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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

" 33 OBRAS DE- FllVIO DE CARVALHO "
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03 ãa agosto de 198mSsxta-feira

«33 OBRAS TJE FLAVIO BE CARVALHO51
Período de Exposição: 03 a 26 de agosto do 1384

Looalí Salas Regras - 1~ andar
de Arte do Rio Grande do Su.í/SüSECui as eu

Praça cia Alfândega e/n®
Horário de Visitação: terças-feiras a aoruingosr das '.0 è.a : { heras

drgãc cia Sulseerataria de Cuj.de no SulC Museu de Arte do F.j.o '?iv
tvirs 3 trá cponAo, a partir ie . de agosto lo corrente, :'!3 oi-os

As obrasque -integram esta mostra que • esteve aro exia F1 á vio d q C a va Xh o” * 
posição no fòfeleti Histdri o ?» Bienal de São Paulo* -pertencem ac at a. 
do Museu de Arte Moderna da Xundaçiio Armando Alvares Penteadc/Sf,

mvmhíj.

Integram a mostra obres or.-.ginais do Flávio de Carvalho, incluindo
.. ••óleos

d ação expandi u~se por várias ãrsss is espeouJ.rçáo e aplicação

no 1 3 CAI FA1 )
isr do no Rio de Jane,rc cr I8l9- Flãvüc cie Carvalho é fcrig: nário 

r ; radioiona'l,, real*. Ktndp seus estados na Europa* Esi 1922 cli -
na Inglaterra, onde rea~-em Engenharia na ünJ ve: 3,.dade de Darban

lisou par ai e 1 aa. ent e uro curse- òr ar •. e ca esc oi. a :*e Belas Artes King &3ward
Hão sfaiiio, trabalhando qua.se toda a décaAo retomai ao Brae 11 v iixe., . 

da de 20 como engenheii «.■ c j vi •? rt.a.11 ss&ndo polêmicos rr o.jef os arquitetou.!
Car- ..o elemento que. melhor distlngulu F lá vi o da 

Sua obra alcançou grande significado e intrnsida
expressrealistas ■132I)C 0 3

va1hc foi a poI. í. va 1encia 
de nos anos 30/50, assinalando sua consistente presença nc cenário d.> z ar 

• ,-:

Plávio de Carvalho pertence a segunda geração modernista com
Personalidade individualista e p --íemicsu

tas nacionais

vma í o rma ça.o marcaáan ent e eu r 07>e :• a 

encontrou no expresslonismo auf* via predileta de expressão emboca fosse

derando a cor como 0 fato 

Bn. re suas r.nilt a pias í ormas de expressão aj

pro,iet09 arquI■;eton 1

também aberta ao surrealismo 

t * d e suá 0 cgan i zaç ã o 0 j.ás t i c a - 

«tirbu destacávt-se & pintura;

áruando ainda como cenógrafo e ensaísta

ccr.s

aquarela*o desenho.- a

istaco e inteieotu&i doEnt r e as pers 0na 1 i0 a.a ;V3mtncs
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre
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hins õ.o Rego Palio Neru*1 a .•
a r e Carvaifc o .

-TJngare'- úir.. :.f.-.r.
OswaXd e Mário de Andrade. Seue ret>. mto& suarcaram-ss pe ia aguda apreenráo 

da psicologia do modelo* Már•;o de Andrade 

Flávio de Carvalho
8 o br e t, e u s: e t.• a i o p i xn &d o p o r 

declarou: "Quando olho paia o roeu retrato pintado j. : 
Segai3 , roe sinto bem Ê o eu convenc ona-, ? o decente, o que se apresenta ero 

oubiicoc Quando defronto o rer v Ito pe.1 o Rlávio.. sinto-me assustado

?

?
.pois veio na!v o lado snebrr-eo d- 

outros *í?
íe pessos o m que eu escondo ' dos

3 sg un . c t: u x Mot: e ir a I. * ^i e 

encerra compl xiclade eonsidera■ ml 
t o'• ' e -exerc.• sua ativi6.ade sob

coroo u.ma curiosi^sr o esvemoa, 1 isponíve.1
terra Leste ressínt:- -e =■ :- par tu dos amos 40 evolui até a a 

lirxcva de força que respondam rrvo pelo equilíbrio quanto pelo 'ti 

gor da auges tino o Nessa s ••:=■■;. V- •• ir ninas insere .re~se a ‘Séria Trágica
ero^Fiávj c de 0 ar valho :■ e :l- . g , me . d:? agoma de s ia mãe aro nove
pranchas que fazem lembra.. . .wi, ; vf

Esta s ign x f ;tc at i va mmsi-a. .de o o; a de Plávi o 6a Carvalho, falecí d . e 

em 1973': que o MARírS/SüSSG i.raz a Porto ã'i.egre, registra ua abrangente as 

pecto da produção desta ir. - i pe ■ ■, -
•rarcr ••• mlevantemente as artes r mística;? nacionais

1S oh r.i p ias i ia d e PI a v i o d e C arvalh-. >
3 pelo exvressionismo e surrealis- 

