrais tinham 
boa reputação. Nagai afirma que 
esta fase do cartaz japonês recebeu 
forte influência de Toulouse Lau- 
trec. No século XX, os artistas ja
poneses retornaram, ja com in
fluência da art-nouveau e da ârt- 
decoratif. Particularmente, os car
tazes de Cassandre e as noções de 
desenho da Escola Bavhaus in
fluíram na arte de cartaz uo Japão 
na evolução das formas contempo
râneas e estilos.

Cartazes de artistas 
japoneses que estarão expostos 

no Margs a partir 
de sexta-feira

Inicialmente, o cartaz moderno 
era considerado um efetivo meio 
de anúncio; entretanto, com o de
senvolvimento dos jornais, revis
tas e televisão, este meio de publi
cidade sofreu uma decadência. No 
entanto, hoje em dia este ramo está 
ganhando popularidade, especial
mente entre os jovens. A campa
nha americana em oposição a cul
tura adotou o cartaz nos seus ape
los — meio psicodélico de comuni
cação. O povo jovem no Japão tam-

i
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Relatório dà Samrig e cartazes 

do Japão em exposição no MARGS
0 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

“Relatório Gaúcho Escrito”, 
lançado recentemente. Anual
mente a Samrig convida um 
artista gaúcho para executar 
este trabalho. Desta vez foi o 
pintor Nelson Jungbluth,

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 
país, demonstrando o cres
cente desenvolvimento da 
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.

Consulado do

especialmente

especialmente



J c rna 1: _d~LÜ •3 o Co-cie^wc,

il..../—U—/... 8JL_Data:. 

Pagina: J3 

Assunto:.....

♦
Cartaz de Eiko íshioke Trabalho de Makoto 

Nakamura, na mostra

O Japão em cartaz
A exposição Arte de Cartaz Moderno no Japão, promovi

da pelo Consulado do Japão, tem início hoje, às 19 horas, no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A mostra reúne carta
zes de 16 artistas gráficos japoneses, que demonstram o 
crescente desenvolvimento tecnológico daquele país, parti
cularmente no que diz respeita às áreas de tipografia off- 
set e da tela de seda. A Triologia, de Yusaku Kamajura, es
pecialmente desenhada para as Olimpíadas de Tóquio, em 
1964, é o ponto de partida desta exposição que fica em Porto 
Alegre até o próximo dia 30, com apoio da Secretaria de 
Cultura, Desportos e Turismo do RGS e colaboração da 
Fundação Japão.

#

OS 60 trabalhos de 
artistas contemporâneos
japoneses, em forma de Moderno no Japão, que 
atraentes cartazes, que 
foram selecionados 
Japão poderão ser vistos 
aqui a partir de 18 de

novembro. Trata-se da 
Mostra Arte de Cartaz

tem a chancela do 
Consulado do Japão e da 
Secretaria de Cultura, 
Desporto e Turismo.

no

_
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MARGS inaugura mostra 

do moderno cartaz japonês
eeu texto, escrevendo: "Po.

a arte do
que eram afixados em co
lunas públicas pelos gover- 

central e locais, "-ara

No Museu de Arte do
Rio Grande do Sul Praça
da Alfândega, as I') horas
de hoje, será inaugurada

rArte dõ
Cartaz Moderno no Japão',

iromovem^Secretarta
_..ultura. hsporte. e TI>

rísmo t.suHto e o Con
sulado™ Geral cto Japão,

de-se dizer que 
cartaz japonês no momen
to tem se distinguido por 
sua fina sensibilidade, ao 
mesmo tempo que se nota 

certa carência de di
nâmica. Pode-se justificar 
isso pelo fato de que raras 
vezes os cartazes japone
ses são apresentados ao ar 
livre: são encontrados prin
cipalmente nos metrôs, es
tações ferroviárias, lojas e 
grandes magazines. Nota- 
se, portanto, que o cartaz 
japonês expressa bem a 
longa história do Japão co
mo um país relativamente 
isolado e de espírito homo
gêneo, cujo povo se inclina 
para reagir mais forte
mente. apelando mias para 
a sensibilidade do que pa
ra a lógica.

