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Arte e História
Uma mostra importante está prevista para 

quarta-feira, no Museu de Arte, com exibição de 43 
peças produzidas por índios canadenses da Costa do 
Pacifico. A exposição intitula-se “Os Povos do 
Cedro” e é composta por peças da coleção do Museu 
Antropologrico de Vancouver, e que narram toda a 
existencia/arte da tribo indígena. A promoção é 
iniciativa do Consulado Geral do Canadá em São 
Paulo. E oportunidade conhecer mais de perto a 
historia daqueles povos e seu conhecimento sobre o 
cedro, que alias servia para a confecção dos famosos 
totens, que chegavam a alcançar 70 metros de altura.
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Povos de Cedro no Margs
Com o apoio do Consulado Geral do Canadá, com sede 

em São Paulo, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul inau
gura hoje a mostra Os Povos do Cedro. A exposição reúne 
43 peças diversas realizadas pelos índios canadenses da 
costa do Pacífico. Com troncos de cedro da região, os 
indígenas fazem máscaras adornadas com pêlos de urso 
ou crinas de animais, vestimentas amplas, utensílios de 
uso diário e artefatos de rituais. Há também um mastro 
totèmico representando os brasões dos chefes das tribos. 
A mostra fica aberta atè o dia 27 deste mês, de terças a do
mingos, das lOh às I7h. Paralelamente, o Margs mostrará 
filmes sobre a cultura dos Povos de Cedro, de quartas a 
domingos, às I5h30min.
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Mostra dos Povos de Cedro no MARGS
origem provável destes povos que habitam a 
Costa Noroeste do Oceano Pacífico deve ser do 
Leste da Asia Oriental, não só pelas suas 
semelhanças físicas como pela manifestação 
da sua arte, que apresenta semelhanças com a 
da China antiga, além de rituais parecidos com 
as. .cerimônias xamanistas praticadas na Sibé
ria. Os antepassados destes povos devem íer 
emigrado pela faixa de terra do estreito de 
Bering, antes de terminar a última era glacial

(10.000 aC). De sua arte, algumas notáveis 
esculturas em pedra, representando figu 
humanas e vasos rituais, têm sobrevivide 
comprovando o alto grau de eul .tura herdadr 
pelos povos de Cedro. A exposição eomeçt 
amanhã e encerra no dia 27 de janeiro. D< 
quartas à domingos, às 15h30min, serát 
apresentados filmes sobre estes povos. A 
mostra pode ser visitada de terças a domingos 
no horário das 10 às 17 horas.

na confecção de seus adornos oncrustados com 
conchas naearadas, na feitura de suas másca
ras e de seus utensílios de cozinha.

O contato, nos últimos duzentos anos, com 
outras culturas proporcionou aos Po\os do 
Cedro um enriquecimento de sua arte. A 
escultura foi altamente desenvolvida por estes 
povos, sendo a técnica apreciável não somente 

madeira como também na pedra, material 
trabalham com a mesma precisão. A

Museu de Artes do RioComeça amanhã no 
Grande do Sul a Exposição Os Povos de Cedro 
reunindo 43 peças diversas realizadas pelos 
índios canadenses da costa do Pacífico. As 

da coleção do Museu Antropológico

raí

peças sao
de Vaneouver (Canadá) e é composta de 

adornadas com pelos de 
crinas de animais da região 
lua. o sol. a transformação do homem em 
águia, os guerreiros em forma de falcões, os 
espíritos protetores; de vestimentas amplas, 
feitas com cascas de cedro, que cobriam os 
índios durante as danças rituais, espetáculos 

ilusionismo dos magos; de

urso ou 
simbolizando a

mascaras

na
que

de magia
utensílios de uso diário; de artefatos de rituais. 
Integra, também a mostra, um mastro totômi- 

heráldico, representando os brasões dos 
•hefes das tribos.

co ou

Povos de Cedro é a denominação genérica 
dos índios canadenses, habiatantes de Costa 
Noroeste do Pacífico, que. apoiados pela gran
de fartura de cedro vermelho na região, 
desenvolveram sua utilização em grande escala 
na vida diária. O cedro teve os usos mais 
diversificados, desde a construção de habita
ções até os meios de transportes, servindo 
ainda para a realização do vestimentas e 
transformando-se no material em que estes 

arte. sendo ele própriopovos exprimiam a sua 
motivo de culto através da representação do 
jovem espírito do cedro que oferecia ao 
homem proteção espiritual. É o cedro utiliçado
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Povos do Cedro
Com apoio do Consulado 

Geral do Canadá em São 
Paulo, o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgão da Sub
secretária de Cultura/SEC, 
inaugura hoje, a mostra “Os 
Povos do Cedro”, reunindo 43 
peças diversas realizadas 
pelos índios canadenses da 
Costa do Pacífico. Paralelo a 
exposição serão apresentados 
filmes sobre a cultura dos 
Povos do Cedro, de quarta a 
domingo, às 15h30min, até o 
dia 27, data de encerramento 
da mostra.

fartura do cedro vermelho na 
região, desenvolveram 
utilização, em grande escala 
na vida diária. A exposição 
reúne peças da coleção do 
Museu Antropológico de Van- 
couver/Canadá, sendo 
posta de máscaras adornadas 
com pelos de urso ou crinas 
de animais da região sim
bolizando a lua, o sol, a trans
formação do homem 
águia, os guerreiros em for
ma de falcão, os espíritos 
protetores; de vesümentas 
amplas, feitas de casca de 
cedro, que cobriam os índios 
durante as danças rituais, es
petáculos de magia e ilu
sionismo dos magos; de uten
sílios de uso diário; de ar
tefatos de rituais.

sua

com

em

Povos do Cedro é a deno
minação genérica dos índios 
canadenses habitantes da 
costa nordeste do Pacífico 
que, apoiados pela grande
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Porto Alegre, quarta-feira, 9 de janeiro de 1985 - GAZETA MERCANTIL SUL

Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

Povos do Cedro”, no Margs6 6

ras. Possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil na Cris
tóvão Colombo, tente a rua Dr. 
Vale ou a rua Hoffmann. 
ALGUNS MESTRES DA GRAVU
RA — Exposição coletiva com 
gravuras em madeira e metal'. 
Na Cambona Centro de Arte 
(rua Dona Laura, 204), com visi
tação de segunda a sexta das 9 
às 12 e das 14 às 19 horas. No 
sábado das 9 às 13 horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na própria 
rua.
ROSA MARIA BARREIRO —
Mostra de desenhos a pastel, 
cera, crayon, aquarelas, goua- 
che e bico de pena de Rosa Ma
ria Franco de Souza Barreiro. 
Visitação na rua Garibaldi, 
1084, de segunda a sexta no ho
rário comercial. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento na rua é difícil. Tente a 
Vasco da Gama. 
SÊSQUICENTENÁRIO FARROU
PILHA — Mostra de documen
tos e objetos da época da Revo
lução Farroupilha, organizado 
pelo Arquivo Histórico da Pre
feitura de Porto Alegre. No Sa
guão do Centro Municipal de 
Cultura (avenida Érico Veríssi
mo. 307), até 16de janeiro. Visi
tações de segunda a sexta das 
8:30 às 12 e das 13:30 às Cho
ras e durante a programação 
dos teatros. Possui ar condicio
nado e estacionamento próprio 
para 50 carros.