í gno da inquietação e- 3a procura

S o 1 r c s s1 r; :• e 3 e rih o
roanc

i: e. a.)
Cr a
Òoç. •-1*.
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• Uma das ocasiões de maior CarvaUio, cuja primeira apresen- 
imoortância no movimento tação foi no Núcleo Histórico da 
artístico do ano está prevista pa- última Bienal e foi igualmente ex- 
ra agosto: é a mostra de Flávlo de posta^ no Rio. Agora sera exibida

.do SuL O arquiteto Flàvio de Car
valho? juntamente com outros ar
tistas paulistas, e mais Di Caval
canti, Carlos Prado e Antônio Go- 
mide, fundaram o CAM, Clube 
dos Artistas Modernos, em São 
Paulo. Isto foi no ano de 1932, 
quando Flâvio de Carvalho tam
bém fazia experiências no teatro, 
apresentando espetáculos como 
“Bailado do Deus Morto”. Além 
de pioneiro da arquitetura moder
na brasileira, pintor, sambista, 
escritor, Fláviode Carvalho, cuja 
vida foi de 1899 a 1973, estudou na 
Inglaterra e foi um dos mais ta
lentosos artistas brasileiros. Flá- 
vio esteve em visita ao Sul pouco 
antes de seu desaparecimento, e 
realizou uma exposição. Alguns 
de seus trabalhos ficaram aqui, 
inclusive um de seus maiores de
senhos, que durante muito tempo 
fez parte da pinacoteca do extinto 
Cotillon Club, e atualmente è pro
priedade de um colecionador gaú
cho.
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MUSEU DE ARTE
Amanhã, Flávio 

de Carvalho e o 

Conjunto de Câmara
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfân

dega) expõe, a partir de amanhã, 38 Obras de Flávio de 
Carvalho, mostra que esteve no Núcleo Histórico da Bie
nal de São Paulo. As obras pertencem ao acervo do Museu 
de Arte Moderna da Fundação Álvares Penteado.

Integram a mostra obras originais de Flávio de Carva
lho, incluindo óleos, desenhos, aquarelas e projetos arqui
tetônicos deste artista, cuja produção expandiu-se por vá
rias áreas de especulação e aplicação.

Nascido no Rio de Janeiro em 1899, Flávio de Carvalho é 
originário de uma família tradicional e realizou seus-estu- 
dos na Europa. Em 1922 diplomou-se em Engenharia na 
Universidade de Durhan, na Inglaterra, onde realizou pa
ralelamente um curso de arte na Escola de Belas Artes 
King Edward. Ao retomar ao Brasil, fixou-se em São Pau
lo, trabalhando quase toda a década de 20 como engenhei
ro civil, realizando polêmicos projetos arquitetônicos ex- 
pressionistas (1927). O elemento que melhor distinguiu 
Flávio de Carvalho foi a polivalência. Sua obra alcançou 
grande significado e intensidade nos anos 30/50, assina
lando sua consistente presença no cenário das artes plás
ticas nacionais.

Flávio de Carvalho pertence a segunda geração moder
nista com uma formação marcadamente européia. Perso
nalidade individualista e polêmica, encontrou no expres- 
sionismo sua via predileta de expressão, embora fosse 
também aberto ao surrealismo, considerando a cor como 
fator mais importante de sua organização plástica. Entre 
suas múltiplas formas de expressão artística destacam-se 
a pintura, o desenho, a aquarela, projetos arquitetônicos, 
atuando ainda como cenógrafo e ensaísta.

Desenho

Flávio

Carvalho

partir de amanhã, o programa Musica no Mu
seu, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul e Sub
secretária de Cultura, contará com duas apresenta
ções por mès. Será sempre na segunda e na última 
quinta*feira de cada mès, às I8h30min. Nas segun
das quintas-feiras, haverá sempre grupos de músi
ca erudita, e as últimas quintas permanecerão ex
clusivas da Orquestra de Câmara da OSPA. O Mú
sica no Museu tem entrada franca.

Amanhã se apresenta o Conjunto de Câmara de 
Porto Alegre, com músicas medievais e renascen
tistas. Este grupo dedica-se à pesquisa de música 
antiga, especialmente música medieval e renas
centista. realizando recitais com o objetivo de di
vulgar a História da Música do século XII ao XVII. 
Para isto conta com um acervo de instrumentos 
históricos reconstruídos segundo modelos da época. 
O Conjunto de Câmara de Porto Alegre é coordena
do por Marlene Hofmann Goidanich.
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nomes do movimento
modernista de arte. 
Logo mais o Museu de 
Arte do Rio Grande do 
SuFesíara Inaügurando 
a mostra de trabalhos 

■ Pertenço á geração do artista que foi apre- 
que acompanhou, entre 
surpresa e assustada, a 
genialidade de Flávio de Deve-se visitar para co- 
Carvalho, o arquiteto e nhecer um dos capítulos 
artista que foi um dos da arte brasileira.

sentada na última Bie
nal em salão especial.
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Mostra de Flávio de Carvalho
■ Os casais Martinho 
de Faria, Leônidas Ju- 
ruena, Salvador Moura 
e Silva, Valter Lotiz, e 
os demais organizado
res do segundo jantar de 
casados deste ano na 
Leopoldina Juvenil, re
cebem logo mais para 
drinques de lançamento 
da festa.
■ Adhemar de Barros 
Filho, que preside a In-

