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GAIÍCHO, PROFISSÃO: PEÃO

Trabalho desenvolvido no começo do ano com a proposta de 

mostrar o gaúcho no seu meio 9 divulgar o Rio Grande do Sul em outros 

estados, mostrando a riqueza de nossas tradições.

A execução deste trabalho levou meses de pesquisa, com pes. 

soas ligadas ao nosso tradicionalismo, em livros e um mes de pesquisa 

fotográfica na fronteira e nas missões.

A exposição devera percorrer o interior do estado e em de

zembro deste ano devera ir para são Paulo no MIS, Museu da Imagem e do 

Som. Apõs serã exposta na Itália, na cidade de Viajle*

A profissão de peão está em extinção, Ôs homens que ainda 

trabalhara na lida do campo o fazem pelo amor a terra e ao campo. Os 

peões muitas vezes são explorados e trabalham somente em troca de ca

sa e comida.
«v / /

A exposição também e uma homenagem ao meu pai, HOMERO BEN

TO DE SOUZA, que foi um destes tantos*
A inauguração da exposição será dia /zO^desetembro ^ às 20 

horas, no Museu de Artes do Rio Grande do Sul, com o patrocínio 

Cia. UNIÃO de Seguros Gerais e a colaboração da KODAK.
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Tradicionalismo 

em pauta
Filho de peáo, Ruy Varella - fotógrafo gaúcho integrante 

do Núcleo Interferência — escolheu o tema para a individual 
inaugurada na terça-feira, no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. No inicio do ano ele começou sua pesquisa em livros e 
pessoas ligadas ao tradicionalismo do Estado, que considera 
um dos mais ricos da América Latina, passando cerca de um 
mês na região das Missões e na fronteira gaúcha. Intitulada 
“Gaúcho. Profissão: Peão”, a mostra é uma homenagem aos 
que ainda trabalham como peões, profissão já em extinção, e 
a seu pai, Homero Bento de Souza. A exposição tem também 
o intuito de desmistificar conceitos: segundo Varella, a reali
dade do gaúcho è completamente diferente da imagem ven
dida na capital. Calmo, quieto e apegado ás lides do campo, 
sua diversão ao final do dia consiste num bom mate e palhei
ro. Ao encerrar, no Margs, a mostra seguirá pelo interior do 
Estado e, em dezembro, deverá ser vista no Museu da Ima
gem e do Som, em São Paulo. No início de 84 Varella vai levá- 
la para Vealle, na Itália.

A inauguração com roda de chimarrào e fundo musical es
colhido entre boas múfticas dos pagos contou com a presença 
de profissionais da fotografia como Assis Hoffmann, Leonid 
Estreli&ev, Ilka Portes além de muitos interessados como 
Waleska e Augusto Rosa, Fátima e João Selhane e ainda mui
ta gente mais.

3 ,V0: 
•<***!■



MBSWfWBmWI

/d
/1/,J/}/&<>

CORREIO DO POVO
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táculos, Antonio Augusto 
Fagundes, Manlnha Pedroso, 
Darci Fagundes. Renato 
Borghettt e Dorotéo Fagun
des. • De 28 a 30 um fim de 
semana especial no Jurerê 
Praia Hotel, na praia do Ju
rerê. em Santa Catarina, 
com a presença de um grupo 
de cronistas sociais do Rio 
Grande do Sul e de Santa 
Catarina como convidados. • 
A 29a edição do Catálogo de 
Brotos, a tradicional festa 
que reúne as jovens que ma
is se destacaram em socie
dade no ano de 82. será rea
lizada, pela oitava vez con
secutiva, no Country Club. 
dia 14. • No Bar Inglês da 
Associação Leopoldlna Juve
nil, Lúcia Chagas Azevedo a- 
presentou a coleção prlma- 
vera-verão 83/ 84 de seu ate- 
Uer de modas Malucei. • Nos 
dois últimos dias do mês, 
Festival de Comida Portu
guesa no Salão de Conven
ções do Plaza São Rafael, 
realização que conta com o 
apoio da TAP — Transportes 
Aéreos Portugueses. No dia 
29, primeiro dia do Festival, 
o cardápio constará de Caldo 
Verde com Tora e Bacalhau 
ao Zé do Pipo. No segundo 
dia. Sopa Alentejo e Baca
lhau Brás. Tanto o couvert 
como as sobremesas serão 
tipicamente portuguesas e 
junto com o cozinheiro, do- 
celras e material de cozinha 
virão também pela TAP, 
uma fadista. Maria Alice

Ferreira e dois guitarristas. 
Reservas de mesas poderão 
ser feitas pelos Interessados 
no Hotel Plaza São Rafael.

