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Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, 

convida para a abertura da exposição

OSCAR BOEIRA: 100 anos 
dia 23 de novembro de 1983, às 18h30min.

Período de Exposição: 23/11 a 14/12 
Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Praça da Alfândega s/n? — Porto Alegre/RS

O RIO GRANDE SOMOS NÓS. 
FAÇA A SUA PARTE.

GOVERNO JAIR SOARES
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MOSTRA COMEMORATIVA

Oscar Boeira no Museu de Arte
De hoje a 14 de dezembro, o Museu de portanto 40 anos de atividade artística O 

Arte do Rio Grande do Sul (praça da Alfán- pintor, cuja formação ocorreu na antiga 
dega) abre à visitação dos interessados a Escola Nacional de Belas Artes, teve suas 
mosrtra comemorativa ao centenário de obras existas ao iado de outros alunos de 
nascimento de Oscar Boeira. A partir da Eliseu Visconti, no Salão Nacional de Be 
inauguração - prevista para as 18h30min las Artes, e íoi na ocasião destacado pela 
destaquarta-feira - cerca de 50 obras de cntica especializada A 7 de iabril de im, 
Boeira, que foi o primeiro impressionista e quando o então Instituto de Belas Artes 
o mais importante pintor gaúcho da pri- inaugurava uma sala com o seu nome, Ol- 
meira metade do século, serão expostas medo.no jornal'‘A Hora , assim o definia, 
naquele local, por sugestão do Conselho “Boeira, um dos maiores pintores do Rio 
Estadual de Cultura presidido por Grande, quando vivo jamais realizou expo- 
ManriMn Rnsemblatt sições individuais. Artista de rara e re-

A retrospectiva da obra de Oscar Boeira quintada sensibüidade, pertencia ao mais 
contou com o apoio da Pinacoteca da alto plano da arte, e a 
Aplub e de colecionadores particulares, tanto peiapujança da ca^cidade criadora 
assim como de familiares do artista - que como da finura espiritual e aristocratlca 
colocaram à disposição do Margs os traba- que imprimia a seus trabalhos . 
lhos, inclusive um inacabado. As pinturas 
de Oscar Boeira, executadas entre 1903 el 

^ 1943 (ano do seu falecimento) representam das lOh às 17h.
O Margs funciona de terças a domingos,

v
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* 0 Museu de Arte do Rio 1 
Grande do Sul, órgão da 
Subsecretária de Cultu- 
ra/SEC, Inaugura hoje a ex
posição Oscar Boelra: 100 
anos. A abertura da mostra 
— que oferece ampla retros
pectiva do Imortal pintor 

ocorrerá às

il5
Osccxv v y-o.
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gaúcho 
18h30mln, e seu período de 
realização se estenderá até 
14de dezembro.

Atividades
artísticas

X X• VASCO Prado e Xico Stockin- 
ger vào expor miniesculturas na 
Galeria Tina Presser em 2 de de
zembro, trabalho inédito que os 
dois expoentes das artes plásti
cas do Estado vêm desenvolven
do há pouco tempo.
• MOSTRA comemorativa ao 
centenário de nascimento do ar
tista Oscar Boeira está em expo
sição no MARGS, valendo a pena 
ser visitada, já que trata-se de 
uma significativa retrospectiva 
da obra de nosso primeiro im
pressionista e o mais importante 
pintor gaúcho da primeija meta
de do século.
• FALANDO no MARGS, o con
certo da Orquestra de Câmara da 
OSPA, sob a regência do maestro 
Eleazar de Carvalho, será hoje, 
às 18h, no próprio Museu.
• GALERIA de Arte do Hotel Ser
rano está apresentando os traba
lhos dos artistas Sérgio Matta, 
Antônio Augusto Antunes e Car
los Scliar, numa iniciativa da 
Galeria Tina Presser.
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul recebendo pú
blico expressivo para visitara exposição comemorati
va do centenário de Oscar Boeira, introdutor do im- 
pressioniSmo no Estado e o mais impo importante pin
tor gaúcho da primeira metade do século. Sem dúvida, 
um dos melhores momentos da programação dó 
Margs neste ano.
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ra. Com 0 grupo que resultou 
da fusão de "Os Tapes" e o 
"Santa Preguiça". Ingressos, 
no local, a Crí 700.

CONCERTO PALESTRA PROJETO
A 0RQt'ESTRA 25 DE ju. 
LHO, sob a regência de Nico- 
las Fidantserf, apresenta-se, 
noje a noite, no Centro Cultu
ral 25 de julho (Germano Pe- 
tersen Júnior, 250), às 20h 
oOmin. Composta por crian
ças e adultos, a Orquestra fa- 
ra um concerto especial, para 
anunciar sua participação 
campanha em prol do Natal 
da criança pobre.

