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Observaçoesg 

no Brasi.
-Desenhos originais de Arte Decorativa,criados para llus- 

traçes de cartazes de propaganda,rótulos de bebidas, 

vitros,papéis de parede,diplomas,luminárias,ex-libris, 

brazoes e selos postais.

Um dos introdutores do movimento Art Nouveau
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A melhor maneira de divulgar a arte é colo* 

cá*la bem ao alcance das pessoas, em suas 
mãos. Se possível, diariamente. EUseu Visconti 
conseguiu isso na primeira metade desse sécu
lo, quando a cerveja Antártica e o Cassino da 
Urca receberam suas bênçãos artísticas. Vis
conti foi um dos introdutores do movimento Art 
Nouveau no Brasil. Da mostra constam dese
nhos originais de arte decorativa, criados para 
ilustrações de cartazes de propaganda, rótulos 
de bebidas, vitrôs, papéis de parede, diplomas, 
luminárias, ex-libris, brazões e selos postais.
Um jeito certo de colocar a arte nas mãos da 
gente.

Lazer
A arte decorativa 

de Eliseu Visconti
“A arte decorativa é 

possuidora de um domínio 
inesgotável. São infinitas 
as combinações que dela 
podemos tirar. Este curso 
vem suprir as falhas das 
nossas indústrias nascen
tes: a educação de arte”.

corativa, uma nova forma 
de expressão, adquirida 
através de seus estudos 
na Europa, visando o en
sino no Brasil.

Chicago, EUA, e em Mu- 
enchen, Alemanha do Sul.

Em 1920 volta ao Brasil 
com toda a família, pois 
em 1908 casara com Loui- 
se Palombe Les Esserts.

“PAPA MEDALHAS”

Tudo começou muito 
cedo, e muito certo. Logo 
depois do nascimento de 
Eliseu, a familia Visconti 
transfere-se para o Brasil 
e, com apenas 17 anos, 
ele começa seus estudos 
no Liceu de Artes é Ofí
cios do Rio de Janeiro.

Entre 1927 e 1928. inicia a 
fase de paisagens impres
sionistas, batizadas de 
“Período de Teresópolis”.

Quem duvidar dessas pa
lavras do artista Eliseu 
Visconti, ê só comparecer 
ao Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, diariamen
te, das 10 às 17 horas, 
menos segundas-feiras. A 
Sala da Galeria do Margs 
oferece a luminosidade 
necessária para a boa 
apreciação dos trabalhos 
de arte decorativa de Eli
seu Visconti.

Em 1944, termina “As 
Três Marias”, seu último 
trabalho. Falece nesse 
mesmo ano, a 15 de outu
bro de 1944, portanto, há 
quase quarenta anos.

Nesse mesmo ano, Vis
conti recebe a primeira 
Medalha de Bronze, na 
disciplina “Ornatus” e, 
daí por diante, seus cole
gas o apelidaram de “Pa
pa Medalhas”, tantas con
quistava. Em 1885, aos 19 
anos, passa a ser alund do 
grande Vítor Meirelles, na 
Imperial Academia de Be
las Artes, onde também 
foi aluno de Rodolfo Amo- 
edo, José Maria de Me
deiros e de Henrique Ber- 
nardelll. Em 1888, integra 
o grupo de alunos que 
fundou o “Atelier Livre”, 
criado nos moldes da 
“Academia Julien”, de 
Paris. Em 1893 é admitido 
na Escola de Belas Artes 
de Paris, com nota má
xima, entre 84 candidatos.

MOSTRA NO MARGS

Até o dia 15 próximo.n 
sobre papel, às vezes a- 
companhado de giz. Gua
ches e aquarelas mostram 
os rótulos da cerveja An
tártica, assim como a 
alegoria que decorou o 
pano de boca do Cassino 
Antártica, na Urca cario-

Ele nasceu na Itália, 
mais precisamente em 
Salerno, a 30 de julho de 
1866. No Brasil, ele foi o 
precursor da Art Nouveau 
e um dos introdutores da 
Arte Decorativa Aplicada 
à Indústria (cerâmica, te
cidos, e rótulos de bebi
das), tendo realizado, em 
São Paulo, no ano de 1900, 
a sua primeira e única 
exposição individual, que 
acabou sendo um grande 
desastre financeiro. O la
do positivo dessa exposi
ção foi o fato dela ter 
despertado um grande in
teresse no mundo intelec
tual da época. O principal 
objetivo de Eliseu Viscon
ti não era o de tornar-se 
um artista gráfico, nem 
tampouco um desenhista 
industrial, mas, procurar, 
com os Infinitos recursos 
de estilização da arte de-

ca.

Os cavalos ae Eliseu 
Visconti têm vida, estão 
em perfeito movimento, 
conseguido com economia 
de traços. Para quem 
gosta de jornal, nada co
mo ficar um tempo ob
servando a capa do “O 
Jornal”, em sua edição de 
28 de outubro de 1928, da
ta comemorativa do Cen
tenário da Raz Argentino- 
-Brasileira. O Margs fun
ciona das 10 às 17h, me
nos às segundas-feiras, e, 
até o dia 15 de janeiro, a 
arte de Eliseu Visconti es
tá lá.

Dois anos após, passa a 
estudar na Escola Guêrln, 
aluno de Eugéne Grasset, 
um dos introdutores do 
Art Nouveau na França.