«or Luís Carlos Barbosa

A arte dos “Povos do Ce
dro”, índios canadenses da 
costa noroeste do oceano 
Pacífico, está em exposição 
a partir de hoje no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega). O Ór
gão da Subsecretária de Cul
tura realiza a promoção, 
com 43 peças do acervo do 
Museu Antropológico de 
Vancouver, Canadá, com a 
chancela do Consulado Ge
ral do Canadá em São Paulo.
Durante a mostra , que 
ficará até 27 de janeiro no 
Margs.de quartas a domin
gos às 15:30 horas serão pro- s 
jetados filmes sobre a cul- ^ 
tura dos “Povos do Cedro”. |
A Fundação Nacional do In- | 
dio (Funai),à convite do em- | 
baixador do Canada, Antho- 1 
ny Tudor Eyton, também i 
participa da mostra com 43 ó 
peças de indios brasileiros, f :y' ^ 
que reúne objetos em plumá- “■ 
ria, tecelage, trançados e 
madeira.

Cerâmica e esculturas de índios canadenses em exposição

Entre as obras dos “ Povos 
do Cedro” (que recebem es
ta denominação por vive
rem numa região rica em ce
dro), estão máscaras ador
nadas, utensílios de uso diá
rio, artefatos de rituais e ROTEIRO 
mastros totêmicos. As más
caras e os principais 
artefatos são feitas em ma
deira de cedro, com pelos de 
urso, crinas de animais e 
conchas nacaradas (bri
lhantes e multicoloridas).
Também integram a mostra 
no Margs vestimentas do co
tidiano e indumentária de ri
tuais, que são confecciona
dos com as cascas fibrosas

— Coletiva na Galeria de Arte lizado pelo Museu de Arte Mo
da Associação Badesul (rua Se- derna de São Paulo. Na Galeria 
te de Setembro. 666), reunindo Delphus Arte Sobre Papel (ave- 
40 peças de artistas gaúchos.
Entre eles Carlos Tenius, Leo
nardo do Canto, Hélio Ferven- sexta das 9 às 12 e das 14 às 19. 
za, Nilton Maia e Clébio Sória. e no 
Visitação de segunda a sexta 
das 10 às 12 e das 13:30 às 16:30 
horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento na rua é difí
cil, mas há diversas garagens 
pagas nas imediações.
GAÚCHOS DO PANORAMA —
Mostra de xilogravuras dese
nhos e peças gráficas de Carlos 
Wladimirsky, Anico Herskovits,
Franz e Ana Alegria, quatro dos 
gaúchos selecionados no Pano 
rama de Artes Sobre Papel rea-

do cedro e pele de animais. A 
mostra poderá ser vista até 
27 de janeiro de terças a do
mingo sdasl0às!7horas. nida Critóvão Colombo, 1093), 

com visitação de segunda a

sábado das 9 às 12:30 ho-

NORBERTO STORI — Exposição 
com 52 obras de pinturas aqua- 
reladas e acrílico sobre tela. Na 
Kraft Escritório de Arte (rua Fi
ladélfia. 136), com visitação de 
segunda a sexta das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. E no sábado 
com hora marcada. A galeria 
não tem ar condicionado e o es
tacionamento é fácil na própria 
rua ou transversais. 
COLETÂNEA DE ARTE GAÚCHA
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Ultimo dia da mostra de Stori
ARTES PLASTICAS

Último dia para visitar a BH 
exposição de Norberto Stori 
com peças em pinturas 
aquarelas e acrílico sobre H 
tela, na Kraft Escritório de 
Arte. 0 pintor paulista, que é || 
professor de gravura na es- Jai 
cola de Artes e Comunica- II» 
ção da Universidade Mac- 
kenzie, em São Paulo, de- 
senvolve um tratamento es- 3C 
pecial na aquarela. São pe- 3ISB 
ças de grandes dimensões 
totalmente cobertas de tin
ta. Stori tem como temática 
predominante as paisagens 
e pintou diversas regiões do s 
Rio Grande do Sul, entre as 
quais a Campanha gaúcha | 
(Uruguaiana, Livramento).
A individual de Norberto 0 
Stori em Porto Alegre, en- V 
cerra hoje às 20 horas. Confi- ■? vj® 
ra em nosso roteiro outras á. 
opções em exposições.
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"Querência ", pintura de Norberto StoriROTEIRO
NORBERTO STORI — Exposição 
com 52 obras de pinturas aqua- 
reladas e acrílico sobre tela. Na 
Kraft Escritório de Arte (rua Fi
ladélfia, 136), com visitação de 
segunda a sexta das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. E no sábado 
com hora marcada. A galeria 
não tem ar condicionado e o es
tacionamento é fácil na própria 
rua ou transversais. 
COLETÂNEA DE ARTE GAÚCHA 
— Coletiva na Galeria de Arte 
da Associação Badesul (rua Se 
te de Setembro, 666). reunindo 
40 peças de artistas gaúchos. 
Entre eles Carlos Tenius. Leo
nardo do Canto, Hélio Ferven- 
za, Nilton Maia e Clébio Sória. 
Visitação de segunda a sexta 
das 10 às 12 e das 13:30 às 16:30 
horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento na rua é difí
cil, mas há diversas garagens 
pagas nas imediações.
ALGUNS MESTRES DA GRAVU
RA — Exposição coletiva com 
gravuras em madeira e metal. 
Na Cambona Centro de Arte 
(rua Dona Laura, 204). cor.i visi
tação de segunda a sexta das 9 
às 12 e das 14 às 19 horas. No 
sábado das 9 às 13 horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na própria 
rua.
ROSA MARIA BARREIRO —
Mostra de desenhos a pastel.

cera. crayon, aquarelas, goua- 
che e bico de pena de Rosa Ma
ria Franco de Souza Barreiro. 
Visitação na rua Garibaldi, 
1084, de segunda a sexta no ho
rário comercial. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento na rua é difícil. Tente a 
Vasco da Gama.

SESQUICENTENÁRIO FARROU
PILHA — Mostra de documen
tos e objetos da época da Revo
lução Farroupilha, organizado 
pelo Arquivo Histórico da Pre
feitura de Porto Alegre. No Sa
guão do Centro Municipal de 
Cultura (avenida Érico Veríssi
mo, 307), até 16de janeiro. Visi
tação de segunda a sexta das 
8:30 às 12 e das 13:30 às 18 ho
ras e durante a programação 
dos teatros. Possui ar condicio
nado e estacionamento próprio 
para 50 carros.

KARIN E MARA — Exposição 
das obras de Karin Lambrecht e 
Mara Alvares, artistas gaúchas 
selecionadas e premiadas no 7? 
Salão Nacional de Artes Plásti
cas. realizado pela Funarte no 
Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro. As obras de Karin 
Lambrecht (menção honrosa) e 
Mora Alvares (prêmio aquisi
ção) podem ser apreciadas no 
Museu de Arte do Rio Grande

do Sul (Praça da Alfândega), 
até 27 de janeiro. Visitação de 
terças a domingos das 10 às 17 
horas. O Margs possui ar condi
cionado. Estacionamento difícil 
nas imediações, tente a Siquei
ra Campos ou use as garagens 
pagas na mesma rua. Ônibus 
escolar e de turismo podem es
tacionar na avenida Sepúlveda 
POVOS DO CEDRO - Mostra 
de peças em arte e objetos de 
uso de rituais e cotidiano dos ín
dios canadenses, conhecidos co
mo Povos do Cedro", pela 
abundância desta madeiro 
região em que vivem, na costa

noroeste do oceano pacífico. 
De quartas a domingos proje
ção de filmes sobre a cultura 
dos "Povos do Cedro" e no dia 
17, coquetel com a presença de 
uma delegação do Consulado 
Geral do Canadá em São Paulo. 
Visitação de terças a domingos 
das 10 às 17 horas, até o dia 27 
de janeiro. Paralelamente, ex
posição de trabalhos de indios 
brasileiros com objetos em plu- 
mária, tecelagem e madeira. O 
Margs possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil nas 
imediações, tente a Siqueira 
Campos ou as garagens pagas.

na
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Assunte:ARTES PLASTICAS
bkUma excursão para ver 

Tradição e Ruptura”<<

por Luis Carlos Barbosa

Quem for a São Paulo nas 
férias tem uma oportunida-. 
de singular de conhecer 
muitos aspectos da arte e da 
cultura brasileira através 
da mostra síntese “Tradição 
e Ruptura" que está ocor
rendo no Pavilhão do Ibira- 
puera. em São Paulo até 31 
de janeiro. A Associação dos 
Amigos do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (AA- 
MARGS) está promovendo 
com a operadora de turismo 
Cooltur uma visita a exposi
ção do Ibirapuera.

