
SBCmmRJA DU .•XlJCiU/Ao
subbscfjss-* : . pi <.
- •. *c :. .. Oi... m. . ■ o ...'.. mi■•ji.

3 GRAVADORES DS MINAS GERAIS

Promoçãoío
Divisão de Cultura /SEC 

HARGS

Locals MARGS

N* de pagas $

Períodos 06/03/6i| a I9/O3/6/4.

Observações
Iara Tupynamba 

Gusbeck Godofredo 

Yeda Pimentel

í

L_, ........ . -



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA

GRAVADORES
r DE MINAS 

HOJEk } Três gravadores de Minas
h — Yara, Tupinarabá, Gusbek. 
L Gofredo e Yeda 1 Pimentel — 

» de or
no Mu-

v I -------" --------

i« fces plásticas de 19 
*' sèu de Arte do .Estado, hoje, 

às 2050 horas. Trata-se 
de três artistas conhecidos e 
aplaudidos pela crítica de Belo 

; Horizonte, sendo que dois já 
possuem nome internacional: 
concorreram ao Certame Lati
no-americano de Xilogravura 

r levado a efeito em Buenos Ai
res e participaram da Exposi
ção de Arte Brasileira realiza
da na Nigéria.

Õéi y £í

MUSEU ARTE: MINEIROS 
FICAM ATE’ 18 E DEPOIS 
ENTRA PAOLO RISSONE

V Os três gravuristas mineiros — 
Yara Tupinambá, Gusbek Gofre
do e Yeda Pimentel — que ora 
expõem no Museu de Arte da Di
visão de Cultura, estão causando 
grande sucesso entre o público a- 
mamte das artes pYstieas 
tem acorrido diariamente àq* «'de 
departamento instalado nas altos 
do teatro Sao Pedro, devendo a 
mostra permanecer à disposição 
do publico até o dia 18 do cor
rente.

° próximo expositor do Museu 
de Arte será Paolo Rissone. ar
tista que recebeu 
mio na Bienal de

que

o segundo prê- 
n.o 2 em São 

Paiúo tendo alias participado das 
sete Bienais até hoje realizadas.

Participou também da Bienal 
de Veneza integrando a represen- . 
taçao brasileira e expôs mais de 
10 vezes, individualmente, no Rio 
<?m Sao Paulo e também na Fran
ça, em Paris.

A r,AXÇosição Sel'a inaugurada
o- 2«°„ de mai‘ÇO às 20.30 hora? 
Sao 30 pmhi.-as à têmpera
. F. Tarde -13/3A$ 4

EXPOSIÇÃO

Yara Tupinambá, Godofredo Gusbek c Yeda Pimentel expõem a- 
tualmcnte no Museu de Arte. A exposição permanecerá até o dia 
18 do corrente. A foto é úe um dos quadros que compõem aquela

mostra
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Panorama Das ARTES PLÁSTICAS
?
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DF MINAS GERAIS

meras preimações que recebeu, destacam-se: pri
meiro prêmio de gravura no Salão de Belo Hori- 
zónte e primeiro prêmio no setor de Artes Gráfi- 
cas do Salao da Primavera do Estado do Paraná.

Professora de gravura na Escola de Belas Ar
tes de Belo Horizonte.

Gusbeck Gofredo, já é de geração mais nova, 
tm aluno de Yara, na Escola de Belas Artes de 
Belo Horizonte, participou também de diversas 
mostras coletivas inclusive do Salão Paulista de 
Arte Moderna e do Salão Nacional de Arte Mo- 
derna. Recebeu o primeiro prêmio em gravura no 
I* estivai Universitário e Prêmio Federação de Co
mercio, ambos em Belo Horizonte.

' eda Pimentel, também foi aluna de Iara, as
sim como os dois anteriores, participou de di
versas exposições coletivas, inclusive da Exposição 
de Arte Brasileira na Nigéria.

Museu**de,,,Artè,adaamanhâ’ «« 20,30 horas, no 
no Teatro São <,d? Kl° Grande do Sul, situado 
porada de 19fi , a mostra da tem-
laía Tunvn . F 3 R,avad(ír^ de Minas Gerais: 
mentol ílba’ Gusbeck Gofredo e Yeda Pi-

SIt^StSvS
zado nela U, *estivai de Artes Plásticas, organi-
daas°p?emiadÍTm 1%°’ "* “““

mai<H-esaartista,Ína d<! Guignard e Goeldi. dois dos 
de inúmeras ríf Brasi* i* leve. Participou
versos Estudos-posiçoes coletivas e Salões em di- 
Xilogravura V <ÍO •* Certame Latino-Americano di-
Bueno? I r^frSan,Zado pe,a Galeria Hâstica de
Brasileira re-V as?im «orno da Exposição de Arte cira rc,Jlzada na Nigéria em 1963_ D ■■

Eis o resumo dos dados biográficos destes 3 
artistas, que vêm, . ,1ÜS mostrar de como se grava
cm madeira cm Belo Horizonte, e constatarão que 
todos eles solucionam seus problemas gráficos de 
uma maneira totalmente diversa da dos artistas 
-.o Rio Grande do Sul.