Entre 1894 e 1900 continua 
pintando e expondo, não a- 
penas em Paris, mas emPano de boca do Cassino da Urca

Coleção de selos da IndependênciaVisconti amava seus cães

11 DE JANEIRO DE 1984 1SFnlha HaTarrie
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ULTIMA SEMANA
A bela arte decorativa de Eliseu Visconti

nesa e pelo movimento impressionista na 
Europa.

A mostra 
Eliseu Vis
conti e a Ar
te Decora
tiva está em 
sua última 
semana de 
exposição 
no Museu 
de Arte do 
Rio Grande 
do Sul. Trata-se de u m a das mais 
importantes exposições realizadas 
no Brasil em 1983 e organizada pela 
diretora do Solar Grandjean de M o n-

BmüRRio
fluminense O pintor

Visconti nasceu na província de Salemo, 
na Itália, em 30 de julho de 1866. A família 
veio para o Brasil onde. em 1883, ele iniciou 
seus estudos, no Liceu de Artes e Ofícios do
Rio de Janeiro. Depois de vencer o Concurso 
da República em 1892, recebeu como prêmio 
uma viagem á Europa onde é admitido na 
Escola de Belas Artes de Paris e passa a es
tudar com Eugène Grasset, um dos introdu- 
tores do Art-Nouveau na França. As cons
tantes premiações da carreira de Visconti 

tigny, doCentro Cultural da PUC/RJ, Irma lhe valem o apelido de “papa medalhas” pe
los seus colegas. Entre os seus trabalhos 
mais importantes destacam-se três selos co- 

Os desenhos originais de Visconti, criados memorativos ao Primeiro Centenário da In- 
para ilustrar cartazes de propaganda, rótu- dependência do Brasil e a decoração de dois 
los de bebidas, os designs para objetos de vi- painéis da Biblioteca Nacional, no Rio. 
dro, cerâmica, vitrôs e papel de parede, te
cidos e ilustrações de livros e muito mais, 
fazem parte da obra do pintor italiano que 
se radicou no Brasil no início deste século e

Arestizabal.

Figura Feminina
O Núcleo do Acervo do Margs destaca, co 

mo obra do mês, um estudo de Visconti inti 
tulado “Figura Feminina”, pastel perten 
cente à Pinacoteca Rubem Berta. Trata-s< 
de um guache sobre papel em estudo elabo 
rado para a coleção “A Primavera”, agori 
com melhor acabamento técnico. Dominan 
os tons vermelho, brancos, amarelos e azul 
— em menor escala — que emprestam clari 
dade ao estudo, ainda que o lápis a carvái 
determine o traçado das linhas do desenho 
Uma figura feminina de perfil, no centro di 
um suporte bidimensional em formato cir 
cular, é a tônica de interesse do observado 
do quadro que se traduz numa verdadeirj 
alegoria à singeleza e à beleza da primave 
ra. “Figura Feminina” pode ser apreciadi 
na mostra que o Margs estenderá ate dc 
mingo próximo.

que foi considerado um dos maiores expoen
tes da arte brasileira.

Ocupado com a investigação estética e ex
perimentando todas as possibilidades dos 
instrumentos de sua época, Eliseu D’Angelo 
Visconti (1866/1944) buscou através da arte 
os recursos para transmitir o pensamento 
atual do modo mais completo, claro e uni
versal possível. Sua arte decorativa, evolu
ção natural' em sua formação de pintor prè- 
rafaelista no Brasil, culminou com a deco
ração do Pano de Boca da cúpula e do foyer 
do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde 
os valores de sua esplêndida pintura e as 
pesquisas no campo da decoração e Art- 
Nouveau se transformaram em efeito mo- 

e criou peças numental, aliado à simpatia pela arte japo- 
ornamentais

Visconti
fez proietos
de cerâmica
trabalhou
em artes
gráficas

em ferro.
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PASQUETTI — 0 artista plástico 
de Bento Gonçalves com sua sinr- 
gular arte, numa das galerias do 
Museu de Arte do Rio Grande do

EXPOSIÇÕES

ALIANÇA FRANCESA -
Mostra de cartazes denominada 
de Le Sport et TAffiche", no 2o 
piso da sede da Rua João Manoel.
ASTRID — Grande painel de ci
mento sobre a vida gaúcha que irá 
para Brasilia, no Shopping Center 
Iguatemi, além de aquarelas.
CENTRO ÍTALO BRASILEIRO
— Mostra de pintura e aquarelas 
de Maria Di Jesu, no Salão de Fes-

Sul. P

RESUMO 83 — No Grill-Room do 
Alfred Hotel, na Rua Coronel Vjr 
cente.
MUSEU DE PORTO ALEGRE -
exposição da História do Carnaval 
- das 8h30min ás 11 e das 14 às 
17h30min.

TEATROtas.
CASA MASSON - Mostra cole
tiva e mista de Natal com pintura, 
desenho, gravura escultura e ce
râmica na galeria de Arte da Rua 
dos Andradas.
COLETIVAS - No Centro Muni
cipal de Cultura (CMC!. Renas
cença duas mostras, uma de dese
nho e outra de cerâmica do lazer. 
Av. Érico Veríssimo.
ELISEU VISCONTI - Mostra de 
sua arte decorativa, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul.
FLÁVIO ROCHA
pintura de sua trilha pela Rússia e 
Oriente Médio, no Banco Europeu 
para a América Latina. Praça 15 de 
Novembro.
FOTOS - Mostra de Felizardo no 
Espaço Livre do IAB e lllon Saef- 
fer, no Museu de Comunicação 
Social, além de Luiz Clementino 
no Margs e Paulo Fontes no Solar 
Câmara.