nos
informação dos cidadãos 
de leis que eram baixadas, 
ordens e avisos oficiais em 
geral. Depois de acrescen
tar que o “Ukiyo-e” sofreu 
forte influência de Tou- 
kmse-Lautrec, bem como 
da “Art Nouvean”, da "Art 
Decorativ”, do desenho da 
Escola Bauhaus, da Ale
manha. Kakumasa Nagai 
informa que. nos últimos 
anos, a exemplo do regis
trado no mundo ocidental, 
a arte moderna de cartaz 
nipónico foi sensivelmente 
favorecida, também, pelo 
desenvolvimento da tecno
logia, especialmente no 

refere à tela de se-

a exposição
uma

com a colaboracao cta r un-
dacão Japão, sediada em
Tóquio. Constituída de ses
senta trabalhos elaborados 
pelos ' mais famosos cria
dores, nesse campo, ora era 
atividade no Japão, essa 
mostra, que vem sendo a- 
presentada em vários paí
ses do Ocidente, permite 

ampla visão dos ca-uma
minhos da arte do pôster 
naquele país. sabidamente 
de longa tradição no cam
po das artes plásticas, a 
ponto de, sob vários aspec
tos, exercer influência in
ternacional.

que se 
da e sistema "offset

Kazutnasa Nagai conclui

TRADIÇÃO
No texto de apresenta

ção da mostra que, de ho
je até 30 do corrente, es
tará no Museu de Arte do 
Estado, informa o critico 
de axte Kazumasa Nagai, 
que a história do cartaz no 
Japão remonta à época 
muito antiga, tendo em 
vista a necessidade, como 
à época do Império Roma- 

dos anúncios oficiais

PALM T8££ PAI.» 1RH
ss

Cartaz de Tarunhiko Yumura
no,

£

,

)> - 41~ 41, r*.
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Folha daTarde

Uma mostra do moderno 

cartaz feito no Japão

Cartaz deTeruhiko Yumura

"Arte do Cartaz Moderno 
no Japão” denomina - se a 
exposição que foi inaugu
rada ontem, às I9h, no Mu
seu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Patrocinada pela 
SCDT, Consulado Geral do 
Japão e contando com a co
laboração da Fundação Ja
pão, a mostra reúne traba
lhos de 16 artistas gráficos 
japoneses, propiciando ao 
público um contato com o 
gênero, extremamente de
senvolvido naquele pais 
oriental.

A história do cartaz ja
ponês é bastante antiga, 
tendo inicio na época em 
que era utilizado para 
anúncios oficiais do gover
no. Com o florescimento da 
gravura em madeira, sur
giram inúmeros cartazes, 
retratando atores, cenas de 
peças, admirados pelo po
vo. O cartaz moderno, ini
cialmente foi considerado 
como um meio de divulga
ção, sofrendo decadência, 
com o desenvolvimento dos 
jornais, revistas, cinema e 
televisão.

Hoje o ramo ganha popu
laridade, principalmente 
entre jovens, que o utilizam

na decoração como comple
mento gráfico. No Japão, o 
cartaz de Yusaku Kameku- 
ra, lançado em 1964, com a 
obra "Trilogia”, desenhado 
para as Olimpíadas de Tó
quio, aparece como um 
marco no renascimento do 
cartaz japonês. Hoje a arte 
tornou - se possível numa 
vasta área devido ao cres
cente desenvolvimento da 
tecnologia, especialmente 
referente à tela de seda e 
tipografia off - set.

O cartaz japonês no mo
mento tem se distinguido 
pela sua fina sensibilidade, 
como pode ser observado a- 
través dos exemplos reuni
dos nesta mostra, assina
dos por Kasumasa Nagai, 
Ryuichi Yamashino, Ikko 
Tnanaka, Harumi Ya- 
maguchi, ISeisuke Naga- 
tomo, Eiko Ishioka, Ta- 
donari Yokoo, Teruhiko, 
Yumura, Katsumi Asaba, 
Yasaku Kamekura, Shiegeo 
Fukuda, Yosuke Kawamu- 
ra, Mitsuo Katsui, Yoshio 
Gayakawa, Makoto Na- 
kamura e Kiyoshi Awazu. 
A mostra poderá ser visi
tada até 30 deste mês.