LENORA ROSENFIELD -
dá sua segunda palestra hoje, 
na sala Álvaro Moreyra do 
Çentro Municipal de Cultura 
As 20h. Tema: "A Restaura
ção e sua Consciência".

NADA será como an
tes — No Museu do Traba
lho, hoje, às 21h, show com 
Totonho Villeroy, Pedro Fi
gueiredo, Fernando Corona 
Everson Oliveira e outros. 
Ingressos a Cr$ l mil. no lo
cal.

UNICENA 
Festas
18h30min, as peças "Shaolin 
contra a Virgem de Metal" 
(Grupo Não Semo Istrela Mas 
Briamo) e "Pequenas Taras" 
(Grupo Vaca Viva). No proje
to Unicena. Entrada franca

No Salão de 
da Reitoria. às

EXPOSIÇÃOna AUDIOVISUALOSCAR BOE1RA: 100 ANOS
- No Museu de Arte do RS 
(Praça da Alfândega), às 
18..30min, abertura da mostra 
comemorativa aos 100 anos 
de nascimento de Oscar Boei- 
ra - pinturas e desenhos. Vi
sitação de terças a domingos, 
das 10 às I7h, até 14 de de
zembro.
MARIA H. KALIL — Com su
as alunas inaugura, hoje, às 
17h, exposição de pintura em 
telas e porcelana, no Salão 
Itapema. do Hotel Plaza São 
Rafael. A mostra fica aberta 
ate dia 26, das 8 às 22h. 
LUCIANE GARBIN - De ho 
je ate dia 7 de dezembro, na 
La Botte-Pizzaria, Luciane 
estara mostrando um conjun
to de fotografias. Na Rua Ivo 
Corseuil, 211, Petrópolis. To
das as noites.

DANÇARECITAL CIO DA TERRA — Hoje. ama
nhã e depois, às 21h, no Audi
tório da Faculdade de Arqui
tetura da UFRGS (Sarmento 
Leite, esquina Osvaldo Ara
nha), apresentações do audi- 
visual "Cio da Terra". Foto
grafia e produção de Ilton 
Saffer, Genoveva Fruet, Cel
so Scaletsky e Maria Luiza 
Gastai. Promoção: Diretório 
Acadêmico da Faculdade de 
Anjuitetura/UFRGS. Apoio: 
Pro-Reitoria de Extensão da 
UFRGS. Ingressos à venda 
local a C'r$ 500.

BALE - No auditório da As
sembléia Legislativa, às 21h, 
quarta e quinta-feira, o espe
táculo anual da Escola Maria 
Julia, com a apresentação de 
oale clássico. Ingressos na 
escola (Mariante, 723) e no lo
cal.

IVAN CAVALCANTI e SÉR 
GIO GONÇALVES, no Doze e 
Trinta, para interpretação, „„ 
Piano, de Heitor Villa-Lobos, 
Gabriel Fauré e Montz 
Moszkowski. No Salão de 
Festas da Reitoria, às 12h 
30min.

ao

FILME RETRETAno

ENTRE O ONTEM E O A- 
MANHA — Documentário so
bre trabalhos relacionados 
com a preservação de monu
mentos históricos em diver
sos países europeus, hoje, na 
Biblioteca Lucília Minssen. 
Na rua professor Annes Dias, 
112, sobreloja. Entrada fran
ca.

QUANDO EU CRESCER - 
No Plenário da Assembléia 
Legislativa, hoje. amanhã e 
depois. Ingressos no local a 
Cr$ 500. Promoção: Ponto de 
Cinema.

CIRCO NO LARGO DA PREFEITU
RA, as 17h, a retreta com a 
Banda Municipal de Porto 
Alegre,Ja^AÍÍY ~ N? Borges de 

Medeiros, esquina Ipiranga 
sessões diárias, às 21 h. Quin
tas, as 17h. Cadeiras simples 
e numeradas e camarotes 
com quatro lugares, com pre
ços a partir de Cr$ 800 (crian
ças) e Cr$ 1.500 (adultos).

Mais informações pelo fone 
26-1066. Bilheterias abertas 
desde as íoh.

SHOW MÚSICAOS TAPES E SANTA PRE- 
*fUJÇ.A — No Salão de Atos 
da Reitoria, às 2lh. hoje e a- 
manhã, os espetáculos de 
musica gaúcha de projeção 
folclórica, pró-II Cio da Ter-

O Show Musical Anchieta se 
apresentará às 20h 30min de 
hoje na Reitoria da PUC. In
gressos a Cr$ 1.000 no local.
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IS mostras em cartaz i

Raul Daudt Já é bem co
nhecido por sua arte de tradi
cional figurativismo.. Está 
ele na C-alerla de Arte da 
AssoclacSo Leopoldlna .Juve
nil com um conjunto de 27 
pinturas de nosso pa
isagismo. Igreja, praça, ca
sario. íiores e frutas, tudo 
bem cromático. /

Mostras Grupais - O Bu- 
reau de Cultura móstra sua 
coletiva de fim de ano, com 
dezessete exposltoras em 
pintura, aquarela, guache, a 
pastel bico de pena. rnonotl- 
pla, argila e bronzes de Fan- 
tln, Taddei, Nyggard, Lucao- 
ra. Xavier, Ester e outros.