A CANTORA CARECA
peca satírica de Yonesco, no Audi
tório Álvaro Moreyra - Até o dia 
15 — 21 horas.

O ABAJOUR LILÁS - A peca 
de Plínio Marcos, sábado e domin
go, no Teatro Renascença — Até o 
dia 15 - 21 horas.

SEGUNDO TEMPO - Obra de 
Ricardo Halac e direção de Bety 
Fanno, no Círculo Social Israelita. 
Crise de um casal jovem. Rua 
Gen. João Telles, de quintas a do
mingos, às 21 horas.

STUDIO RITMUS - Na Sala Ál
varo Moreyra, o grupo danca sá
bado e domingo.

AS VIAGENS DO BALÃO AZUL
— Teatro de Câmara, infantil — 
dias 14 e 15 — 16 horas.

A

Mostra de

PATACA E PETECA NO PAÍS 
doAd ágio- 
Teatro do IPE (Borges de Medei
ros, 1945) sábados às 16h; domin 
gos, às 15 e 18h, até o dia 22 deste 
mês.

VIVIAM VIVE - no Teatro Má
gico (rua Thomás Flores, 123) a 
partir do dia 15, às 22h, sempre de 
quinta à domingo, Monólogo de 
Toninho Neto com Antonio Carlos 
Falcão.

GALERIA ARCO - No Bairro da 
Tristeza, mostra coletiva do cen
tro.

GALERIA DELPHUS - No cen
tro da Avenida Cristóvão Colom
bo, mostra coletiva de Natal com 
24 expositores.

LIVRO-ARTE DE SPINELLI -
Em mostra na Modus Vivendi da 
Rua Quintino Bocaiúva.

MUSEU DE COMUNICAÇÃO -
No auditório, videocassete com "O 
Mundo Maravilhoso de Walt Dis
ney", esta semana, sempre às 15 
horas. Promoção da SEC e Vídeo- 
-Clube do Brasil.

MOSTRAS DE JÓIAS - Uma
no Escritório de Arte de Yara Kraft, 
na Rua Filadélfia e outra na Modus 
Vivendi, na Rua Quintino Bocaiú
va.

*
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ASTERIX E CLÉOPATRA - 
No Museu de Comunicação So-, 
ciai (Andradas. 959) . às 15h. 
apresentação em vídeo do dese-. 
nho animado com o famoso guer
reiro gaulê8. Promoção conjunta 
do Vídeo Clube do Brasil e Sub-, 
secretaria de Cultura. Entrada 
franca.
NOITE DO GURI - No Vinha. 
D’Alho (Bento Gonçalves. 359). 
a partir das 21 h. a comemoração 
da vitória na Califórnia da Can-, 
çáo pela turma da música vence
dora Guri.
PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL - Na Rua Se
nhor dos Passos. 202. 3o andar, a 
partir das 2üh30min. a palestra 
do vice-almirante da reserva Ib- 
sen de Gusmão Câmara, presi-, 
dente da Fundação Brasileira pa-, 
ra a Conservação da Natureza — 
FBCN. sobre "A Problemática 
Ambiental Brasileira”. Promo-, 
ção da Agapan aberta a todos os 
interessados.
CORAL MISTO RIVAIL - 
Hoje, na Associação dos Amigos 
Village-Lindóia (Av. Panameri. 
cana. bairro Lindóial. ás 
I9h3ümin; terça, mesmo horário, 
no Instituto Dias da Cruz (Aze*

i

.
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Arte decorativa de Eliseu Visconti nesta terça, no Margs
as tendências e preferências de NÉCTAR 

CONHECIMENTO - No Ple- 
narinho da Assembléia Legislati
va. âs 20h. o coquetel de lança
mento da revista "Néctar do Co
nhecimento”. pela Universidade 
Espiritual Mundial Brahma Ko-, 
maris.

nha. 3661, as apresentações do
Coral Misto Rivail da Sociedade Uma época ~ deaenhos Para selos
Allan Kardec. com uma progra- postais' rolul°9 de bebida8' car-
mação natalina - Dia de Natal. toes posta'8 e elementos «rte
Cântico de Natal. Noite Feliz, í“°rat‘va geraL 
Noite Branca de Paz. Estrela Lu- CONCERTO NATALINO -
minosa, Arvore (folclórico- Era frente á Catedral Metropoli-
germânico) e Dia Feliz. Entrada tana> “ Praça da Matriz- a Par ■
Franca. l,r das 21h’ 0 concerto de Natal VIAGEM DE DOIS
COLETIVO - No Auditório Com a 0spa *°h a reg?ncia d° LOUCOS- Na Livraria Coletâ,
Araújo Vianna, a partir das 2üh, mae®t|‘0 E|eazar de Carvalho, e a nea (altos do Mercado PúblicoI.
espetáculo coletivo em beneficio Part,c*PaCão de sete corais. Tam-, a partir de 16h. o lançamento do
de jornalistas e outros profissio- bém fPreaenta<*° de P°ema8’ m •
nais desempregados.‘Ingressos a tercalados as mÚ8,cas executa-
Crl 1 mil. Veja detalhes na pági-. 
na 1U.
NATAL NA PRAÇA - Na Pra-, 
ça da Alfândega, ás 18h3ümin.