Conivência?”. Comple
tando a programação do 
almoço, uma homena
gem ao cinqüentenário 
de fundação da Sprin- 
ger.
■ Pertenço á geração 
que acompanhou, entre 
surpresa e assustada, a 
genialidade de Flávio de 
Carvalho, o arquiteto e 
artista que foi um dos

nomes do movimento 
modernista de arte. 
Logo mais o Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul estará inaugurando 
a mostra de trabalhos 
do artista que foi apre
sentada na última Bie
nal em salão especial. 
Deve-se visitar para co
nhecer um dos capítulos 
da arte brasileira.
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Projeto para o Palácio do Governo de Sáo Paulo (1927)

33 Obras de Flávio de Carvalho
De hoje a 26 de agosto, com visitação 

de terças a domingos das lOh às 17h, o 
Margs promoverá em suas Salas Ne
gras (Io andar) a mostra 33 Obras de 
Flávio de Carvalho. As peças — origi
nais de Flávio incluindo óleos, dese
nhos, aquarelas e projetos arquitetôni
cos — pertencem ao acervo do Museu 
de Arte Moderna da Fundação Arman
do Álvares Penteado/SP e estiveram

expostas no Núcleo Histórico da 17 a 
Bienal de São Paulo.

Carioca, engenheiro formado na In
glaterra (onde seguiu, paralelamente, 
um curso de arte), Flávio de Carvalho 
foi também arquiteto, desenhista, pin
tor, escultor, renovador da moda mas
culina. Foi considerado "o homem do 
futuro” e nosso maior desenhista, “um 
momento importante de nossa História 
da Arte”.
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Mostra de Flávio de Carvalho
■ Os casais Martinho 
de Faria, Leônidas Ju- 
ruena, Salvador Moura 
e Silva, Valter Lotiz, e 
os demais organizado
res do segundo jantar de 
casados deste ano na 
Leopoldina Juvenil, re
cebem logo mais para 
drinques de lançamento 
da festa.
■ Adhemar de Barros 
Filho, que preside a In
dústria de Chocolates 
Lacta, participa do al
moço da ADVB quando 
o assunto será “A Crise 
Brasileira e o Empresa
riado: Convivência ou

Conivência?”. Comple
tando a programação do 
almoço, uma homena
gem ao cinqüentenário 
de fundação da Sprin- 
ger.
■ Pertenço á geração 
que acompanhou, entre 
surpresa e assustada, a 
genialidade de Flávio de 
Carvalho, o arquiteto e 
artista que foi um dos

nomes do movimento 
modernista de arte. 
Logo mais o Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul estará inaugurando 
a mostra de trabalhos 
do artista que foi apre
sentada na última Bie
nal em salão especial. 
Deve-se visitar para co
nhecer um dos capítulos 
da arte brasileira.
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33 Obras de Flávio de Carvalho
De hoje a 26 de agosto, eom visitação 

de terças a domingos das lOh às 17h, o 
Margs promoverá em suas Salas Ne
gras (Io andar) a mostra 33 Obras de 
Flávio de Carvalho. As peças — origi
nais de Flávio incluindo óleos, dese
nhos, aquarelas e projetos arquitetôni
cos — pertencem ao acervo do Museu 
de Arte Moderna da Fundação Arman
do Álvares Penteado/SP e estiveram

expostas no Núcleo Histórico da 17a 
Bienal de São Paulo.

Carioca, engenheiro formado na In
glaterra (onde seguiu, paralelamente, 
um curso de arte), Flávio de Carvalho 
foi também arquiteto, desenhista, pin
tor, escultor, renovador da moda mas
culina. Foi considerado “o homem do 
futuro” e nosso maior desenhista, “um 
momento importante de nossa História 
da Arte”.
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Continuações
* Até o próximo dia 26, unpaflíW0";1"11* fn-

rarioca Flávio de-Carvalho, que mostra as 33 Obras ín 
cluindo óleos, desenho, aquarelas e projetos arquitetônicos 
dS artista cuja produção expandiu-se por vãnas ãreas de
especulação e aplicação. ^
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ARTES VISUAIS ANGÉLICA DE MORAES

Flávio de Carvalho é a irreverência e o insólito 
inscrito na História da Arte no Brasil. Arquiteto, 
pintor, revolucionador de costumes, desbravador da 
selva amazônica, coreógrafo, cenógrafo, tudo isto e 
muito mais foi esta personagem tão fascinante na 
obra como na vida. Para conhecer um pouco desta 
pororoca cultural, visite o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Lá estão expostas, até o próximo dia 
26, nas salas negras do segundo andar, 33 obras 
(óleos, desenhos, aquarelas e projetos arquitetônicos) 
pertencentes ao acervo do Museu de Arte Brasileira 
da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP-SP) 
que participaram da sala especial montada pela 
Bienal de São Paulo do ano passado em seu Núcleo 
Histórico. Um traço nervoso, caligráfico, inconfundível.

Flávio de Carvalho, 

um artista no plural
usar aquelas habitações de características 
Inusitadas, como fachadas em volume cur
vo com um guarda-sol de concreto. Ou o uso 
de elementos de forma a sugerir um rosto. 
Sobre ele, Sanglrardl Júnior observou: “Ti
nha um espírito bastante Infantil, dlrào vo
cês. Mas Isso frequentemente è a marca do 
gênio. Vejam o retrato de Elnstein com a 
língua de fora”.