A exposição reúne, num 
amplo panorama, peças ar
queológicas. artefatos indí
genas. mobiliário, prataria, 
esculturas religiosas e pin
turas. que representam a s 
História da Arte Brasileira ° 
do período anterior ao desco
brimento, até os anos 70. i 
Através de uma mostra foto- ,g 
gráfica, paralela ao setor de jj 
artes plásticas, poderá ser | 
vista uma caracterização do “ 
homem brasileiro e uma ° 
evolução da arquitetura e 
urbanismo nacionais, que 
inclui trabalhos realizados 
hoje no Pais.

A programação da via- • 
gem oferece opções aéreas e 
rodoviárias com saída na 
sexta-feira, dia 25 e retorno 
no domingo, dia 27 de janei
ro. Com um preço a partirde 
CrS 280 mil. o roteiro inclui 
passagem de ida e volta, 
hospedagem no Hotel Nobi- 
lis (trés estrelas), café da 
manhà, translados e "city 
tour" pela cidade. A promo
ção é aberta a todos os inte
ressados e maiores informa
ções podem ser obtidas pelos 
telefones 24.04.21.25.82.72 ou 
na AAMARGS na s'ala 11 do 
Margs.

o

h

I
I

Máscara em cedro de índios canadenses

cas realizado pela Funarle no 
Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro As obras de Karin 
Lambrecht (menção honrosa) e 
Mora Alvares (prêmio aquisi 
ção) podem ser apreciadas no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Praça da Alfândega) 
até 27 de janeiro. Visitação de 
terças a domingos das 10 ás 17 
horas O Margs possui ar condi 
cionado Estacionamento difícil 
nas imediações tente a Siquei

gravuras em madeira e metal 
Na Cambona Centro de Arte 
(rua Dona Lauro 204) com visi 
tação de segunda a sexta das 9 
ós 12 e das 14 às 19 horas No 
sábado das 9 às 13 horas Não 
possui ar condicionado e o esta 
cionamento é fácil no própria 
rua.

ROSA MARIA BARREIRO —
Mostra de desenhos a pastel 
cera. crayon aquarelas, goua 
che e bico de pena de Rosa Ma 
ria Franco de Souza Barreiro 
Visitação na rua Garibaldi 
1084. de segunda a sexta no ho
rário comercial. Não possui ar 
condicionado e o estaciona 
mento na rua é difícil. Tente a 
Vasco da Gama

SESQUICENTENÁRIO FARROU
PILHA — Mostra de documen
tos e objetos da época da Revo 
lução Farroupilha, organizado 
pelo Arquivo Histórico da Pre
feitura de Porto Alegre. No Sa
guão do Centro Municipal de 
Cultura (avenida Érico Verissi 

307) até 16de janeiro Visi 
tação de segunda a sexta das 
8:30 às 12 e das 13 30 às 18 ho
ras e durante a programação 
dos teatros. Possui ar condicio 
nado e estacionamento próprio 
para 50 carros.

KARIN E MARA — Exposição 
das obras de Karin Lambrecht e 
Mara Alvares, artistas gaúchas 
selecionadas e premiadas no 79 
Salão Nacional de Artes Plásti

ra Campos ou use as garagens 
Ônibuspagas na mesma rua. 

escolar e de turismo podem es 
tacionar na avenida Sepúlveda
POVOS DO CEDRO — Mostra 
de peças em arte e objetos de 
uso de rituais e cotidiano dos Ín
dios canadenses conhecidos co
mo Povos do Cedro pela 
abundância desta madeira na 
região em que vivem na costa 
noroeste do oceano pacifico 
De quartas a domingos proie 
ção de filmes sobre a cultura 
dos Povos do Cedro e no dia 
17, coquetel com a presença de 
uma delegação do Consulado 
Geral do Canadá em São Paulo. 
Visitação de terças a domingos 
das 10 às 17 horas até o dia 27 
de janeiro Paralelamente, ex 
posição de trabalhos de índios 
brasileiros com objetos em plu 
mária tecelagem e madeira O 
Margs possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil nas 
imediações tente a Siqueira 
Campos ou as garagens pagas.

ROTEIRO
COLETÂNEA DE ARTE GAÚCHA
— Coletiva na Galeria de Arte 
da Associação Badesul (rua Se
te de Setembro. 666) reunindo 
40 peças de artistas gaúchos 
Entre eles Carlos Tenius. Leo
nardo do Canto Hélio Ferven- 
za. Nilton Maia e Clébio Sória. 
Visitação de segunda a sexta 
das 10 às 12 edas 13:30 às 16:30 
horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento no rua édifi-

mo

cil, mas há diversas garagens
pagas nas imediações.

ALGUNS MESTRES DA GRAVU
RA — Exposição coletiva com
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Audiovisual da Samrig 

na praia de Atlântída
Integrando as comemora

ções do sesquicentenário da 
Revolução Farroupilha, a 
Samrig promove neste fim- 
de-semana projeções de au
diovisuais em Atlântida. Os 
audiovisuais “No Tempo dos 
Farroupilhas”, com textos 
de Luiz Antonio de Assis 
Brasil,e “São Miguel da Hu
manidade”, com textos de 
Barbosa Lessa, serão apre
sentados às 20:30 horas des
te sábado, dia 12, no Hotel 
Atlântico. A ilustração tios 
documentários são de João 
Mottini, que terá seus qua
dros originais expostos du
rante o programa. A promo
ção que percorrerá outras 
praias do litoral gaúcho e ca
tarinense tem entrada fran
ca, e em Atlântida conta com 
a colaboração da Prefeitura 
Municipal de Capão da 
Canoa.

ROTEIRO
COLETÂNEA DE ARTE GAÚCHA
— Coletiva na Galeria de Arte 
da Associação Badesul (rua Se
te de Setembro. 666), reunindo 
40 peças de artistas gaúchos. 
Entre eles Carlos Tenius, Leo
nardo do Canto. Hélio Ferven- 
za, Nilton Maia e Clébio Sória. 
Visitação de segunda a sexta 
das lOàs 12edas 13:30às 16:30 
horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento na ruoé difí
cil. mas há diversas garagens 
pagas nas imediações.

ROSA MARIA BARREIRO —
Mostra de desenhos a pastel, 
cera, crayon, aquarelas, goua- 
che e bico de pena de Rosa Ma
ria Franco de Souza Barreiro. 
Visitação na rua Garibaldi, 
1084, de segunda a sexta no ho
rário comercial. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento na rua é difícil. Tente a 
Vasco da Gama.