DO

quinto livro de Nelson Rego — 
como os anteriores, tendo como 
característica a associação de tex
tos com desenhos, fotos, reprodu-, 
çáo em xerox de jornáis e revis-.

das.
GIBAGIBA
PEREYRA

& TALO
No auditório 

Araújo Vianna,^às 21h. show tas.a
promoção da Prefeitura Muuici- ®™de 4 
pal de Porto Alegre e outras ettti- °,ba ' »°™«do por
dades. Hoiet apre«ut«ção de es- Na"d“'G"»»' D“<<“ V'“>-
petáculo musical nativista. canto M.° Palaoro ' I°ara puanda’
e guitarra, com Thomar Barcel- ma,'° fr r.e,'a-
los. Música Popular Urbana, PauloGa.ger, Pedro Fjgue,-.

redo e Uhicao Dornelles. IN o ro*.

QUARTA
GIBAGIBA — No Bar do Nan- 
do (Marquês do Pombal, quase 
esquina com Félix da Cunhai, às 
23h. show individual do composi
tor e percussionista, com partici-, 
pação de Nando Gross ao violão. 
Até sexta.
BALE DE CÂMARA DO SUL 
— No Teatro Renascença (Cen
tro Municipal de Cultura), ás

com o Grupo Freud Explica! e 
Coral da Olvebra. Terça: apre
sentação do Terno de Reis Can
cioneiro Celeste de Gravataí, da 
Prefeitura Municipal de Grava
taí. e espetáculo tradicionalista 
de danças.
NOITE DOS ARTISTAS - No 
Tuttys (Centro Comercial Inde
pendência). âs segundas-feiras, 
com jantar cortesia e show. Apre-, 
sentação Carlos Roberto Cam
pos. Das 21 h em diante.

FESTA-BAILE-SHOW - No 
Charms (Plínio Brasil Milano, 
71). ás segundas-feiras. Apresen-, 
tação Alberto da Seresta.

teiro, músicas dos dois composi-, 
tores. Ingressos a Cr$ 1 mil.
FESTIVAL ARTÍSTICO - No 
auditório da Assembléia Legisla
tiva. às 2h. 21h. espetáculo cole-, 
tivo em benefício da Casa do Ar-,
tista Riograndense. com Túlio 
Piva, Eneida Martins, Lourdes • 3Ih. as apresentações do Balê de

Câmara do Sul encerrando a tem-.Rodrigues. Antoninho Maciel, 
Antonio Lemos. Jussara Ferraz, 
Darcy Alves, Johnsson, Ibanez

porada de 1983 do grupo. No 
programa. Prelúdios, O Desper-, 
tar das Formas e En Nombre dei 

mágico Wullichan. Ingressos Amor. Cr$ 1 mil. Apoio da Sub
secretária de Cultura. Quarta e 
quinta-feira.

Dutra, mais o cômico Pinguinho
e o
a Cr$ 1 mil.
LANÇAMENTO - No Centro 
Municipal de Cultura, a partir 
das 19h. o coquetel de lançamen-. 
to do livro Memorial de Santa 
Cruz. de Sinval Medina, que 
inaugura a série Novo Romance.

ELISEU VISCONTI - Na Sala .da Mercado Aberto. ______
da Galeria do Margs (Praça da 
Alfândega), de 20 de dezembro 
15 de janeiro, "A Arte Decorati-, 
va de Eliseu Visconti”. refletindo

GRUPO FOLCLOAMÉRICA 
— No auditório da Assembléia, 
âs 21h. o espetáculo pró-. 
Sociedade Beneficente Bezerra 
de Menezes, com o Grupo Fol- 
cloamérica — danças, trajes e

a
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Visconti, um artista até 

nos rótulos de propaganda
J Concurso da República

\Ui. 1892 que lhe dá o prêmio de
viagem a Europa. No ano se
guinte é admitido na Escola 
de Belas Artes de Paris com 
nota máxima e o 7o lugar en
tre os 84 candidatos.

V
)

r

em

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul inaugura 
amanhã uma 
estimulante 
retrospectiva da 
contribuição de Eliseu 
Visconti para o desenho 
industrial no País, uma 
exposição organizada 
pelo Centro Cultural da 
PUC do Rio de Janeiro, 
com obras originais 
obtidas nos acervos de 
vários museus e coleções 
particulares 
pacientemente 
pesquisadas. Visconti, 
que viveu o início da 
industrialização no 
Brasil, no começo do 
século, foi pioneiro do 
design, introdutor da art 
nouveau e um dos 
primeiros artistas a se 
dedicar à criação de 
rótulos de produtos e 
cartazes de "reclame”.

Um antídoto

Mas foi na Escola Guérin, 
através de Eugène Grasset, 
que Visconti se aproxima da 
art-nouveau (estilização das 
sinuosas formas vegetais), 
subvertendo a tradição dos 
bolsistas brasileiros que só 
tinham olhos para os mes
tres acadêmicos. É também 
em Paris e na Guérin que ele 
se aproxima mais da arte de
corativa, obtendo duas me
dalhas de prata na Exposi
ção Universal de Paris, em 
1900, dedicada à eletricida
de.