Além de seu carisma de figura Insólita, 
Flávio construiu uma respeitada obra em 
pintura e desenho, sendo famosa a série em 
que retrata a agonia e morte de sua máe 
em traços torturados e eternos. Sua arte. 
marcada pelo expressionismo e surrealis
mo, tem Intensa vibração de cores e um vir
tuosismo no uso do pincel que consegue 
captar a Individualidade, a personalidade 
de cada modelo. Como no retrato de Maria 
Kareska, óleo de 1950 em que fixa os traços 
psicológicos de uma mulher com quem 
manteve longa ligação amorosa.

curiosos. Gostava de causar escândalo, se 
divertia em chocar. Como em 1956. quando 
percorreu as ruas centrais de São Paulo 
vestindo uma Insólita Indumentária que ele 
propunha como a vestimenta Ideal para o 
clima tórrido do País: saiote pregueado, 
chapéu de abas largas, blusa folgada de 
mangas bufantes e... meia tipo arrastão. 
Imaginaram a figura? Uma multidão o se
guiu pelas ruas. Ele caminhava Impávido.

Em outra ocasião, organizou uma expedi
ção ao Rio das Mortes com a finalidade de 
localizar e estudar o berço dos gafanhotos 
na América do Sul. A expedição, que che
gou a contar com a adesão de Tarsila do 
Amaral, acabou só em projeto. Mas a expe
dição em busca da deusa branca do Amazo
nas se realizou, em 1958, com lances de fo
lhetim que Incluíram uma briga passional.

Projetou casas que eram acompanhadas 
de uma bula: o proprietário devia ser mlnu- 
closamente Informado sobre o modo de

Flávio de Carvalho é a Irreverência e o 
Insólito inscrito na História da Arte no Bra
sil. Arquiteto, pintor, revolucionador de 
costumes, crítico de arte, teatrólogo, coreó
grafo, desbravador da selva amazônica, tu
do Isto e muito mais foi esta personagem 
tão fascinante na obra como na vida. Para 
conhecer um pouco desta pororoca cultu
ral, visite o Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Lá estão expostas até dia 26 deste 
mês 33 obras que integraram a sala de Flá
vio de Carvalho no Núcleo Histórico da Bie
nal de São Paulo do ano passado, resultado 
de uma profunda e exaustiva pesquisa de 
Rui Moreira Leite sob coordenação de Wal- 
ter Zanini. É uma parte do que foi visto no 
Pavilhão da Bienal, mas è um conjunto sig
nificativo de óleos, desenhos, aquarelas e 
projetos arquitetônicos, propriedade do 
Museu de Arte Brasileira Üa Fundação Ar
mando Álvares Penteado (SP).

Flávio foi protagonista de muitos lances

O talento de Flávio se expressou também no desenho

— Já no MARGS, iniciou 
ontem a exposição de "33 
Obras de Flávio de Carvalho", 
com óleos, desenhos, aquare
las e projetos arquitetônicos.
A mostra permanece até o dia 
26 do corrente.
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— Todas as segundas e últi
mas quintas-feiras de eada 
mês, sempre no horário das 
18h30min., o MARGS estará 
apresentando diferentes gru
pos de música erudita, sendo 
que nas quintas a apresenta
ção será da OSPA.
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Atrações da quinzeng

CINEMA
E LA NAVE VA — O mais recente delírio cinematográfico do mestre Fellini ver; 
sendo elogiado pela crítica e público. Em Porto Alegre está sendo descoberto aos 
poucos mas ninguém deve se furtar a esta fantástica viagem onde encontram-se 
inúmeras pessoas um rinoceronte c uma galinha, desempenhando papéis impor
tantes. A musica de Nino Rota é maravilhosa c no elenco os nomes mais conheci
dos sao dos ingleses Freddie Jones, Janet Suzman, Barbara Jefford e da bailarina 
alema Pina Bausch. A Gaumont é responsável por este importante lançamento
HnucMArS1!™,**1 (fonc 25‘1764)' ** l6h' 19h45m e 22 horas.
HOMENAGEM A LA DENEUVE — Aproveitando a presença de Catherine De- 
neuve em Porto Alegre, no próximo dia 31. para lançar jóias com sua griffe, Ro- 
meu Grimaldi organizou um ciclo reunindo quatro de seus filmes. Dias 27 c 28, 

Hotel das Américas”, com o falecido Patrick Dcwcare; dia 29, “Fome de Vi
ver , com David Bowie; dia 30, “Brindemos a Nós Dois”, de Claude Lelouch e 
dias 311° e 2 de setembro, “O Ültimo Metrô”, de François Truffaut. No Bristol 
(fone; 24-0060), às 16, 18, 20 e 22 horas.

TEATRO
CRÔNICAS DA CIDADE PEQUENA — Maria Helena Lopes, responsável pelo 
exceiente Os Reis Vagabundos", dirige esta adaptação de ‘Cic da Morte Anun- 
ciada , de Gabriel Garcia Márquez. A montagem é do Grupo Tear e no elenco es
tão: Nora Prado, Sérgio Lutkin, Maria Lúcia Raymundo, Mirian Tcssler c outros. 
Apoio da Subsecretária de Cultura. Estréia dia 30 de agosto, no Teatro Renascen
ça, as 21 horas.