Sonhadora , escultura de Nilton Maia no Badesul

KARIN E MARA — Exposição 
das obras de Karin Lambrecht e 
Mara Alvares, artistas gaúchas 
selecionadas e premiadas no 7? 
Salão Nacional de Artes Plásti
cas, realizado pela Funarte no 
Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro. As obras de Karin 
Lambrecht (menção honrosa) e 
Mara Alvares (prêmio aquisi
ção) podem ser apreciadas no 
Museu de Arte do Rio Grande

de peças em arte e objetos~de 
uso de rituais e cotidiano dos ín
dios canadenses, conhecidos co
mo ' Povos do Cedro ", pela 
abundância desta madeira na 
região em que vivem, na costa 
noroeste do oceano pacífico. 
De quartas a domingos proje
ção de filmes sobre a cultura 
dos "Povos do Cedro" e no dia 
17, coquetel com a presença de 
uma delegação do Consulado 
Geral do Canadá em São Paulo. 
Visitação de terças a domingos 
das 10 às 17 horas, até o dia 27 
de janeiro. Paralelamente, ex
posição de trabolhos de indios 
brasileiros com objetos em plu- 
mária, tecelagem e madeira. O 
Margs possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil nas 
imediações, tente a Siqueira 
Campos ou as garagens pagas.

SESQUICENTENÁRIO FARROU
PILHA — Mostra de documen
tos e objetos da época da Revo
lução Farroupilha, organizado 
pelo Arquivo Histórico da Pre- do Sul (Praça da Alfândega) 
feitura de Porto Alegre. No Sa
guão do Centro Municipal de 
Cultura (avenida Érico Veríssi
mo, 307), até 16de janeiro. Visi
tação de segunda a sexta das 
8:30 às 12 e das 13:30 às 18 ho-

até 27 de janeiro. Visitação de 
terças a domingos das 10 às 17 
horas. O Margs possui ar condi
cionado. Estacionamento dificil 
nas imediações, tente a Siquei
ra Campos ou use as garagens 
pagas na mesma rua. Ônibus 
escolar e de-turismo podem es- 

nado e estacionamento próprio tacionar na avenida Sepúlveda. 
para 50 carros. POVOS DO CEDRO — Mostra

ras e durante a programação 
dos teatros. Possui ar condicio-
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Arte do Canadá
■ Ricardo Duarte, filho do ator e diretor Anselmo Duarte, 
estora representando o Consulado Geral do Canadá, com 
sede em São Paulo, durante o coquetel comemorativo da 
mostra "Os Povos do Cedro”, que acontecerá no dia 17, no 
Museu de Arte. Ricardo chega ao Sul um dia antes, a fim de 
manter contatos com entidades gaúchas.
* ^a^ela a exposição das 43 peças do Museu Antropológi
co de Vancouver, Canadá, o Margs estará exibindo coleção 
de peças confeccionadas por índios brasileiros, com o pa
trocínio da Funai. As peças mais bonitas pertencem à arte 
plumaria e de tecelagem, mas sobressaem também 
jetosde uso diário do índio brasileiro.
■ De quartas a domingos, acompanhando estas duas expo
sições, o Museu de Arte projeta filmes que mostram 
tura dos indígenas brasileiros e canadenses.

os ob-

a cul-

Cinemae Música
Começa hoje no Margs o ciclo de 

filmes sobre a cultura indígena brasi
leira e canadense. 0 primeiro cana
dense a ser exibido - "Tuktu e os Ani
mais seus Amigos” - aborda a fauna 
do Ártico, principalmente os peque
nos animais que vivem com o homem. 
O segundo a ser projetado na tarde de 
hoje, “Os Zoros”, aborda aspectos da 
cultura dos índios brasileiros. O ciclo 
será apresentado até o dia 20.
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Mostra indígena
86 peças de arte indígena estão sendo 

mostradas pelo Museu de Arte do RS, até o 
próximo 27 de janeiro. A mostra que tem a 
chancela do Consulado do Canadá em São 
Paulo traz peças dos índios canadenses 
(43) e dos índios brasileiros, acompanha
das por mostras fotográficas dos Povos do 
Cedro, denominação genérica dos índios 
canadenses.
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Destaque para mostra indígena
0 Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul realiza hoje. 
às 19 horas, um coquetel co
memorativo à mostra "Os 
Povos do Cedro" e "A Arte 
dos índios Brasileiros!' Na 
ocasião estará 
representante do consulado 
do Canadá falando sobre os 
índios canadenses. A mos
tra fica em exposição até 27 
de janeiro e de quartas a do
mingos serão projetados fil
mes sobre os costumes indi- 

, genas. De hoje até dia 20, às 
15h30min, sobre os índios da 
costa do pacifico, será apre
sentada a fita de 14 minutos 
"Tuktu e os Animais seus 
Amigos” e dos brasileiros o 
filme de 24 minutos “Os Zo-

u m

ros .
A partir de hoje nosso ro

teiro de exposições apresen 
tara algumas opções de ga
lerias abertas neste período 
de férias. Confira os acer
vos c demais informações.

ROTEIRO
GALERIA DE ARTE BADESUL —
Mostra do acervo até 15 de mar
ço com visitação das 9 às 12 e 
das 13:30 às 16:30 horas. Gra
vuras de Elcio Rossini, Maria Di 
Gesu e Jair Dias. Desenhos de 
Ana Luísa Alegria e Marta Lo- 
guércio, e pinturas de Rubens 
Cabral e Antônio Acauan, além

índios da tribo Bella Coola

Stockinger, e desenhos de Alice 
Soares, Marcelo Grassmann e 
João Luiz. Pinturas de Carlos 
Scliar, Siron Franco e Maria To-

DELPHUS ARTE SOBRE PAPEL —
Mostra do acervo com gravuras 
em metal de Hans Grudzinski: 
litografias de Juarez Magno e 
Darei No desenhOj Nelson 
Jungbluth, João Fahrion e Mil
ton Nürdig, Ana Aglegria e Ma- 
gliani (também gravura). Visi
tas de segunda a sexta das 9 às 
12 e das 14 às 19 horas na rua 
Cristóvão Colombo, 1103. Pos
sui ar condicionado, mas o esta
cionamento é difícil, tente as 
ruas Dr. Vale ou Hoffmann. 
KARIN E MARA — Exposição 
das obras de Karin Lambrecht 
e Mara Alvares, artistas gaú
chas selecionadas no 79 Salão 
Nacional de Artes Plásticas 
realizado pela Funarte no Mu
seu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro. As obras de Karin 
(menção honrosa) e Mara (prê
mio aquisição) podem ser 
apreciadas no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da

Alfândega), até 27 de janeiro. 
Visitação de terça a domingo 
das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado. Esta
cionamento difícil nas imedia
ções, tente a Siqueira Campos 
ou use as garagens pagas na 
mesma rua. Ônibus escolares e 
de turismo podem estacionar 
na avenida Sepúlveda.
POVOS DO CEDRO — Mostra 
de peças em arte e objetos dos 
índios canadenses conhecidos 
como "Povos do Cedro . Para
lelamente, exposição de traba
lhos de indios brasileiros (plu- 
maria tecelagem). De quartas 
a domingos projeção de filmes 
sobre os indios brasileiros e 
canadenses. Visitação até 27 de 
janeiro no Margs, das 10 às 17 
horas, de terças a domingos. O 
e o estacionamento é difícil 
nas imediações, tente a Siquei
ra Campos ou as garagens pa
gas na mesma rua.

de esculturas de Nélide Bertol- 
luci, Cláudia Stern e Moema ’ maselli. Na gravura,Guilherme 
Brandão, entre outras obras. A de F°ria e Dar°' V.sitas de se- 
galeria fica na rua Sete de Se- gunda a sexta das 10às l2edas
tembro. 666. Possui arcondicio- ’5 as 21 horiasc "a Qu.nt.no
nado. mas o estacionamento é Bocaiuva, 1115. Possu. ar condi

cionado e estacionamento pro- 
prio.
TINA PRESSER — Possui no 
acervo peças de Iberê Camar
go. Baravelli e Magliani (tam
bém gravura e desenho) na pin
tura, além de Rubens Gerch- 
man, Fernando Baril e Paulo 
Houayek. Esculturas de Luis An- 
tonio Pedro e desenhos de Car
los Pasquetti. Funciona de se 
gunda a quinta das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. Na sexta até 
as 19 horas. Fica na rua Pauli
nho Teixeira, 35. Não tem ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil na própria rua.

difícil. Há garagens pagas nas 
imediações.