O insucesso de sua mostra
no retomo ao Brasil não lhe 
desestimulou. Visconti acre
ditava que a arte e a indús
tria deveriam se unir para 
gerar um caminho alternati
vo. um antídoto para a desu- 
manização trazida pela tec
nologia. Embora suas expo
sições seguintes tenham se 
fixado na pintura, ele 
dedicou-se ao ensino das ar-

anos de pesquisa da profes- uma de suas salas de mos- tes decorativas e à produção 
sora Irma Arestizábal, dire- tras permanentes às telas de desenhos para selos, em- 
tora do Solar Granjean de dessa importante figura da blemas, brasões, anúncios e 

em fazer uma exposição de Montigny, museu do campus arte brasileira que evoluiu caPas de revistas. Criou em 
quadros a óleo onde coloca- da PUC carioca. Sucesso de entre o academicismo do sé- a cadeira de composi- 
va, em igualdade de desta- crítica e público. Os tempos, culo 19 e as novas correntes 5a0 decorativa no curso de 
que com as telas, vários es- felizmente, mudam. Artista estéticas representadas pelo extensão de artes decorati- 
tudos para vitrais. estampa- não è só o que esfrega tintas impressionismo e vás da Universidade do Bra- 
rias de tecidos e papel de pa- em uma tela. É também o art-nouveau. A crítica lhe sU- onde lecionou até 1943 o 
rede, pratos de cerâmica e que desenha formas visual- dedica muitos textos de nos- Que aprendera na França, 
até projetos para luminá- mente bonitas e técnicamen- sos melhores autores. Mas 
rias. Arte decorativa, de- te úteis para os objetos que só agora, com a mostra que o 
monstrava o artista, não é nos cercam no cotidiano, se- MARGS traz ao Estado e que 
uma arte menor. "A arte de- ja o garfo, a televisão ou o foi um dos pontos altos da 
corativa é a procura do belo carro. Ou, como na época de programação carioca de 
nos objetos usuais’’, ensina- Visconti, quem desenhou o 1983, é revelada a face es- 
va ele. Em vão. A exposição rótulo da Antarctica antes quecida do Visconti dese- 
foi um fracasso de crítica e que ela adotasse o símbolo nhista industrial, 
de público, acostumados que dos pinguins duplos. Que 
estavam a separar as cha
madas “Belas Artes’’ das

O pintor introduziu a art-nouvoau nos anúncios

Em 1901, recém chegado 
de sua bolsa de estudos em 
Paris, Visconti não hesitou

Um dos primeiros artistas 
a sentir, participar e expres
sar a era industrial brasilei
ra, esse italiano de Salermo 
naturalizado cidadão do País 
nos remete, ainda hoje, a 
uma reflexão sobre os rumos 
do design e sobre o quão pou- 

Visconti, (1866-1944) coessa produção — cada vez 
desgarrou-se da dedicação maior e gradativamente as- 
exclusiva às “Belas Artes” sumida por profissionais 
após uma sólida formação com formação técnica es- 
acadêmica com grandes pecífica — está presente nos 
mestres como Victor Meirel- nossos museus e espaços cul- 
les, Henrique Bemardelli e turais dedicados às artes vi- 
Rodolfo Amoedo. Vence o suais.

também, aliás, é outro 
exemplo de design (desenho

coisas ditas contaminadas industrial), 
pelo comércio.

A pintura de Visconti sem
pre foi reconhecida e reve- 

póstuma, no Rio, em agosto renciada. O Museu Nacional 
de 1983. Resultado de três de Belas Artes do Rio dedica

Nova exposição, desta vez
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Visconti no museu
postais, ilustrações 
de livros, jornais, 
etc. Reúne ainda al
guns guaches.

O Museu de Arte 
do Rio Grande do 
Sul inaugura hoje, 
na sala da Galeria, a 
exposição “A Arte 
Decorativa de Eliseu 
Visconti”, precursor 
do Art Noveau no 
Brasil. A mostra fica 
até 15 de janeiro e o 
horário de visitação 
é das 10 às 17h. Irma 
Arestizabal, diretora 
do Solar Grandjean 
de Montigny, do 
Centro Cultural da 
PUC/RJ organizou o 
acervo em exposi
ção, contendo obras 
de vários museus e 
coleções particula
res.

Segundo Leonardo 
Visconti Cavalleiro, 
os trabalhos apresen
tados nesta mostra 
“refletem as tendên
cias e as preferênci
as de um tempo. 
Tempo que artistas, 
artesãos, indústrias 
e consumidores es
tão de acordo em 
repudiar os velhos 
modelos, e procuram 
criações originais. 
Não é mais uma 
questão de revolu
ção, e sim, de evolu
ção. Visconti foi um 
desses artistas que 
soube introduzir esta 
evolução em nosso 
País”.

Uma das peças expostas na Sala da Galeria do MARGS

vitrôs, papel de pa
rede, tecidos, lumi
nárias, diplomas, 
emblemas, brazões, 
cartas-bilhete e selos

ilustração de carta
zes de propaganda, 
rótulos de bebidas, 
design para objetos 
de vidro, cerâmica,

Da mostra cons
tam desenhos origi
nais da arte decora
tiva de Eliseu Vis
conti, criados para
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IAtenção • A arte brasileira tem um dos seus mestres 
do impresionismo com Eüseu Visconti, que foi 

Dcllcl 6Ste criador também no campo da decoração. 
r Responsável pela pintura do Teatro Municipal

do Rio de Janeiro, deixou magníficos trabalhos 
que poderão ser admirados na exposiçftp qiíé 
^u^ira iogOi mais nq.Museu de Arte (|p Rio ,
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Arte decorativa de 

Visconti no Margs
De hoje a 15 de janeiro, o Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul (Praça da Alfândega) abre a Sala da Galeria para uma 
das exposições mais importantes do ano: Ellaeu Visconti e a 
Arte Decorativa. Organizada por Irma Arestizabal, direto
ra do Solar Grandjean de Montigny, do Centro Cultural da 
PUC, Rio de Janeiro, a mostra reúne obras dos acervos de 
vários museus e coleções particulares. Desenhos originais 
da arte decorativa, criados para ilustrações de cartazes de 
propaganda, rótulos de bebidas, design para objetos de vi
dro, cerâmica, vitrôs, papel de parede, tecidos, luminárias, 
diplomas, emblemas, brazões, cartas-bilhete, selos postais, 
ilustrações de livros, jornais e outros, podem ser aprecia
dos nesta exposição que, ainda, contém alguns guaches do 
artista.