DE ARTE

• Logo mais, às 20h30min, a- 
bertura da mostra da expo
sição de estudos de Aldo Lo- 
catelli, na Cambona Centro 
de Arte. • Até 3 de outubro, 
no saguão do 2o andar do 
edifíclo-sede do Instituto de 
Previdência do Estado, mos
tra de fotografias de Tatl, 
jovem gaúcha que teve há 
pouco curso de especializa
ção nos Estados Unidos. • 
Inaugurada ontem a mostra 
coletiva “As Cores do Grê
mio”, na Galeria de Arte do 
Clube do Comércio. A expo
sição está Incluída no progra
ma de comemorações dos 80 
anos do Grêmio. • Na Toque 
Final. Casa de Arte. Maria 
Baddo mostra até o dia Io de 
outubro suas pinturas. • Na

aê; Arte do Rio Grãlíde cro 
Srõrgão da Suoseoretarlí 

Cultura/ SEC, a mostff 
yroflssâo: pea£. 

fotos de Ruy Varellf*. 
Na Singular, terça-Telrá tR-ó- 
xlma, às 20 horas, abertura 
da mostra de esculturas de 
Vlavianos, em aço inox. No 
dia 28. quarta-feira, o artista 
falará sobre sua obra e a es
cultura contemporânea 
MARGS

VARIADAS

• Hoje e amanhã, na Assem
bléia Legislativa, apresen
tações de Euclides Fagundes 
Neto e o conjunto “Inhan- 
duy”. promoção da colônia 
alegretense aqui radicada. 
Fagundes Neto foi o vence
dor da I Ronda da Canção 
Nativa realizada no Alegre
te. Participam dos dois espe-
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Exposições
• Também no MARGS, até 
dia 30, a mostra constituída 
de 81 painéis fotográficos 
sobre a arquitetura no Ja
pão.
• De 26 de setembro, até 15 
de outubro, a Panambra dá 
seqüência ao seu projeto 
"Ia Mostra de Arte Panam
bra/83”, apresentando em 
sua filial de Pelotas a cole
ção de trabalhos do fotó
grafo amador Ary Primo 
Fagundes. A mostra tem o 
nome de “Caprichos da Na
tureza" e tem como tema 
central o rio Guaíba.
• Na Alquimia (Travessa 
do Carmo, 152) encerra ho
je a mostra de fotografias 
de João Miguel Lanita. É a 
primeira individual do an
golano que está no Brasil 
desde 1975.

secretaria de Cultura/SEC 
e foi trazida a Porto Alegre 
pela Lufthansa. São 96 vi
sões da República Federal 
da Alemanha, captadas por 
alguns dos melhores fotó
grafos alemães da atuali
dade. O Museu fica na rua 
dos Andradas, 959. O horá
rio de funcionamento é de 
segunda a sexta, das 8h 
30min às 17h 30min.

ontinua, até 2 de ou
tubro, no MARGS, a 
mostra “Gaúcho,

I Profissão: Peão”, do fotó
grafo Ruy Varella. O artis
ta, integrante do Núcleo In
terferência, propõe-se a 
mostrar o gaúcho em seu 
habitat natural e divulgar o 
Rio Grande do Sul em ou
tros Estados. A série de fo
tos deverá itinerar pelo in
terior logo após o encerra
mento no MARGS. Em de
zembro, estará no Museu 
da Imagem e do Som, em 
São Paulo.

• Até 3 de outubro pode ser 
apreciada, no Instituto de 
Previdência do Estado do 
Rio Grande do Sul, a expo
sição de fotos de Tati. A 
jovem gaúcha, recém-che
gada de um curso de espe
cialização nos Estados 
Unidos, tem seu trabalho 
exposto das 9h 30min às 
17h.

• Encerra hoje, no Museu 
de Comunicação Social Hi- 
pólito José da Costa, a mos
tra “Instantâneos da Ale
manha”, promoção que 
conta com o apoio da Sub-