CAMBONA — Expõe obras em 
pintura de Britto Velho, Mala- 
goli, Maciel, Carlos Zimmer- 
mann e Enio Littmann. Serigra- 
fia de Lívia Abramo e Nelson 
Jungbluth e gravuras de Faiga 
Ostrower e Bisa. entre outros 
artistas. Visitação de segunda a 
sexta das 9 às 19 horas, na Rua 
Dona Loura, 204. Não tem ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil na própria rua. 
BOLSA DE ARTE — No acervo 
esculturas de Carlos Tenius e
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Canadá divulga cultura de seus índios
ram a área de 2,6 milhões de 
hectares das 2.230 reservas. 
Nestas cifras não estão con
siderados aqueles que abdi
caram do status índio, as 
mulheres casadas com 
brancos e os mestiços. Duar
te classifica o Canadá de um 
“Mosaico de culturas", re
velando que o governo in
centiva a manutenção da 
identidade cultural das di
versas minorias étnicas - 
portugueses, ucranianos — 
e principalmente a dos gru
pos nativos, através do Mi
nistério de Assuntos Indíge
nas.

por Luiz Carlos Barbosa

A mostra itinerante da ar
te dos “ povos do cedro' ’, que 
esteve em Brasília. Rio de 
Janeiro, São Paulo e depois 
de Porto Alegre (Margs) se
gue para Buenos Aires, é 
uma iniciativa do Consulado 
Geral do Canadá, em São 
Paulo. No Brasil, a Funda
ção Nacional do índio jun
tou-se à promoção para 
mostrar trabalho de pluma- 
rias. tecelagem e madeira, 
de índios brasileiros. Segun
do Ricardo Duarte, diretor 
de Assuntos Culturais do 
Consulado do Canadá, a ex
posição busca divulgar as 
semelhanças entre os povos 
do Canadá e do Brasil. A 
mostra reúne uma seleção 
de peças da produção recen
te dos “povos do cedro’’ per
tencente ao Museu Antropo
lógico de Vancouver, no Ca
nadá, e mobilizou cerca de 
Cr$ 40 milhões - transporte, 
divulgação e manutenção.

Com 24 milhões de habi
tantes menos que o estado 
de São Paulo 
possui uma população índia 
de quase 300 mil pessoas, en
tre as quais 33% abandona-

de esculturas de Nélide Bertol- 
luci, Cláudia Stern e Moema 
Brandão, entre outras obras. A 
galeria fica na rua Sete de Se
tembro, 666. Possui ar condicio
nado, mas o estacionamento é 
difícil. Há garagens pagas nas 
imediações.

CAMBONA — Expõe obras em 
pintura de Britto Velho, Mala- 
goli, Maciel, Carlos Zimmer- 
mann e Enio Littmann. Serigra- 
fia de Lívia Abramo e Nelson 
Jungbluth e gravuras de Faiga 
Ostrower e Bisa, entre outros 
artistas. Visitação de segunda a 
sexta das 9 às 19 horas, na Rua 
Dona Laura, 204. Não tem ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil na própria rua. 
BOLSA DE ARTE — No acervo 
esculturas de Carlos Tenius e 
Stockinger. e desenhos de Aiice 
Soares, Marcelo Grassmann e 
João Luiz. Pinturas de Carlos 
Scliar, Siron Franco e Maria To- 
maselli. Na gravura,Guilherme 
de Faria e Daro. Visitas de se
gunda a sexta das 10 às 12 e das 
15 às 21 horas, na rua Quintino 
Bocaiuva, 1115. Possui ar condi
cionado e estacionamento pró
prio.

Nacional de Artes' Plásticas, 
realizado pela Funarte no Mu
seu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro. As obras de Karin 
(menção honrosa) e Mara (prê
mio aquisição) podem ser 
apreciadas no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega) até 27 de janeiro. 
Visitação de terça a domingo 
das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado. Esta
cionamento difícil nas imedia
ções, tente a Siqueira Campos 
ou use as garagens pagas na 
mesma rua. Ônibus escolares e 
de turismo podem estacionar 
na avenida Sepúlveda.
POVOS DO CEDRO — Mostra 
de peças em arte e objetos dos 
índios canadense* conhecidos 
como "Povos do Cedro". Para
lelamente, exposição de traba
lhos de índios brasileiros (plu- 
maria, tecelagem). De quartas 
a domingos projeção de filmes 
sobre os índios brasileiros e 
canadenses. Visitação até 27 de 
janeiro no Margs, das 10 às 17 
horas, de terças a domingos. O 
e o estacionamento é difícil 
nas imediações, tente a Siquei
ra Campos ou as garagens pa
gas na mesma rua.

TINA PRESSER — Possui no 
acervo peças de Iberê Camar
go, Baravelli e Magliani (tam
bém gravura e desenho) na pin
tura, além de Rubens Gerch- 
man, Fernando Baril e Paulo 
Houayek. Esculturas de Luis An- 
tonio Pedro e desenhos de Car
los Pasquetti. Funciona de se
gunda a quinta das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. Na sexta até 
as 19 horas. Fica na rua Pauli
nho Teixeira, 35. Não tem ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil na própria rua.

OELPHUS ARTE SOBRE PAPEL —
Mostra do acervo com gravuras 
em metal de Hans Grudzinski; 
litografias de Juarez Magno e 
Darei. No desenho, Nelson 
Jungbluth, João Fahrion e Mil
ton Nürdig, Ana Aglegria e Ma
gliani (também gravura). Visi
tas de segunda a sexta das 9 às 
12 e das 14 às 19 horas na rua 
Cristóvão Colombo, 1103. Pos
sui ar condicionado, mas o esta
cionamento é difícil, tente as 
ruas Dr. Vale ou Hoffmann.

KARIN E MARA — Exposição 
das obras de Karin Lambrecht 
e Mara Alvares, artistas gaú
chas selecionadas no 7? Salão

O diretor do Consulado ca
nadense admite que os bra
sileiros sabem pouco do Ca
nadá, mas salienta a inicia
tiva das representações no 
Brasil de promover um 
maior intercâmbio cultural, 
principalmente servindo de 
contato entre as universida
des brasileiras e canaden
ses. Conforme Duarte, na 
área de artes plásticas, os 
canadenses têm muita cu
riosidade sobre a arte brasi
leira, apostando nesta pro
moção com a arte índia co
mo um começo para am
pliar a troca de informa
ções.
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Até segunda, só 

o Museu de Arte
. Durante o fim de semana, 

o roteiro de galerias fica res
trito às exposições no Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul, pois o circuito comercial 
fecha para reabrir na segun
da-feira, dia 21. No Saguão 
do Centro Municipal de Cul
tura, uma exposição sobre 
“posters” do Instituto de 
Cultura Hispânica.