VIII Coletânea de Profes
sores — Outra representati
va coletiva está no Hall ln- 
telor da Assembléia Legislati
va, com meia centena de la
bores dos vários ramos das 
artes plásticas, com boa pin
tura, desenho, gravura e ce
râmicas.

Mostra a Três - Na Gele- 
rla Açorlanos da Travessa 
do Carmo, expoêm Eva 
Campos pinturas a óleo. Ve
ra Radó Sordl 12 desenhos 
mistos e Jorge Hugo Gomes 
desenhos e texto. Essa expo
sição ficará até 25 de no
vembro.

Cruchín no IAB 
plástico conterrâneo, de re
torno de São Paulo, mostra 
uma dúzia de desenhos no 
Espaço Art do IAB.

Fotos do balê Inglês — 
Ampla mostra do panorama 
de 3920 até 1983, no Hall Ga
leria do Centro Municipal de 
Cultura.

Plínio Bernhardt — A Ga
leria Modus Vlvendl prosse
gue com 23 acrílicos e lápis 
do veterano pintor e dese
nhista cacboelrense, dedica
do ao barroco e à figuração 
humana e feminina, aqui em 
contraponto com aves e nus.

Três Mostrç.s Grupais — A 
nova Livraria Prosa e Verso 
no Shopping Center, 5a ave
nida apresentou em sua so- 
breloja gravuras de Nury 
Jost, Vera Grlmberg, Maria 
Helena Salle, numa seleção 
homogênea.

O Instituto Cultural Brasi
leiro Alemão acolhe a mos
tra de três processos de tra
balho Informativo em ofici
na, propostos por Karln 
Lamprecht. Mlchnel Chap- 
mann e Helena Schneider da 
Silva c Isso só por poucos 
dias.

A seu turno, a Aliança 
Francesa no ?u piso de sua j 
nova sede está com a expo
sição dos trabalhos infantis 
efetuados pelos participantes 
do Aloüi-r Creaílvüé e Isso 
até o dia 3u de novembro.

ALDOOBINO

Ceramistlca 
Livre da Prefeitura montou, 
na sede da Associação dos 
Contabilistas, mostra coleti
va expressiva e de fim de 
ano, vale uma visita. Na 
mostra relâmpago tivemos 
da Escola de Artes e Ofícios 
de Perto Alegre, dirigida por 
Lygía Mallmann, com vinte 
exposltoras e 52 peças, com 
temárlo da vida, som e Ilus
tração de poemas.

Outra proposta íol na Loja 
Masson do Shopping Center 
lguateml, em mostra Cera- 
mistas/C3, de dezesseis ex
positores: Aglaé, Olmedo, 
Astrid, Ingeborg. Leda, Mi- 
zoguche, Mallmann, Marile- 
nee outras tantas.

Mostra de esmaltaçào em 
cerâmica está no Hall do 
IP£, com peças e conjuntos 
de Elaine Erdmann Nunes, 
Maria do Carmo Basto e 
Maria Azevedo Gomes.

Duas Mostras Coletivas — 
Após a coletiva de pequeno 
Bronze da Singular Galeria, 
eis a IV Feira do Pequeno 
Bronze no Hall Galeria do 
CMC Renascença, em apre
ciável seleçáo. com nada 
menos de dezesseis destaca
dos artistas e um ótimo ca
tálogo. A 2a Arte Universitá
ria do IA da Ufrgs pode não 
ser Ímpar, mas tem bons 
trabalham e premlações com 
Denlz, Graebln, Duzzo no de
senho, na pintura, gravura, 
escultura e proposta, estando 
aberta até 30 de novembro, 
na Pinacoteca Barão de Sto. 
Ângelo.

Três Mostras Singulares — 
O Maras está condlgnamente 
comemorando o centenário 
de Oscar Boelra. com uma 
retrospectiva de 53, pinturas 
e desenhos e texto reserva
dos como Já em 1953 e 1972 
outras sugestivas mostras 
teve o singular artista con
terrâneo.

O Margs. noutra galeria, a- 
presenta as xilogravuras de 
Clarice Jaeger. de Sáo Leo
poldo e agora em sua 3a mos
tra pessoal com o temárlo 
dos 15 gallnáceos, numa arte 
nativa de excelente Inspira
ção, composição e expressão 
num refinado cromatlsmo.