EXPOSIÇÕES
FLAVIO DE CARVALHO — Carioca de nascimento, paulista por adoção, este ar
tista faleceu no final da década de 60 deixando uma obra fascinante c que foi rea
valiada numa sala especial na Bienal Internacional de São Paulo de 1983. Parte 
desta retrospectiva está em Porto Alegre numa promoção da Fundação Armando 
Alvares Penteado e Subsecretária de Cultura/SEC. São 33 obras onde destacam-se 
as pinturas e aquarelas. No Museu de Arte do Rio Grande do Sul, de terça a do- 
mingo, das 10 às 17 horas, até 26 de agosto.
ARLINDO DAIBERT — Artista mineiro que desenvolve um criativo trabalho 
tendo como porto de partida a tela de Vermecr, "Retrato do Artista”. Esta é sua 
segunda individual em Porto Alegre e além de desenhos e pinturas (fora do supor
te tradicional) estão presentes objetos experimentais. O conjunto é instigante e 
merece ser discutido. Na Galeria Tina Presser (fone 32-3726), de segunda a sába
do, ate o dia 29 de agosto. Os preços vão de Cr$ 400 mil a Cr$ 1 200 000
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^ Após o conhaque, o bate-papo foi 
descontraído e o maestro Eleazar de Carvalho 
foi o centro do grupo. Falava de Flávio de 
Carvalho e de sua intensa participação nos 
diversos terrenos da arte. A propósito a mostra 
de Flávio de Carvalho, que atualmente está no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, conta com 
retrato do maestro Eleazar de Carvalho.,
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e como motivação 

um elegante jantar
^ Um alinhado jantar, com menu Cordom 

Bleu, serviu para reunir o maestro Eleazar de 
Carvalho, o casal Ivo Nesralla e ainda outros 
vinculados à música erudita e à OSPA, no 
apartamento do cônsul da Espanha e sra. 
Fernando Martinez de Westerhausen.
★ Os drinques tiveram xO jerez como primeira 
preferência, pois ê uma das bebidas atraentes 
para avant-jantar, pois não compromete
continuar com os vinhos.

O menu escolhido e preparado pela hostess, 
contava com prato à base de beringelas, do livro 
de receitas de Haidée Diaz Plaja, bacalhau com 
acompanhamento de legumes, um delicioso 
quirche que completou de forma perfeita o prato 
de carne. No serviço de sobremesas, igualmente 
preparadas por Melania que é conhecedora do 
assunto, a mousse de tangerinas teve as
preferências gerais.

Após o conhaque, o bate-papo foi 
descontraído e o maestro Eleazar de Carvalho 
foi o centro do grupo. Falava de Flávio de 
Carvalho e de sua intensa participação nos 
diversos terrenos da arte. A propósito a mostra 
de Elávio de Carvalho, que atualmente está no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, conta com 
retrato do maestro Eleazar de Carvalho.
ifc’ O maestro também regeu o coro montado 
na ocasião para cantar parabéns ao médico Ivo 
Nesralla que comemorava idade nova depois da 
meia-noite. Uma ocasião agradabilíssima em 
que a correta escolha dos vinhos foi feita pelo 
host, Fernando Martinez de Westerhausen.Melania Martinez de Westerhausen

cvelYn

do\antar 
a respe*10

do p»nt°rFlávio

Maestro 
Eleazar 
de Carvalho 
eo cônsul 
Fernando 
Martinez de 
Westerhausen

de Carvalho
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Fíávio de Carvalho no MARGS

Continua em exposição nas Salas Negras do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, a mostra "33 Obras de Flávio 
de Carvalho", cujas obras pertencem ao acervo do Museu de Arte Moderna da 
Fundação Armando Álvares Penteado/SP.

A mostra, composta por obras originais de Flávio de Carvalho, incluindo 
desenhos, aquarelas, óleos e projetos arquitetônicos, esteve em exposição no 
Núcleo Histórico da última Bienal de São Paulo.

/

Integrando a programação que o MARGS está desenvolvendo em torno 
desta importante mostra, está sendojprojetado o filme, em 16mm, com duração 
de 16 minutos, "Flávio de Carvalho", realizado por Alfredo Sternhein. 0 filme,

comrealizado quando o artista era vivo, constitui-se em importante documento, 
depoimentos do ftfo própr/ « artista declarando seus posicion amentos pessoais 
sobre a sua obra (sua arte, arquitetura) e sobre a vida e a sociedade brasileira.

0 filme "Flávio de Carvalho” será projetado diariamente de quartas-feiras 
a sábados, às 16h30min„ no auditório do MARGS, no 29 andar, até 31 do 
corrente. J
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0 talento de Flávio se expressou também no desenho

Flávio de Carvalho è a irreverência e o insólito 
inscrito na História da Arte no Brasil. Arquiteto, 
pintor, revolucionador de costumes, desbravador da 
selva amazônica, coreógrafo, cenógrafo, tudo isto e 
muito mais foi esta personagem tão fascinante na 
obra como na vida. Para conhecer um pouco desta 
pororoca cultural, visite o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Lá estão expostas, até o próximo dia 
26, nas salas negras do segundo andar, 33 obras 
(óleos, desenhos, aquarelas e projetos arquitetônicos) 
pertencentes ao acervo do Museu de Arte Brasileira 
da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP-SP) 
que participaram da sala especial montada pela 
Bienal de São Paulo do ano passado em seu Núcleo 
Histórico. Um traço nervoso, caligráfico, inconfundível.

