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EXPOSIÇÃO Ds COLECIONADORES
Apreciável Jlo.«:ra de Colecionadores de Põ.rl o Alegre foi inau

gurada no Mimeu de Arte do ROM. muna promoção do .setor piá»- 
d n Divisão do CuPura o só de o ora s de artistas brasileirostic.

no campo do plast icismo a duas dimensões.
O que haverá nas pinacotecas parlienlares de nossas elites 

sociais é ponderável e algo a. respeito o Ministério do Educação 
Cultura d o vi rã ainda fazer, no ,s. mido do uni levantamento nacio
nal. a fim de verificarmos as riquezas qualitativas une se encon
tram nas cok-çõ; s particulares e isso d.o Amazonas ao Rio Gran
de do Sul.

l'm conjunto de trinta e seis obras encontramos reunidas no 
referido centro, graças à cooperação de dez colecionadores, tendo 
por órbita a esfera do plr.sticismo nacional. Algo do acervo do 
Áim-mu de Are- i-s:a também mobilizado.

Encontramos marcantes trabalhos de Porlinari, Pi Cavalcanti, 
llterc Camargo, Guiçnurd. Pancetti, Manabu Mabti, Fukushima, J.a- 
f.ar Srgall, Frank S. hneffer, .Milton pn.osKi. Pettirimi. Gen.iro de 
Carvalho (tapeçaria», Maria Rononii, Orassmamt, Maria I.eontina, 
Campigli, Jnim.. de Paula, Rtopuldo Httar, Hinlz Ctutiso, Eiss.one, 
Van lleedp e Pa Silva.

Trata-se <ie um conjunto de obras que. na sua generalidade, 
já. conhecidas de nosso público por exposições anteriores, com ex
ceção de. uns oin-o trabalhos inéditos em nosso meio. A mostra 
coletiva sugestiva e indicativa do 
só cm Porto Alegro como pelo Interior do Rio Grande do Sul e 
por todo o Erasil.

Exposições como a presente devem se multiplicar pelo país 
e entre nós devemos ir avante, tendo em vista a Escultura e Cc- 
ramisino e um levantamento provincial e local bem que a Divisão 
de Cultura no Meter do Plasticismo deve prom.over busca vertical 
e total do patrimônio particular que, afinal, 6 riqueza e valoriza
ção cultural cia Província.

Colaboraram para a efetivação dessa Exposição Gladys Ara
nha. Vera Chaves- Katvelos, Cristina. Eu! hão. General Amaro da 
Silveira. Má ri.o Pappone, .Maurício Rosemblatt, Peruando Coroaa. 
Lauro Stutm. Ca rios fíalvão Krebs e Paulo Moritz, ao cederem 
obras de suas coleções pa

A Exposição de Colecionadores de Pôr!o Alegre só com arte 
de brasileiros ficará aberta duranto uma quinzena, c, após. a Di
visão de Cultura nos dará a Mostra Itinerante, selecionada para 
a trilha pelo Interior do Estado e. em sequência, já teremos a 
Mostra de Arte do .México, nas Galerias do IRA.

tie haverá de reservado nãoq

rticulares.
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