NA PRAIA
Em Torres, serão apre

sentados os audiovisuais “No 
Tempo dos Farroupilhas” e 
“São Miguel da Humanida
de”, contribuição da Samrig 
às comemorações do Sesqui- 
centenário da Revolução 
Farroupilha. Projeção no 
Hotel Continental às 20:30 
horas, com entrada franca.

arte dos povos do cedro, atra
vés de utensílios de uso cotidia
no e de rituais. Ao lado das pe
ças dos índios canadenses, tra
balhos em plumaria, tecelagem 
e madeira de índios brasileiros. 
Projeção de filmes sobre os in
dígenas canadenses e brasilei
ros. Visitação até 27 de janeiro 
no Margs, de terça a domingo, 
das 10 às 17 horas. O Museu 
possui ar condicionado e o esta
cionamento nos fins de semana 
é mais fácil nas imediações. Hà 
garagens pagas nas proximida
des.
KARIN E MARA — Exposição 
com peças de Karin Lambrecht 
(menção honrosa) e Mara Alva
res (prêmio aquisição), selecio
nadas no 7? Salão de Artes 
Plásticas da Funarte, no Museu 
de Arte Moderna do Rio de Ja
neiro. No Margs, até 27 de ja
neiro, com visitação de terça a 
domingo, das 10 às 17 horas. 
Possui ar condicionado e o esta
cionamento, no fim de sema
na, é fácil nas imediações.

ROTEIRO
POVOS DO CEDRO - Mostra da
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ARTES VISUAIS
Renasce no 

Canadá a arte 

mágica dos 

povos do cedro

ANGÉLICA DE MORAEí

essa leis. elaborando outras que visam 
à integração harmônica dessa raça na 
sociedade canadense, respeitando seus 
costumes.

Renascimento
Hoje. informa o governo do Canadá, o 

desenvolvimento das associações 
indigenas tem possibilitado um acesso 
cada vez maior do índio às camadas 
mais altas da estrutura política do pais 
e esta representatividade tem possibili
tado encontrar soluções mais adequa
das para as suas questões de terras. Os 
estudantes índios em nível secundário 
dobraram em número.

A população quase atinge a demogra- 
fia original. E há um renascimento da 
expressão artística entre esses povos 
do cedro. Uma arte enraizada na al
deia, como bem demonstra o fato de 
que idosos entalhadcres índios — autên
ticos elos com os antepassados, de 
quem aprenderam diretamente o ofício 
— serem buscados para restaurar pe
ças em museus e ensinarem sua técnica 
ànova geração.

Muitas das peças que estão em expo
sição no Margs foram feitas graças a 
esses movimento de revalorização cul
tural. Talvez mesmo a extraordinária 
máscara de transformação que o dan
çarino costumava abrir por meio de 
fios invisíveis para revelar que o corvo 
possui uma face humana em seu inte
rior. De grande engenhosidade mecâni
ca e qualidade estética, é uma das 
obras mais belas da mostra, ao lado de 
outras máscaras rituais que nos fazem 
pensar na simbiose de alguns elemen
tos da arte chinesa com a africana, em 
grafismos e formas.

Uma lástima que nossos índios brasi
leiros não vivam estágio semelhante.
Aqui, a destruição cultural e física é tão 
veloz que talvez não haja tempo de um 
renascimento. Paralelo à mostra dos 
Povos do Cedro, o Margs expõe algu
mas peças cedidas pela Fundação Na
cional do índio (Funai) para integrar o 
evento que está itinerando pelo País.

Impossível não ver com melancolia es
sa pequena coleção de artefatos. A arte 
de fazè-los está morrendo, junto com as 
tribos sitiadas pelos jagunços das gran
des agropecuárias e pela ameaça cada 
vez mais concreta de que suas terras 
sejam abertas à mineração.

Casa de índios Kwakiutl: desenhos geométricos e expressivos

O cedro é uma madeira durável, re
sistente à umidade e suficientemente 
branda para ser trabalhada facilmente 
com ferramentas primitivas, feitas 
com dentes de castor. Com o cedro, os 
índios canadenses do Pacífico cons
truíam grandes casas, canoas de até 20 
metros de comprimento, altos totens 
entalhados de alto a baixo com símbo
los heráldicos, utensílios domésticos e 
até roupas, cobertores e esteiras — te
cidas com longas, finas e flexíveis fitas 
de madeira.

Unidas por antigas e complexas re
des de comércio, essas sete tribos cria
ram uma cultura rica e homogênea 
que, a partir da chegada do Capitão 
Cook na enseada de Nootka em 1778, 
passou a sofrer a confrontação com a 
civilização branca. O resto da história é 
fácil imaginar: álcGol, doenças, luta pe
la terra, a desintegração cultural acele
rada pelos missionários cristãos... Em 
1925, os Povos do Cedro tinham apenas 
um terço de sua população original. Em 
1930, os antropólogos já afirmavam que 
éssa cultura estava em vias de extin
ção.

Mas a cultura e os povos do cedro não 
se extinguiram. Aos poucos, começa- 

de desenvolver resistência às 
doenças e males dos brancos a revalori
zar suas tradições, a orgulhar-se de 
suas origens. Nas décadas de 50 e 60, es
se renascimento já era visível. Os jo
vens índios, que tinham dado as costas 
às aldeias passaram a buscar os mais 
velhos para aprender seus costumes. O 
governo canadense — depois de ter fei
to decretos proibindo a realização de 
cerimônias e rituais indígenas revogou

Os índios canadenses da Costa do Pacífico têm Tsimshian. Kwakiuü, Be 11a Coola. Nootka e 
uma arte cheia de dramatícidade e mistério, Salish - que tem em comum uma mitologia

formal que, em certos momentos, se aproxima por esses indígenas o eixo do mundo, o

sSSScSSE S.ESHSi-
de neve, onde predominam enormes árvores expondo até o final desta semana 43 peças da 
que chegam a alcançar 70 metros de altura e arte dos Povos do Cedro, da coleção do Museu 
dois metros de diâmetro: o cedro vermelho. Antropologico de Vancouver. Sao objetos de

ritual, troncos totemicos e especialmente 
máscaras de impressionante beleza, solenes e 
terríveis. »

Ele fornece o material básico utilizado na arte 
das sete tribos da região — Os Tlingit. Haida,

ram a

Máscara de transformação da tribo Haida *

Máscara usada em rituais
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Evelyn 
Berg 

loschpe e 
Roberto 
Duarte

■ Os salões concorridos do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, com a inauguração das mostras de 
arte do Canadá e arte plumária dos índios brasilei
ros, comprovaram que as realizações artísticas de 
categoria independem de fase do calendário.
■ Evelyn Berg loschpe e Roberto Duarte, junta
mente com o vice-cônsul do Canadá em São Paulo. 
Michael Beringer, recebiam o grande grupo de con
vidados que na entrada ganhavam o botão com a fo
lha símbolo do bonito país, patrocinador da mostra.
■ Foi ocasião de rever peças artísticas dos primiti
vos habitantes do Canadá, que proporcionaram as 
mais entusiásticas emoções quando estive nos mu
seus canadenses. Voltarei para visitar a coleção de 
máscaras da mostra, que tem o titulo "Os Povos do 
Cedro".
■ O arquiteto e a sra. Riopardense de Macedo, An- 
tonieta Barone, comentando os esquemas de pales
tras de turismo organizados pela equipe da Multi- 
tur com sua participação. Daniel loschpe, que jun
tamente com Evelyn e os filhos parte em breve pa
ra férias em Punta dei Este, e ainda muitíssima 
gente mais circulava nos dois salões.
■ O salão de arte plumária dos indígenas brasilei
ros merece a maior atenção, pois é uma manifesta
ção de grande beleza, comprovando a sensibilidade 
dos primitivos habitantes do Brasil.

