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SECRETÁRIA DE 'EDUCAÇÃO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIC GR/U-DE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

ENCONTROS NO MUSEU:

Tema: " A ARTE DECORATIVA DF CARLOS BASTOS” 
Artista: Crrlos Bastos

(Iritrodutor dn moderrn smn n::. RysVn )

Promoção ÍSUSEC / '

MARGS %

r*

Local SMARGS _ Auditório
í

Nâ de peças :

X__ 16,30 herasX XPeríodo 1 a

Observações : 83 pessoas.
-Presença do artista em PoA por ocasião de sua 

exposição ná Casa Masson.
- Projeção de Video-Cassete.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULJURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA

A Subsecretária de Cultura/SEC e a Galeria de Arte da 

Casa Masson têm o prazer de convidar V.S. 

lestra do artista plástico Carlos Bastos.

para a pa-

TEMA: - ARTE DEÇORATIVA DE CARLOS BASTOS -

Data: 22 de maio de 1984

Hora: 16 h 30 min.

Local: Auditório do Museu de Arte do Rio Grande

do Sul.

Praça da Alfândega, s/n9 - Porto Alegre
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Assunto:

Carlos Bastos
Hoje, às I6h30min, o Margs (Praça da Alfândega) 

promoverá uma palestra a cargo do artista plástico 
Carlos Bastos — cuja exposição na Galeria de Arte 
Masson inaugura ás 20h30min. Integrada na série 
Encontro no Museu, a palestra abordará aspectos 
da obra do artista.
• Baiano, cenógrafo, painelista, muralista, ilustra
dor e pintor, Carlos Bastos tem vasto currículo que 
inclui estudos nos Estados Unidos, cenografia na 
Bahia, e vários prêmios conquistados (Ordem do 
Mérito, Classe de Comendador e outros). Carlos 
Bastos fez a cenografia da peça “Balada”; ceno
grafia e costumes de “O Idiota”; montou cenários e 
costumes das peças “Prelúdios”, “Carmem” de Bi- 
zet, “Adágioem Noir”, “DançasFantásticas”. Sua 
pintura, segundo o crítico Roberto Pontual, “busca 
não apenas situar a figura humana fora do tempo e 
do espaço, mas também retratar paisagens e cenas 
da crua realidade”.



Jc- mal:.. •......................
À8 i 05~ / tfYData

Pa sina:. .C....
/'ssun t o : Ay\e P)gcorosUvio> cXc.
—------------------------------------fiPMr.VE>"ã'" Vo* ‘

i

i4rte
A Subsecretária de Cultura 

da SEC e a Galeria de Arte da 
Casa Masson promovem dia 
22, às 16h30min, no auditó
rio do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, na Praça da 
Alfândega, a palestra do ar
tista plástico Carlos Bastos, 
sobre "Arte Decorativa de
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DANDO seqüência ao seu programa de dinamizaçào do 
Margs como um espaço cultural, sua diretora Evelyn 
Berg recebe hoje o artista baiano Carlos Bastos, que às 
I6h30min proferirá palestra no museu, numa preparação 
de sua mostra na Galeria da Casa Masson, com vemissa- 
ge marcado para as 20h30min. Cenógrafo, muralista, ilus
trador e pintor, estas sào algumas das facetas deste artis
ta, que possui obras em museus europeus. Vale a pena as
sistir.