Precurosor do Art Nouveau no Brasil, pois estudou com 
Eugène Grasset, um dos introdutores do movimento na 
França, italiano radicado em nosso país, Ellseu Visconti 
iniciou seus estudos no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de 
Janeiro, e conquistou no mesmo ano (1883) a Medalha de 
Bronze em Omatos. Apelidado pelos colegas de “Papa Me
dalhas”, Visconti marcou sua vida com êxitos nacionais e 
internacionais.

A mostra Ellseu Visconti e a Arte Decorativa ficará aber
ta à visitação das lOh às I7h, diariamente, menos ás 
segundas-feiras.
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ELISEU VISCONTI

• O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgflo da 
Subsecretária de Cultura,

SEC. está apresentando a 
exposição “A arte decorativa 
de Ellseu Vlscontl, notável 
artista ítalo-brasllelro. nas
cido em 186<> e falecido em 
1944. A presente mostra foi 
organizada por Irma Aretl- 
zabal,. diretora do Solar 
Grandjean de Montlgny. do 
Centro Cultural da PUC do 
Rio de Janeiro, com obras 
dos acervos de museus e co
leções particulares e é Inte
grada por desenhos originais 
de Ellseu Vlscondl criados 
para Ilustrações de cartazes 
de propaganda, rótulos, lu
minárias, diplomas, emble
mas, selos postais, livros.
etc.
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* partir das 20h. Joao de Almeida Charms (Plínio Brasil Milano
* Neto. Índio e Tomas Barcelos. 71) diariamente. Maia Alberto da
* de segundas a sábados. Mais Seresta.
* ChaloyJara. até quinta.
* MPB - No Vinícius (Bordini. HIQUE GOMES - No Café 
t 4391. todas as quintas. MPB ao «>m. ^lte 'José Bonifácio! com

vivo, jantar cortesia. Ré^8 Ventunni.

Visconti

No
SHOW campanha “Natal é Amor”, da
NOITE DO CHIC CHOC — No Prefeitura Municipal e outras en- . orn \/1oHoQ \/H fPI
Vinha D'Alho (Bento Gonçalves, tidades. Realizaçao do Culto * V>CI I I i V IUUUJ VWILU
3591, as apresentações do percus- Ecumênico de Natal: Terno de #
sionista Ney Roberto Santos (o Reis do Mestre Orencio Machado * prv K H
Charutinho) cantando míticas Ramos, de Santo Antônio da Pa- * I 1C/ lx\^l l
do folclore africano e fazendo so- trulha; Pequenos Cantores do •

MAPA; Coral de IBM e Coral da * ^ o Teatro de Bonecos Cem Modos terá duas #
* apresentações especiais nesta segunda-feira, dia 26, no *
* Teatro Renascença (Értco Veríssimo esquina Ipiranga), * 

AUDIÇÃO DISCOFÔNICA — * ás 21h e às 22h. O Cem Modos foi um dos grandes suces- « 
Na Discoteca Pública da Subse- * sos da temporada de 83, com três meses de casa lotada * 
cretaria de Cultura (Andradas. I na Aliança Francesa e apresentações em Campinas e » 
736. Io andar), das 12h às • São Paulo. Os ingressos, a cr$ 2 mil e cr$ 1 mil (estudan-• 
13h3Umin, audições discofônicas # tes com carteira), estarão à venda no local a partir das

*14h de segunda.

losde percussão.
GIBAGIBA — No Bar do Nan- Sogipa. 
do (Marquês do Pombal, quase 
esquina com Félix da Cunhai, às 
23h. show individual do composi
tor e percussionista, com partici
pação de Nando Gross ao violão.
Até sexta.

CLÁUDIO VERA CRUZ - No 
Lugar Comum (Santo Antônio.

0 Margs (Praça da AlfândegaI 4011, de quintas a domingos, 
está apresentando uma exposição 
da arte decorativa produzida pelo 
pintor brasileiro Eliseu Visconti.
Visitaçao de terça a domingo, das 
lOhás 17h.

LUIZ SANTOS - No Brenda 
Lee (Ivo Corseuill. 226), ás quin
tas e domingos, Luiz Santos 
(sax).
JUSSARA ALVES - No Re
canto do Seu Flor (Getúlio Var
gas. 1700). as apresentações da 
cantora, somente às quintas- 
feiras.
NETO FAGUNDES - No Ma- 
canudo (Castro Alves, esquina 
Mariante). 21 h ás 24h. com mú
sica nativa (voz e violão). Mais 
Renato Borghetti (gaita). Terças, 
quintas e domingos. Nao tem 
couvert.

alusivas ao Natal. Hoje, trilha so
nora do filme “Godspell”. e in
terpretações dos Meninos Canto- 

NATAL Ê AMOR — Em frente res de Viena. Entrada franca, 
á Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, ás 18h, o encerramento 
da promoção “É Natal na Praça 
da Alfândega — integrando a

»

NATAL
PLANETÁRIO
DA TERRA A ALFA 
CENTAURO —. No Planetário 
(Ipiranga, esquina Ramiro Bar
celos). às 20h. o programa adul-

Promoçao Subsecretária de Cul
tura e Instituto Goethe.