Flávio de Carvalho, 

um artista no plural
usar aquelas habitações de características 
Inusitadas, como fachadas em volume cur
vo com um guarda-sol de concreto. Ou o uso 
de elementos de forma a sugerir um rosto. 
Sobre ele, Sangirardi Júnior observou: "Ti
nha um espírito bastante infantil, dirão vo
cês. Mas Isso frequentemente è a marca do 
gênio. Vejam o retrato de Einstein com a 
língua de fora”.

Além de seu carisma de figura insólita, 
Flávio construiu uma respeitada obra em 
pintura e desenho, sendo famosa a série em 
que retrata a agonia e morte de sua màe 
em traços torturados e eternos. Sua arte, 
marcada pelo expresslonismo e surrealis
mo, tem intensa vibração de cores e um vir
tuosismo no uso do pincel que consegue 
captar a individualidade, a personalidade 
de cada modelo. Como no retrato de Maria 
Kareska, óleo de 1950 em que fixa os traços 
psicológicos de uma mulher com quem 
manteve longa ligação amorosa.

curiosos. Gostava de causar escândalo, se 
divertia em chocar. Como em 1956, quando 
percorreu as ruas centrais de São Paulo 
vestindo uma insólita indumentária que ele 
propunha como a vestimenta ideal para o 
clima tórrido do País: saiote pregueado, 
chapéu de abas largas, blusa folgada de 
mangas bufantes e... meia tipo arrastão. 
Imaginaram a figura? Uma multidão o se
guiu pelas ruas. Ele caminhava impávido.

Em outra ocasião, organizou uma expedi
ção ao Rio das Mortes com a finalidade de 
localizar e estudar o berço dos gafanhotos 
na América do Sul. A expedição, que che
gou a contar com a adesão de Tarsila do 
Amaral, acabou só em projeto. Mas a expe
dição em busca da deusa branca do Amazo
nas se realizou, em 1958, com lances de fo
lhetim que incluiram uma briga passional.

Projetou casas que eram acompanhadas 
de uma bula: o proprietário devia ser minu
ciosamente informado sobre o modo de

Flávio de Carvalho é a irreverência e o 
Insólito inscrito na História da Arte no Bra
sil. Arquiteto, pintor, revolucionador de 
costumes, crítico de arte, teatro logo, coreó
grafo. desbravador da selva amazônica, tu
do isto e muito mais foi esta personagem 
tão fascinante na obra como na vida. Para 
conhecer um pouco desta pororoca cultu
ral. visite o Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Lá estão expostas até dia 26 deste 
mès 33 obras que integraram a sala de Flá
vio de Carvalho no Núcleo Histórico da Bie
nal de São Paulo do ano passado, resultado 
de uma profunda e exaustiva pesquisa de 
Rui Moreira Leite sob coordenação de Wal- 
ter Zanini. É uma parte do que foi visto no 
Pavilhão da Bienal, mas ê um conjunto sig
nificativo de óleos, desenhos, aquarelas e 
projetos arquitetônicos, propriedade do 
Museu de Arte Brasileira da Fundação Ar
mando Álvares Penteado (SP).

Flávio foi protagonista de muitos lances
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Fiávio de Carvalho é a irreverência e o insólito 
inscrito na História da Arte no Brasil. Arquiteto, 
pintor, revolucionador de costumes, desbravador da 
selva amazônica, coreógrafo, cenógrafo, tudo isto e 
muito mais foi esta personagem tâo fascinante na 
obra como na vida. Para conhecer um pouco desta 
pororoca cultural, visite o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Lá estão expostas, até o próximo dia 
26, nas salas negras do segundo andar, 33 obras 
(óleos, desenhos, aquarelas e projetos arquitetônicos) 
pertencentes ao acervo do Museu de Arte Brasileira 
da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP-SP) 
que participaram da sala especial montada pela 
Bienal de São Paulo do ano passado em seu Núcleo 
Histórico.

Um traço nervoso, caiigráfico, inconfundível.

Fiávio de Carvalho, 

um artista no plural
aquelas habitações de característicascuriosos. Gostava de causar escândalo, se 

divertia em chocar. Como em 1966, quando 
percorreu as ruas centrais de Sâo Paulo 
vestindo uma Insólita Indumentária que ele 
phopunha como a vestimenta Ideal para o 
clima tórrido do País: saiote pregueado, 
chapéu de abas largas, blusa folgada de 
mangas bufantes e... mela tipo arrastáo. 
Imaginaram a figura? Uma multidáo o se
guiu pelas ruas. Ele caminhava impávido.

Em outra ocasiào. organizou uma expedi
ção ao Rio das Mortes com a finalidade de 
localizar e estudar o berço dos gafanhotos 
na América do Sul. A expedição, que che- 

adesão de Tarsila do

usar
inusitadas, como fachadas em volume cur
vo com um guarda-sol de concreto. Ou o uso 
de elementos de forma a sugerir um rosto. 
Sobre ele, Sangirardi Júnior observou: “Ti
nha um espírito bastante infantil, dirào vo
cês. Mas isso freqtlentemente è a marca do 
gênio. Vejam o retrato de Einstein com a 
língua de fora”.