#
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;Mais onze amostras
0 CARTAZ DO JAPÃO 

__ As mostras internacio
nais de cartaz entre nós tem 
tido singulares Pr°P^ 
da Pòlonia. Alemanha. LUA 
e de muitos outros paizes 
e agora o Japão, tao desta
cado aqui por mostras de 
gravuras, cerâmica e o _ 
mais, tem no Museu de Ar
te do RGS um conjunto cte 
60 cartazes de heterogenea 
expressão e desiuual valen-

ALDO OBINO

mostra DE PAT E FI
LHA — o Bureau de cul
tura do Hotel Embaixador 
promove a mostra a dois de 
Adalberto e Égia liedler, 
os quais apresentam 
conjunto homogêneo 
te e nove pinturas, 
nica mista, com
deformada e de humonsmo 
crítico das criaturas huma
nas, configuradas numa su-
^rés^stoas coleti-

A Escola e Gaicna 
altos de 

l.o Sa-

;um
de vin- 

em téc- 
figuração

cia.
MAIS 2 COLETIVAS - 

O Colégio Sevigne, como 
periodicamente faz, apre
senta mais uma mostra co- 

mista de sua gente 
sede e, a S€U tur‘ 

a ECT reúne em sua 
sede à Rua Siqueira do 
Campos a Sexta Expoend 
num conjunto variado de 
trabalhos dos que nela ia-
b°COLETIVA DO ATELIER 
VERA SELBACH - 0 co
nhecimento centro da i'a* 

Schiller 85 da Av.

VAS —
La Gioconda, nos 
Ipanema, acolhe o 
lào Estadual de Artes Pl^ 
ticos da Academia Alceu 

São três dezenas 
conhecidos artis-

mul-

letiva e 
em sua
no,

Wamosy. 
de nossos
tas gaúchos, cm suas

ü oas ceStro^ultural 
25 DE JULHO, a seu turno, 
apresentou uma mostra '-0' 
letiva de artesanato em ma
deira, entalhes, ceramica, 
tapeçaria tecido até batike 
com pinturas entre as <luals 
dez a oleo e quatro agua- 
das de ui sei a Schenke, com 
bons motivos interioranos 
de Estrela, Taquari, Imbe e 
a Igreja de S. Sebasaao de 
Bagé.

vessa
Goethe inaugurou a mos
tra anual do desenho. pn> 

escultura, reunindo 
alunas e ami*tuva e 

trabalhos de 
gas. São dezenas de obias 
Encruzilhada do Sul CrS 
de genero. tratamento e ex- 

bem diferenciados
t

-V

pressão
GRAFITO. ATELIER DE 

ARTE — Mostra inaugural 
desse novo centro da Rua 
Tobias da Silva, 99-204. so 
à tarde, com trabalhos de 
Maria Araci D’Âvila, Vera 
Becker, Marisa Soibelmann, 
Maria Blacher, Doris Ka- 
nan, Suzana Alvez e Nata- 
lia Costa (desenhos, aqua- 

mais).

1centro de cul- 
edu-CREARE

tura, recreação, arte e 
cação apresenta uma mos‘ 

grupai de nove exposí- 
toras em sua sede a Rua 

Paulina, 35, no Ban

ira

Dona
ro da Tristeza, em que ex
põem Vagner Dotto. Leila 
Sudbrack, Marlies Ritte ,
Paulo da Rocha. Inge Spi- relas, pintura c o 
ckev. La ura Castilhos, Mar* Até 15 de dezembro, 
ta Luve, Marza Duarte e m.\RLY AMADO DE A- 
Ilelei Eranann Âr 10 — Entre os váriosESPAÇO CULTURAL A A- BAWO q„0 vêm «pon- 
Z,GI - Na bede da sucur- ^ eo JpreBtl o
sal à Rita LRCiana de Ab^u |alai£andra Gaicria um con. 
no Bairro Moinhos de iunl0 de dezesseis peças em
to, temos uma mostia *ru 31 d gila e terra cota do- 
pal de quatro artistas de pedjaai^ ^ humana
Santa Maria em naí posturas livres de maior
a Iberê Camargo, tao liga- e aqui em pa-

Rarros* apresenta Ruemas f ^
três desenhos a pastel em g A CINCO —

branco, Pecar mos- expOSÍção te- !
mos na Galeria Açonanos 
com pintura e colagens de , 
humor surrealista de Dani
lo Braga, de Sao Leopcluo, , 
c Jair Rodrigues, de S. Luiz j 
Gonzaga, ambos conipmtu- j 

Guilherme Nartim > 
singelas esculturas do 

seu L-

.

preto e
tra terracotas e uma 
tura em cimento, Roth sui- 
gc com três desenhos a pas- 
fcl e coloridos e Sandra 
Knackíuss traz três dese
nhos a cor. Em conjunto, os 
quatro expositores laboram 
com o expressiosnimo de- 
íormativo. com rendimento 

técnicas dite-

i

ras com
c as ..
Moaeir Guimmacs ©
lho Flávio.c materiais « 

rentes.
‘
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