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Singular, a Mostra Itinerante que, no Navio-Escola Custódio de 
Mello, tivemos na semana passada, no Cais de nossa cicacic. O c - 
mandante Max Justo Guedes é um apaixonado de nosso p.aoticismo 
Promovendo a sua difusão pelo pais e estrangeiro, organizou uma se.e- 
çáo de desenhos, gravuras e tapcçauas de artistas brasuetros ou no 
pais radicados c ele diversas tendências c orientações, bem como ae

En co n t r a m os 3 unf desenho * d e Portinarj como estudo e desenhos cs- 
i colhidos de Augusto Rodrigues, Marcelo Grassmann, M-.iej bao.i.r.-.

'e ^esse^Uo nível, a Gravura também está representada com traba- 
Ihos de Osialdo Gocldi. Fayga Ostrowcr. izabel Fonz. Ana Letycia 
Roberto de Lamonica. Darei Valcnça Lins, Ncwton Cavalcanu, Joae 
Maria de Souza e F.dith Beb.r.ng.

As tapeçarias presentes são oe

nessa

■

Genardo de Carvalho e No.berto
Nicola. síntese fotográfica de 350 anos de Arquitetura noSugestiva é a

. Brasil. mobilizaram para uma visita especial e Max 
autêntico amador, apaixonado peias coleçõesOs nossos artistas se

Guco.es mostrou ser um . „ .
• selecionadas para levá-las através do Ocidente.

pôrto Alegre é uma cidade tomada de escolmhas de arte. As mos
tras coletivas e periódicas disputam a nossa atençao. Temos, porem, 
que uUimaincnie se Fm destacado, cntr.o outras, o movimento oe 
arte iniantfl do Colégio Lnacual.Pio Xli. que «z uma ê^uoe; montra 
iiá um ano nas Galerias do Instituto de Belas Arte» e a «feyS.fifi~ 
Artr d. Divisão de Cultura, aaora no .MnSQL dc Arte do, !£££&,
—omÕ5"V ~TTcaTiTõs Tm pr ession a d os com o mve. oa most-a.

orEaíSãoíd* sssí..riqueza de quadros docentes e os íec-r^O:. q--*e

isua

publicas mostram a
35 *vn0ru:”ên de Ai.te do Estado, já temos visto cs Isvores 
do ja^-CmmlTOTi^-rTcrú. Temos que a onentaçáo P-—- 

psi;, numa linha caatico-estéfica autêntica.
8 "vale’a pena visitar a presente mostra da Escolmna de Arte da Di
visão de Cultura.
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\ Ahanca Francesa chega a acolher, simultaneamente, duas mos- 
ir-s dCc-nies. Uma é a de Pintura em Porcelana po. um grupo ae 
quatro "amadoras, num nível razoável, dentro do autodiaatismo. A ou- 
ha é a mostVa de Lacas Chinesas Gravadas, que encontramos em sua 
pequena biblioteca. Trata-se de urna exposição dc alto mvel Je arte- 
Sanato e orientação artística dc Dimitri Lucas, dentro oo padrao tra
dicional. Lá está uma seleção de cen trabalnos. V"l
rede figuras humanas. num alto teor, dentro oo pacrao cmno e, ae 
outro, sáo caixas dentro cias tradições do gfnero. ,

\o meio dessa azafama ae írm de ano. cm que se a_ur..u.am as 
audícõc*.- ac- mostras. os exames, ss formaturas « as atuese., • 
infantis"’de teatro c exposições, o critico, já cm fase oe leva:. 
ore li min ar do balanço artístico cio ano verifica a vualioade ca cid..-^ 
e a cõtr.pcnsaçfto de certos períodos do ano em que o mov:rr.onto ar-

!tíSI Boa^qt ml idade V*o padrão tradicional ê a da «-mola dc Bm-ufri.
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