Além de seu carisma de figura insólita, 
Fiávio construiu uma respeitada obra em 
pintura e desenho, sendo famosa a série em 
que retrata a agonia e morte de sua máe 
em traços torturados e eternos. Sua arte, 
marcada pelo expressionismo e surrealis
mo, tem intensa vibração de cores e um vir
tuosismo no uso do pincel que consegue 
captar a individualidade, a personalidade 
de cada modelo. Como no retrato de Maria 
Kareska, óleo de 1960 em que fixa os traços 
psicológicos de uma mulher com quem 
manteve longa ligaçáo amorosa.

Fiávio de Carvalho é a irreverência e o 
insólito inscrito na História da Arte no Bra- 
Bil. Arquiteto, pintor, revolucionador de 
costumes, crítico de arte, teatrólogo, coreó
grafo, desbravador da selva amazônica, tu
do isto e multo mais foi esta personagem 
táo fascinante na obra como na vida. Para 
conhecer um pouco desta pororoca cultu
ral, visite

éstâo expostas ate aia ze aesie 
. mês 33 obras que integraram a sala de Flá- 
$ vio de Carvalho no Núcleo Histórico da Ble- 

i nal de Sáo Paulo do ano passado, resultado 
k de uma profunda e exausüva pesquisa de 
j Rui Moreira Leite sob coordenação de Wal- 
f ter Zanini. É uma parte do que foi visto no 
| Pavüháo da Bienal, mas é um conjunto sig- 
| nificativo de óleos, desenhos, aquarelas e 
iprojetos arquitetônicos, propriedade do 
| 'Museu de Arte Brasileira da Fundaçáo Ar- 
í mando Álvares Penteado(SP).
1 -Fiávio foi protagonista de muitos lances

gou a contar com a 
Amaral, acabou só em projeto. Mas a expe
dição em busca da deusa branca do Amazo
nas se realizou, em 1968. com lances de fo
lhetim que incluíram uma briga passional.

Projetou casas que eram acompanhadas 
de uma bula: o proprietário devia ser minu
ciosamente informado sobre o modo de
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Projeto para o Palácio do Governo de S*> Paulo (1927)

33 Obras de Flávio de Carvalho
1111 “ - expostas no Núcleo Histonco da 17

Bienal de São Paulo.
Carioca, engenheiro formado na In

glaterra (onde seguiu, paralelamente, 
um curso de arte), Flávio deCarvalho 
foi também arquiteto, desenhista, pin
tor, escultor, renovador da moda mas
culina. Foi considerado “o homem do 
futuro” e nosso maior desenhista, um 

mento importante de nossa Historia
da Arte”.

De hoje a 26 de agosto, com visitação 
de terças a domingos das lOh as 17h, o 
Margs promoverá em suas Salas - 
grasTT0 andar) a mostra 33 Obras de 
Flávio de Carvalho. As peças — ong - 

de Flávio incluindo oleos, dese- 
aquarelas e projetos arquitetom- 
* - do Museu

é

nais
nhos

mo
do Alvares

-
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Amanhã, Flávio 

de Carvalho e o 

Conjunto de Câmara

A vez do 

carro usado ma platéia for- 
mada por estudiosos de 
música aplaudiu os boni
tos arranjos de Djalma 
Corrêa na primeira noite 
da semana no palco do 
Teatro São Pedro. Inclu
sive piões, das antigas 
brincadeiras infantis, en
tre instrumentos inusita
dos, foram levados por 
Djalma para a apresenta
ção que teve o acompa
nhamento de Geraldo 
Flach. Estiveram lá Luiz 
Inácio Medeiros, Lalá 
Aranha e outros que 
aplaudiam a audição.

Ao contrário dos merca
dos do Rio e São Paulo, on
de a briga pela revenda de 
automóveis usados è acir
rada, aqui temos ainda um 
mercado relativamente 
saudável. Opinião é de 
Marcelo Martinez, para 
quem a venda de carros no
vos em nosso Estado conti
nua tendo uma demanda 
razoável, embora afirme 
que "bem nós vendíamos 
atè 1975, depois as coisas se 
modificaram radicalmen
te”. Mas após o anúncio de 
aumento, existe uma leve 
procura maior pelos carros 
usados, sendo preferidos os 
modelos Gol, Volkswagen, 
Voyage, Fiat e Corcel.

^ O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfàn- 
dega) expõe, a partir de amanhã, 83 Obras de Flávio de 
Carvalho, mostra que esteve no Núcleo Histórico da Bie
nal de São Paulo. As obras pertencem ao acervo do Museu 
de Arte Moderna da Fundação Álvares Penteado.

Integram a mostra obras originais de Flávio de Carva
lho, incluindo óleos, desenhos, aquarelas e projetos arqui
tetônicos deste artista, cuja produção expandiu-se por vá
rias áreas de especulação e aplicação.