Ana Paula Terra Machadoe Marcos Palm

-
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Porto Alegre, terça-feira, 22 de janeiro de 1985 - GAZETA MERCANTIL SUL

Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

Seis exposições nas 

galerias da capital
realizado pela Funarte no Mu
seu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro. As obras de Karin 
(menção honrosa) e Mara (prê
mio aquisição) podem ser 
apreciadas no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega), até 27 de janeiro.

Visitação de terça a domingo 
das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado. Esta
cionamento difícil nas imedia
ções, tente a Siqueira Campos 
ou use as garagens pagas na 
mesma rua. Ônibus escolares e 
de turismo podem estacionar 
na avenida Sepúlveda.

Stockinger, e desenhos de Alice 
Soares, Marcelo Grassmann e 
João Luiz'. Pinturas de Carlos 
Scliar, Siron Franco e Maria To 
maselli. Na gravurcçGuilherme 
de Faria e Daro. Visitas de se
gunda a sexta das 10 às 12 e das 
15 às 21 horas, na rua Quintino 
Bocaiuva, 1115. Possui ar condi
cionado e estacionamento pró
prio.

GALERIA DE ARTE BADESUL —
Mostra do acervo até 15 de mar
ço com visitação das 9 às 12 e 
das 13:30 às 16:30 horas. Gra
vuras de Elcio Rossini, Maria Di 
Gesu e Jair Dias. Desenhos de 
Ana Luisa Alegria e Marta Lo- 
guércio) e pinturas de Rubens 
Cabral e Antônio Acauan, além 
de esculturas de Nélide Bertol- 
luci, Cláudia Stern e Moema 
Brandão, entre outras obras. A 
galeria fica na rua Sete de Se
tembro, 666. Possui ar condicio
nado. mas o estacionamento é 
difícil. Há garagens pagas nas 
imediações.

TINA PRESSER — Possui no 
acervo peças de Iberê Camar
go, Baravelli e Magliani (tam
bém gravura e desenho) na pin
tura, além de Rubens Gerch-
man. Fernando Baril e Paulo 
Houayek. Esculturas de Luis An POVOS DO CEDRO — Mostra 

de peças em arte e objetos dos 
índios canadenses conhecidos 
como "Povos do Cedro". Para
lelamente, exposição de traba
lhos de índios brasileiros (plu- 
maria, tecelagem). De quartas 
a domingos projeção de filmes 
sobre os índios brasileiros e 
canadenses. Visitação até 27 de 
janeiro no Margs, das 10 às 17 
horas, de terças a domingos. O 
e o estacionamento é difícil 
nas imediações, tente a Siquei
ra Campos ou asigaragens pa
gas na mesma rua.

CAMBONA — Expõe obras em 
pintura de Britfo Velho, Mala- tonio Pedro e desenhos de Car 
goli, Maciel, Carlos Zimmer- 
mann e Enio Littmann. Serigra- 
fia de Lívia Abramo e Nelson 
Jungbluth e gravuras de Faiga 
Ostrower e Bisa, entre outros 
artistas. Visitação de segunda a 
sexta das 9 às 19 horas, na Rua 
Dona Laura, 204. Não tem ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil na própria rua.

los Pasquetti. Funciona de se
gunda a quinta das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. Na sexta até 
as 19 horas. Fica na rua Pauli
nho Teixeira, 35. Não tem ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil na própria rua.

KARIN E MARA — Exposição 
das obras de Karin Lambrecht 
e Mara Alvares, artistas gaú
chas selecionadas no 79 Salão 
Nacional de Arfes Plásticas,

BOLSA DE ARTE — No acervo 
esculturas de Carlos Tenius e
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Assunto:

ARTES PLÁSTICAS

Malagoli, presente 

em três galerias
No acervo das principais 

galerias de arte de Porto 
Alegre, que podem ser vistos 
neste período de fériasrquan- 
do não acontecem exposi
ções especiais, está a pintu
ra de Ado Malagoli e sua te
mática sacra. O autor das 
“14 Estações da Via Sacra”, 
que começou na década de 
20, ao lado de Volpi e Rebolo, 
tem obras na Cambona, na 
Singular e na Bolsa de Arte.

ROTEIRO
SINGULAR — Mostra do acervo 
com esculturas de Vasco Prado, 
Tenius, Stockinger, Agostineli, 
De Cheroni, Anita Kaufmann e 
Elizabeth Turkienies, entre ou
tros. Desenhos de Alice Soares, 
Alice Bruggeman e pinturas de 
Malagoli, Heitor dos Prazeres, 
Bustamante Sá, entre outros. A 
Singular fica na travessa Frede
rico Linck, 35,e a visitação é de 
segunda a sexta das 9 às 12 e 
das 14 às 19 horas. Na sexta até 
as 18 horas. Possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí
cil, tente a Castro Alves ou Ca- 
semiro de Abreu.

KRAFT ESCRITÓRIO DE ARTE —
No acervo(pinturas de Malago
li, Enio Littman Zaragoza e Gil
berto Salvador. Desenhos de 
Plínio Behardt, Milton Kurt e 
Mário Rõhnelt,e na escultura 
Stockinger eMegumi Yuasa. Na 
rua Filadélfia, 13éy:om visitação 
de segunda a sexta das 9 às 12 e 
das 14 às 18:30 horas. Não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é fácil na própria rua.

A temática religiosa da pintura de Ado MalagoliGALERIA DE ARTE BADESUL —
Mostra do acervo até 15 de mar
ço com visitação das 9 às 12 e 
das 13:30 às 16:30 horas. Gra
vuras de Elcio Rossini, Maria Di 
Gesu e Jair Dias. Desenhos de 
Ana Luísa Alegria e Marta Lo- 
guércio, e pinturas de Rubens 
Cabral e Antônio Acauan, além 
de esculturas de Nélide Bertol- 
luci, Cláudia Stern e Moema 
Brandão, entre outras obras. A 
galeria fica na rua Sete de Se
tembro, 666. Possui ar condicio
nado, mas o estacionamento é 
difícil. Hp garagens pagas nas 
imediações.

sexta das 9 às 19 horas, na Rua 
Dona Laura, 204. Não tem ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil na própria rua.

BOLSA DE ARTE — No acervo 
esculturas de Carlos Tenius e 
Stockinger. e desenhos de Alice 
Soares, Marcelo Grassmann e 
João Luiz. Pinturas de Carlos 
Scliar, Siron Franco e Maria To- 
maselli. Na gravura,Guilherme 
de Faria e Daro. Visitas de se
gunda a sexta das 10 às 12 e das 
15 às 21 horas, na rua Quintino 
Bocaiuva, 1115. Possui ar condi
cionado e estacionamento pró
prio.