DANÇA FESTABALE DE CÂMARA DO SUL
— No Teatro Renascença (Cen
tro Municipal de Cultura), às 
21h, as apresentações do Balé de 
Câmara do Sul encerrando a tem
porada de 1983 do grupo. No 
programa. Prelúdios. O Desper
tar das Formas e En Nombre dei 
Amor. Cr$ 1 mil. Apoio da Sub
secretária de Cultura.

NOITE ATLÀNTIDA - No 
Agua na Boca (Praça Conde de 
Porto Alegre. 53). ás 22h30min. a 
festa da Atlintida FM 
integrando-se às comemorações 
do 4° aniversário da casa. Traje 
alto esporte. Reservas e informa
ções pelo fone 21.5131.

to.

NOITE
ROBERTO E CRISTINA - No 
Brenda Lee (Ivo Corseul, 226), 
quintas á domingos.
LETIERES LEITE 
Charlot (24 de Outubro. 1419). 
mais Alegre Corres. Jantar corte
sia ás segundas e quintas-feiras.
CLÁUDIO VERA CRUZ - No 
Lugar Comum (Santo Antônio.
421), quintas a domingos.
ROBERTO E CRISTINA - 
No Brenda Lee (Ivo Corseul,
226), quintas a domingos. Rober
to Tidesen e Cristina Patané.
MUSICA NATIVA — No Pul- 21h30min em diante.

ALEGRE CORRÊA 
Charlot (24 de Outubro. 1350). 
das 2üh30min em diante, com 

ALEXANDRE VIEIRA — No voz. violão e guitarra. Mais Le- 
Kilt (Plinio Brasil Milano. 525) tieres Leite (flauta e sax). Jantar 
21h30rain. Violão ejgaita de bo- cortesia ás segundas e quintas-

feiras.

DEJAIR — No Chama Crioula 
(José de Alencar, 1260). Dejair 
ao violão. Mais Brasil (acor- 
deon).

NoNo

TEATRO
FILME A CANTORA CARECA - No 
MOSTRA DO NOVO CINEMA Teatro do DAD da Ufrgs (Salga- 
ALEMÀO — No Museu de Co- do Filho. 340), ás 21h. peça de 
municaçao Social (Andradas. es- Eugene Ionesco. em traduçao de 
quina Caldas Jr), às 20h30min. o Luis de Lima. pelo Grupo Espa- 
filme Alemanha Mae Pátria, de ço Teatral, direção de Antonio 
Helma Sanders-Brahms. Legen- Gilberto. Ingressos a CrS 2 mil e 
das em português ou espanhol. CrS 1.500, no local.

ca.
ROBERTO LUIZ - No Vene- 
zianos (Getúlio Vargas 181) mais 
Alexandre. Voz e violão. MPB e 
temas internacionais. Das

_____
• ■•»».« * * •■■■* «MM T.» t V.■* *.■Ti«i
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HOJE
SHOWS NATAL TEATRO EXPOSIÇÕES

Alberto Etchart

FEIRA DO BOM FIM -
Funcionando ao longo da 
Avenida José Bonifácio, 
das 18 às 22h, sugestões 
de presentes com preços 
acessíveis. Coordenação 
da Secretaria Municipal 
de Produção, Indústria e 
Comércio.
IV FEIRA DO ARTESA
NATO DE GRAVATAÍ,
das 8 ás 19h, na Praça D. 
Feliciano. Além da venda 
de artesanato, atrações 
infantis, como palhaço, 
Papai-Noel. Para os dias 
22 e 23, presépio vivo, às 
20h. A promoção é da 
Primeira Dama de Gra- 
vataí, Ireny Maria Perei
ra dos Santos, com o 
apoio da Prefeitura e ar
tesãos locais.

VIVAM VIVE
gem da “Sempre Livre 
Associação”, texto e dire
ção do publicitário Toni- 
nho Neto (roteirista do 
Teatro de Bonecos Cem 
Modos), interpretação do 
ator Antônio Carlos Fal
cão. São 45 minutos de 
muita irreverência, hu
mor fino e trágico, que o 
autor define como “hu
mor existencial”. Até 22 
de dezembro, de segunda 
a quinta, no Espaço IAB 
(Annes Dias, 166). Couvert 
a Cr$ 900.

ARTE DECORATIVA DE 
ELISEU VISCONTI - Na 
sala da Galeria do 
MARGS, até dia 15 de ja
neiro, das 10 às 17h, pode 
ser apreciada uma das 
mostras mais importantes 
deste ano. O italiano, que 
viveu grande parte de sua 
vida no Brasil, terá sua 
arte exposta para ser 
apreciada pelo público lo
cal.

ÓLEOS SOBRE TELA dos 
alunos da professora Al- 
vina Tzovenos podem 
vistos até dia 30 no Hall 
dos Deputados da Assem
bléia Legislativa, até as 
23h30min. São 82 obras 
com temas diversos.
PINTURAS E DESE
NHOS DE MALAFAIA,
Galeria Açorianos (Tra
vessa do Carmo, 84), po
dem ser vistos até ama
nhã. Destaque para os bi
co de-pena. A especiali
dade de Irio Malafaia são 
os retratos tanto a óleo 
como a bico-de-pena.