O Atcller Cambalacho, na 
Praça Maurício Cardoso, a- 
presenta a arte em técnica 
mista de Themis Valiada 
Bertuol. em Bento Gonçal
ves. corn 40 pinturas com 
aquarela, nanqulin, lápis de 
cor. numa nêof! nraeêo im
pressionista e algo surrealis
ta r. par de uma parte em 
realismo dcformnUvo.

O Ateiler
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Fayga Ostrower esfã^f 

rá expondo, a partir do dia 
29, suas belas aquarelas na 
Bolsa de Arte.

-J^or Margsr até dia 14, 
mostra comemorativa do 
centenário de nascimento 
de Oscar Boejraf introdutor 
cJo impressionismo no Es
tado.
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— Niels Bosner e Carlos 
Vega inauguraram esta 
semana Destaque-loja de 
decoração e revestimen
tos, na Plínio Brasil Mila- 
no. A decoração é de auto
ria de Themis Vega, que 
criará detalhes e móveis

l

V
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PINCELADAS^
O ■ BOEIRA — Ainda há tempo de apresentação é do crítico Tohp t ni» 

ver a mostra comemorativa dos 100 do Amaral Neto que vrni ob^^ 
“°! de nascimento do pintor Oscar Alfredo "uma harmonia “iSda

£?£**!£&°1CSStaT depequenas<Uss“nâ"^8"'
tas gaúchos. São 50 obras reunidas ® FOTOGRAFIA — Duas gaúchas 
pelo Museu de Arte do Rio Grande estáo entre 08 43 fotógrafos brasilei- 
do Sul para a primeira Individual do ros que Participaram da mostra "- 
artista, que em vida só expôs em co- BrasU dos Brasileiros” que o Centro 
letivas. Até o dia 14 de dezembro. Georges Pompldou (Paris) realizou
■ SCLIAR — o Conselho Estadual ^un^° a setembro e que agora en- 
de Cultura do Rio de Janeiro passou ^ 0 catálogo. Jacquellne Joner e.

contar, desde sexta-feira última, Eneida Serrano mostraram ao pú- 
com a participação do pintor Carlos bUco a Paisagem e o colono rio- 

. Scliar. Além do mestre gaúcho, lnte- gxandenses, em trabalhos de grande 
gram o Conselho, entre outros, Tom sensibilidade social e cuidadosa 
Jobim, Fernanda Montenegro e Os- construção formal. 
carNiemejrer. Um time respeitável, ■ HERING - A escultora catari-
rioU?e CuIltí^a/^yrRlbeÍr0, alcretà' nense Elk« Hering está expondo, até 
rio de Cultura e vlce-govemador ca- dia 9 de dezembro, na Galeria Esco-
■ NTCDT ATiPWQirv . la studlo de Artes (Florianópolis).

~t° desenhlsta Elke refaz sua trajetória artística
Inaugura ex* aPós ter o atelier Invadido pelas 

po ção individual amanhã, na Gale- águas em julho e perdido o registro
I Sm Aeb

Espaço IAB comemora 
dois anos de muita atividade 
uma exposição de fotografias de 
Luiz Carlos Felizardo.
A inauguração é quinta-feira 
artista redescobre para nós o 
Parque da Redenção, explorando 
reflexos, luzes e sombras de 
forma quase impressionista.

Paisagista reconhecido 
nacionalmente, Felizardo expôs 
este ano no Museu Nacional de. 
Belas Artes do Rio e no Museu de 
Arte de São Paulo. Não percía.
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Auto-retrato, 
obra de Oscar 
Boeira

Boeira e Mancuso 

estão no MARGS
\

:
Oscar Boeira: 100 anos, importante retrospectiva da obra 

de um dos expoentes das artes plásticas no Rio Grande do Sul, 
reunindo cerca de 50 obras do primeiro impressionista gaúcho, 
continua em exposição até o dia 14 de dezembro, q&MARGS.

Esta rara oportunidade, suscitada pela reunião, em um só 
local deste significativo acervo das obras de Oscar Boeira, 
oportunizarâ palestra do professor Carlos Mancuso. As obras 
expostas na Sala da Galeria do MARGS, órgão da Subsecre 
taria de Cultura/SEC pertencem ao acervo do MARGS; 
Pinacoteca da APLUB e coleções particulares.

i

Carlos Mancuso, responsável por mais esta edição de 
"Encontros no Museu”, é artista piástico, arquiteto, professor 
universitário e responsável técnico pelas obras de restauro do 
nosso Teatro São Pedro, bem como afresco do forro do teatro 
Após a palestra, Carlos Mancuso percorrerá a exposição jun- 

.. tamente com os participantes deste “Encontro no Museu”, 
comentando as obras e respondendo a questões formuladas 

• pelos presentes, em palestra a ser realizada hoje, ás 17 horas 
, 00 Auditório do MARGS.
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