TINA PRESSER — Possui no 
acervo peças de Iberê Camar
go, Baravelli e Magliani (tam
bém gravura e desenho) na pin
tura, além de Rubens Gerch- 
man, Fernando Baril e Paulo

Houayek. Esculturas de LuisAn- 
tonio Pedro e desenhos de Car
los Pasquetti. Funciona de se
gunda a quinta das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. Na sexta até 
as 19 horas. Fica na rua Pauli
nho Teixeira, 35. Não tem ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil na própria rua. 
KARIN E MARA — Exposição 
das obras de Karin Lambrecht 
e Mar a Alvares, artistas gaú
chas selecionadas no 79 Salão 
Nacional de Artes Plásticas,

possui ar condicionado. Esta
cionamento difícil nas imedia
ções, tente a Siqueira Campos 
ou use as garagens pagas na 
mesma rua. Ônibus escolares e 
de turismo podem estacionar 
na avenida Sepúlveda.

POVOS DO CEDRO — Mostra 
de peças em arte e objetos dos 
índios canadenses conhecidos
como "Povos do Cedro". Para
lelamente, exposição de traba
lhos de índios brasileiros (plu 
maria, tecelagem). De quartasrealizado pela Funarte no Mu

seu de Arte Moderna do Rio de a domingos projeção de filmes 
Janeiro. As obras de KarinCAMBONA — Expõe obras 

pintura de Britto Velho, Mala
goli, Maciel, Carlos Zimmer- 
mann e Enio Littmann. Serigra- 
fia de Lívia Abramo e Nelson 
Jungbluth e gravuras de Faiga 
Ostrower e Bisa, entre outros 
artistas. Visitação de segunda a

em sobre os índios brasileiros e
(menção honrosa) e Mara (prê
mio aquisição) podem ser 
apreciadas no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega), até 27 de janeiro. 
Visitação de terça a domingo 
das 10 às 17 horas. O Margs

canadenses. Visitação até 27 de 
janeiro no Margs, das 10 às 17 
horas, de terças a domingos. O 
e o estacionamento é difícil 
nas imediações, tente a Siquei
ra Campos ou as garagens pa
gas na mesma rua.
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Em exposição, o humor 

político de antigamente
m

Quem gosta de humor 
político e de costumes tem 
na exposição de caricaturas 
e charges no Museu de Co
municação Ilipólito José da 
Costa uma boa opção. São 
trabalhos dos pioneiros des
ta forma de linguagem J.
Carlos, K Lixto e Raul Pe
derneiras. colaboradores de 
revistas do início do século 
como a Fon-Fon e Careta, 
entre outras. Visitação até 
27 de fevereiro, de segunda 5 
a sexta das 8 as 18 horas. O 0 
museu não possui ar condi- 3 
eionado e 0 estacionamento ^ 
é difícil nas imediações, ° 
tente a liiachuelo e Caldas °
Junior ou use as garagens Charges políticas estão no Museu Hipólito da Costa 
pagas na Riachuelo. ^

.1

li. Enio Littman,Zaragoza e Gil
berto Salvador. Desenhos de 
Plínio Behardt, Milton Kurt e 
Mário Rõhnelt,e na escultura 
Stockinger eMegumi Yuasa. Na 
rua Filadélfia, 136,com visitação 
de segunda a sexta das 9 às 12 e 
das 14 às 18:30 horas. Não pos
sui ar condicionado e o estacio- 
nomento é fácil na própria rua.

condicionado e o estaciona 
mento é fácil na própria rua.

ROTEIRO

BOLSA DE ARTE — No acervo 
esculturas de Carlos Tenius e 
Stockinger, e desenhos de Alice 
Soares, Marcelo Grassmann e 
João Luiz. Pinturas de Carlos 
Scliar, Siron Franco e Maria To- 
maselli. Na gravurafGuilherme 
de Faria e Daro. Visitas de se
gunda a sexta das 10 às 12 e das 
15 às 21 horas, na rua Quintino 
Bocaiuva 1115. Possui ar condi
cionado e estacionamento pró
prio.

TINA PRESSER Possui no 
acervo peças de Iberê Camar
go, Baravelli e Magliani (tam
bém gravura e desenho) na 
pintura, além de Rubens 
Gerchman. Fernando Baril e 
Paulo Houayek. Esculturas de 
Luis Antonio Pedro e desenhos 
de Carlos Pasquetti. Funciona 
de segunda a sexta das 10 às 
12 e das 14 às 20 horas. Na 
sexta até as 19 horas. Fica 
rua Paulino Teixeira 35. Não 
possui ar condicionado e 
tacionamento é fácil na própria 
rua.

GALERIA DE ARTE BADESUL —
Mostra do acervo até 15 de mar
ço com visitação das 9 às 12 e 
das 13:30 às 16.30 horas. Gra
vuras de Elcio Rossini, Maria Di 
Gesu e Jair Dias. Desenhos de 
Ana Luísa Alegria e Marta Lo- 
guércio, e pinturas de Rubens 
Cabral e Antônio Acauan, além 
de esculturas de Nélide Bertol- 
luci, Cláudia Stern e Moema 
Brandão, entre outras obras. A 
galeria fica na rua Sete de Se
tembro. 666. Possui ar condicio
nado, mas o estacionamento é 
difícil. Há garagens pagas nas 
imediações.

CAMBONA — Expõe obras 
pintura de Britto Velho, Mala 
goli, Maciel. Carlos Zimmer- 
mann e Enio Littmann. Serigra- 
fia de Lívia Abramo e Nelson 
Jungbluth e gravuras de Faiga 
Ostrower e Bisa, entre outros 
artistas. Visitação de segunda a 
sexta das 9 às 19 horas, na Rua 
Dona Laura, 204. Não tem ar

na

o es-
KARIN E MARA — Exposição 
das obras de Karin Lambrecht 
e Mara Alvares, artistas gaú
chas selecionadas no 7? Salão 
Nacional de Artes Plásticas, 
realizado pela Funarte no Mu
seu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro. As obras de Karin 
(menção honrosa) e Mara (prê
mio aquisição) podem ser 
apreciadas no '/luseu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega) até 27 de janeiro 
Visitação de terça a domingo 
das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado. Esta
cionamento difícil nas imedia
ções, tente a Siqueira Campos 
Ou use as garagens pagas na 
mesma rua. Ônibus escolares e 
de turismo podem estacionar 
na avenida Sepúlveda.

POVOS DO CEDRO — Mostra 
de peças e objetos em arte dos 
índios canadenses. Paralela
mente exposição de trabalhos 
de índios brasileiros (plumaria 
tecelagem). De quartas a do
mingos projeção de filmes so
bre a cultura indígena dos dois 
países. Visitação até 27 de ja
neiro no Margs. das 10 às 17 
horas, de terça a domingo. O 
Museu possui ar condicionado 
e o estacionamento é difícil 
nas imediações. Tente a Si
queira Campos ou as garagens 
pagas na mesma rua.

em

SINGULAR — Mostra do acervo 
com esculturas de Vasco Prado, 
Tenius, Stockinger, Agostineli, 
De Cheroni, Anita Kaufmann e 
Elizabeth Turkienies, entre 
tros. Desenhos de Alice Soares, 
Alice Bruggeman e pinturas de 
Malagoli, Heitor dos Prazeres, 
Bustamante Sá, entre outros. A 
Singular fica na travessa Frede
rico Linck 35,e a visitação é de 
segunda a sexta das 9 às 12 e 
das 14 às 19 horas. Na sexta até 
as 18 horas. Possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí
cil, tente a Castro Alves ou Ca- 
semiro de Abreu.

A arte ajuda a criar um mundcou

KRAFT ESCRITÓRIO DE ARTE —
No acervo,pinturas de Malago- rindo caminhos pará a cultu»