Monta-

COLOMBO CRUZ, no Bar 
Pecados Mortaes, 22h, 
lança seu primeiro elepê 
independente “Coragem”.
BRINDE A EXISTÊNCIA 
- E

ser

o show musical que 
Giba Giba e Talo Pereyra 
apresentarão no Bar do 
Nando (Marquês do Pom
bal, 266) a partir das 23h. 
Na ocasião será lançada a 
venda de bônus

A CANTORA CARECA -
de Eugène lonesco, com 
tradução de Luis de Li
ma. No Teatro do DAD 
(Avenida Salgado Filho, 
840). Montagem do Grupo 
Espaço Teatral. Hoje e a- 
manhã, às 2lh. Ingressos 
a Cr$ 2 mil (inteira) e Cr$ 
1.500,00 (estudante).

na
para o 

primeiro disco individual 
de Giba Giba, ao preço de 
Cr$ 5 mil. Como convida
dos participarão outros 
nomes da MPB.
CHEIRO DE VIDA E 
RAIZ DE PEDRA, no Au
ditório Araújo Viana, às 
21h, primeiro show con
junto dos grupos em Por
to Alegre. Ingressos a Cr$ 
1 mil, na Panvel e loja 
Pop Som (Galeria Cha
ves).
NOITE DO CHIC CHOC.
no Vinha D’Alho (Bento 
Gonçalves, 359)

NATAL E AMOR,
panha do Mapa e Epatur, 
encerra às I8h, na Praça 
da Alfândega, com reali
zação de um culto ecu
mênico. Haverá ainda a- 
presentaçâo do Terno de. 
Reis do Mestre Orêncio 
Machado Ramos, de San
to Antônio da Patrulha; 
Pequenos Cantores do Mo
vimento Assistencial de 
Porto Alegre; Coral da 
IBM e Coral da Sogipa.

cam-

MUSICA LANÇAMENTO
O VIOLONISTA MARIO 
BARROS apresenta-se dia
riamente, de segunda a 
sábado, no bar e restau
rante Pampulha (avenida 
João Pessoa esquina An
dré da Rocha), executan
do músicas de Pixingui- 
nha a Bach. A partir das 
21h.

ROSSYR BERNY lança, 
a partir das 21 h, no Bar e 
restaurante Copão (Lima 
e Silva, 308), a terceira 
edição do seu livro “In- 
vernia”. Convites indivi
duais a Cr$ 2.500, com di
reito a jantar e a um e- 
xemplar da obra.

DISCOTECA PUBLICA 
NATHO HENN, das 12 às 
13h30min, audições disco- 
fònicas com a trilha sono
ra do filme “Godspell” e 
interpretações dos Meni
nos Cantores de Viena.

j apresen
tação do percussionista 
Ney Roberto Santos, J can
tando musicas do folclore 
africano e fazendo solos 
de percussão.
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De Visconti a Sorribas
ano. permanece atè 15 de 
Janeiro na galeria do 
Margs. Nascido em Sa- 
lermo, Visconti desem
penhou através de suas 
múltiplas atividades deci
sivo papel na evolução 
das artes no Brasil.

* Freddy Sorribas entu
siasmado com a reper
cussão da série de pintu
ras “Viva Porto Alegre", 
a primeira exposição de 
pintura em cartazes de 
rua na cidade. Os out-do- 
ors. medindo três por no
ve metros, estão espalha
dos pela área frontal do 
Carrefour e por diversos 
pontos da cidade.
* Ellseu Visconti e a Ar
te Decorativa, uma das 
importantes mostras do

* Até dia 30 podem ser 
apreciadas no hall dos 
deputados da Assembléia 
Legislativa as pinturas a 
óleo das alunas da pro
fessora Alvina Tzovenos.
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Margs encerra o ano 

com mostra de Visconti
Museu de Arte do Elo. menagem a esse artista 

Grande do Sul encerran- de renome nacional. . 
do o ano com mostras que •
mantêm o excelente nível . E para fim do mês já 
de sua programação, em está acertada a mostra 
1983. Na quarta-feira organizada pelo Solar. . 
inaugura exposição . de Gradjean de Montigny so- 
desenhos de Carlos Pas- bre Eliseu Visconti. São. 
quetti, Um dos trê? artiSr * mais.de setenta peças^ sé-, 
tas — e único gaúcho até lecionadas, em museus e. 
hoje- — destacado pela • cpleçôes particulares, en-.: 
Funarte pela contèmpo- tre selos, rótulos de gár- . 
raneidade de sua pbrà. rafas, capás ‘ de livros,- 
Esta já mereceu desta- embalagens de charutos, 
que nQ Museu de Arte Mq- desenhos para vitrais e. 
dema, no Rio e no Centro . pastéis onde se pode ad- 
Culturâl de São Paulo, e mirar toda a vérsatüida- ... 
agora o Margs presta lio- de do traço do artista. . |
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Destaques nas Artes 1

* Intensa a programação de artes 
para o inicio de dezembro, com 
atrações diversificadas e de bom 
ní vel, o que enriquece a vida 
cultura] da cidade Tanto para os 
que gostam de música como para os 
aficionados em artes plásticas as 
opçoes são importantes.

* Já para os que curtem um bom 
teatro, volta a cartaz a peça “Bailei 
na Curva", na Assembléia 
Legislativa, de8 a 17 de dezembro 
(exceto dia 14) sempre às 21 horas.

. I

.

★ E para o dia 6. um show que 
seguramente será um “su”: Miguel 

«. Proença noSalão de Atos da
★ O Museu de Arte do RGS fechará UFRGS 
oanode83, com duas exposições: a 
abertura do Espaço ABC, !

gssKsassr- SStSSrSsiDecoratn a, dia -0, com trabalhos do Lar da Criança Anne Franck dia 
que precissam ser vistos. Io, às 20h30min

com
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