Nascido no Rio de Janeiro em 1899, Flávio de Carvalho é 
originário de uma família tradicional e realizou seus estu
dos na Europa. Em 1922 diplomou-se em Engenharia na 
Universidade de Durhan, na Inglaterra, onde realizou pa
ralelamente um curso de arte na Escola de Belas Artes 
King Edward. Ao retomar ao Brasil, fixou-se em São Pau
lo, trabalhando quase toda a década de 20 como engenhei
ro civil, realizando polêmicos projetos arquitetônicos ex- 
pressionistas (1927). O elemento que melhor distinguiu 
Flávio de Carvalho foi a polivalència. Sua obra alcançou 
grande significado e intensidade nos anos 30/50, assina
lando sua consistente presença no cenário das artes plás
ticas nacionais.

Flávio de Carvalho pertence a segunda geração moder- 
úista com uma formação marcadamente européia. Perso
nalidade individualista e polêmica, encontrou no expres- 
sionismo sua via predileta de expressão, embora fosse 
também aberto ao surrealismo, considerando a cor como 
fator mais importante de sua organização plástica. Entre 
suas múltiplas formas de expressão artística destacam-se 
a pintura, o desenho, a aquarela, projetos arquitetônicos, 
atuando ainda como cenógrafo e ensaísta.

partir de amanhã, o programa Música no Mu
seu. do Museu de Arte do Rio Grande do Sul e Sub
secretária de Cultura, contará com duas apresenta» 
ções por mês. Será sempre na segunda e na última 
quinta-feira de cada mês, às 18h30min. Nas segun
das quintas-feiras, haverá sempre grupos de músi
ca erudita, e as últimas quintas permanecerão ex
clusivas da Orquestra de Câmara da OSPA. O Mú
sica no Museu tem entrada franca.

Amanhã se apresenta o Conjunto de Câmara de 
Porto Alegre, com músicas medievais e renascen
tistas. Este grupo dedica-se à pesquisa de música 
antiga, especialmente música medieval e renas
centista, realizando recitais com o objetivo de di
vulgar a História da Música do século XII ao XVII. 
Para isto conta com um acervo de instrumentos 
históricos reconstruídos segundo modelos da época.

; O Conjunto de Câmara de Porto Alegre é coordena
do por Marlene Hofmann Goidanich.

Desenho

Flávio
de
Carvalho

Música nos Bairros
O violonista Eduardo Castanera é a atração 

do Projeto Música nos Bairros, da Subsecretá
ria de Çultura do Estado, no prójhmo domin- 
go, dia 12 de agosto. O recital de violão deste 
músico nascido em Buenos Aires tem um pro
grama composto por músicas de M. M. Ponce, 
Paganini, A. A. Barrios, Heitor Villa-Lobos e 
Astor Piazzola e serâ apresentado na Igreja 
da Irmandade do Divino Espírito Santo, na 
Avenida José Bonifácio (Bom Fim) ao meio- 
dia. O mesmo Eduardo Castanera ainda se 
apresenta no Música nos Bairros nos dias 19 e 
26 de agosto.

Salão de Artes Plásticas
Encontram-se abertas até 31 de agosto as inscri

ções ao 7o Salão de Artes Plásticas da Funarte, nas 
categorias de pintura, escultura, desenho, gravura, 
tapeçaria, fotografia e mídias contemporâneos.

As fichas de inscrição acham-se à disposição dos 
interessados na sala 213 da Delegacia do MEC, rua 
Washington Luiz, 855. Fone: 25-26-00 ramal 713.

Palestrina comemora 16 anos
Um concerto de alunos e professores da Faculda

de Musical Palestrina comemora esta noite, a par
tir das 20h30min, no Auditório da Assembléia Legis
lativa, os 16 anos de atividades daquela instituição.
Às 22 horas, no Clube do Comércio, a direção da Fa-, 
mupa homenageará com a ‘‘Comenda Palestrina” 
a todas as pessoas que colaboraram com o estabele
cimento nesse período. Pioneira no ensino musical 
em Porto Alegre, inclusive em promoções com os 
Seminários Internacionais de Violão, a Famupa 
contribuiu para o reconhecimento do violão a nível 
de Bacharelado, no País. em 1973. Criou também o 
Madrigal Palestrina, sob a regência do maestro Gil 
de Rocca Sales, que teve reconhecimento interna
cional no I Festival de Coros Universitários em 
Coimbra, Portugal, como representante oficial do 
Brasil, merecendo o segundo lugar no evento.

A partir de 1980, instalou cursos de Pós- 
Graduação "Latu-Senso” em História das Artes, 
seguindo-se os de Folclore e de Arte/Educação.

Com direção de Vera Callegari, desde janeiro pas
sado, a Famupa é uma instituição de ensino priva
do, isolada, sem subvenções dos governos munici- 

André Santos faz sua primeira exposição de dese- Pa^ estadual e federal. Atualmente, batalha pelo 
nhos a lápis de cor, a partir de hoje às 21h, no Bar reconhecimento do Folclore como matéria do 
Caras e Cores (Cristóvão Colombo 1037). Os traba- currículo de II grau. Estabelecida no dia 8 de agos- 
lhos poderão ser adquiridos no local. A exposição ^o úe 1968, comemora hoje 16 anos de atividades em 

“ individual de 20 desenhos leva o nome de Solar e fi- função da música, em Porto Alegre e no interior do 
ca no Caras e Cores até o dia 21 de agosto. Estado.

André Santos no Caras e Cores

*