^ gf|âíOHE GrIvüSI
I>m>mVISAO DE CULTURA 

l ,-AR DA PREFEITURA

i nfvicõoa«mente uma semana,SeSKSa a C^tura -P°Pular da
fS a cle Educaçao da Pre- 
aherfnro ^e?ou a anunciar a 
Cursai rií inscri<?ões para os 

Desenho e Gravura, 
^ no Atelier Livre da

situado nos Altos do 
PúbIico e «este curto 

espaço de tempo já se inscreve- 
■ s de noventa candidatos 

liaia «-ada curso, o que vem pro- 
Var <U(? hã verdadeira fome de 
aprendèr basta que se dê opor
tunidade^ condições para isto.

* Ht’mo DAS ATIVIDADES 
DO.MUSEU DE ARTE 
LMf 1903

6) DANÚBIO GONÇALVES —
Desenho. Gravura e Pintura __
28 de setembro a 29 de outubro 
— Artista gaúcho convidado pelo 
Museu para expor.

7) SALÃO CIDADE DE PÔR- 
TO ALEGRE - 5 a 16 de no-

_ Uma promoção da
Secçao de Cultura da Prefeitura.

8) GRAVURAS EM METAL 
DE GRASSMANN — 19 de no
vembro a 10 de dezembro — Ar
tista especialmente convidado 
lo Museu.

9) ARTE INFANTIL — 12 a 18 
de dezembro — Trabalhos de a- 
lunos da Eseolinha de Arte da 
Divisão de Cultura.

10) PINTURAS DE OSWALD 
DE ANDRADE — 20 de dezem
bro a 10 de janeiro — Artista 
residente em São Paulo, 
licitou expor 
do Museu;

11) EXPOSIÇÃO DE PINTU
RA CONTEMPORÂNEA DO MÉ
XICO — 9 a 29 de setembro — 
Uma promoção Brasil-México, co
ordenada no Rio Grande do Sul 
pelo Museu de Arte e que, dado 
o elevado número de obras, foi 
realizada

CURITIBA — 14 a 30 de outubro 
— As mesmas obras expostas no 
Rio. foram apresentadas também, 
na Biblioteca Pública de Curiti
ba, com a cooperação do Depar
tamento de Cultura do Paraná.

14) ARTISTAS GAÚCHOS EM 
CACHOEIRA' — setembro — Ex
posição organizada pelo Museu 
de Arte com a colaboração da 
Prefeitura daquela cidade.

Eis em linhas gerais, as ativi
dades do Museu durante o se
gundo semestre do ano passado, 
na próxima semana, fornecere
mos a programação parcial paia 
1964.

vem br o

pe-

-Y- PAOLO RISSONF. FM 
GRANDE ATIVIDADE

que so- 
nas dependências O pintor Paolo Rissone. que se 

encontra em Pôrto Alegre e será 
o próximo expositor do Museu de 
Arte. poderá ser encontrado dia
riamente no Atelier Livre da 
Prefeitura em franca atividade 
artística, não somente ultimando 
os trabalhos de sua. exposição en-> 
tre nós, mas também já traba
lhando para a.s outras que fará 
ainda éste ano: uma na segunda 
quinzena de abril na Galeria São 
Luiz de São Paulo, outra na Ba
hia e. finalmente, a última no 
Rio. Como se vê. um artista que 
leva sua profissão a sério, faria 
bem as nossos jovens pintores, 
em visitá-lo. pois além de verem 
ern trabalho um bom artista, en
contrariam um homem culto, via
jado e extremamente humilde.

Teíido a atual direção do Mu
seu de Arte assumido suas fun
ções em maio de 1963. cabe-lhe 
apenas a programação de junho 
em diante.

1) EXPOSIÇÃO COLETIVA — 
de 7 a 28 de junho — Teve por 
íim dar uma visão de nossa a- 
tualidade artística c servir de 
base, - para selecionar as obras 
que participarão da exposição de 
artistas gaúchos apresentada 
outros centros do pais-

2) GRAVURAS EM 
DE ALUNOS DO

nas dependências da 
a de Artes da Universidade

12) ARTISTAS GAÚCHOS NÓ 
. ICL ~ 21 de a8°sto a 10 de se
tembro — Das obras que parti
ciparam de Exposição Coletiva, 
foram selecionados trabalhos de 
ia artistas, que foram expostos 
na Galeria Macunaíma do Rio de 
Janeiro.

13) ARTISTAS GAÚCHOS EM

em

METAL 
MUSEU DE 

ARTE MODERNA DO RIO — 2 
a 30 de julho — Exposição patro
cinada pela Secção de Cultura do 
Município, atual Divisão de Cul
tura Popular;

3) GRAVURAS E DESENHOS 
DE OSWALDO GOELDI — 1 o a 
15 de agosto — Parte do acervo 
do Museu Oswaldo Goeldi de São 
Paulo, cujo proprietário. Nelson 
Mendes Caldeira, por solicitação 
do Museu de Arte. cedeu

-V) SALAO DO DISTRITO 
FEDERAL

Publicamos na semana passada 
o regulamento do Salão Distrito 
Federa] (Brasília), cujas inscri
ções e remessa de obras encer
ram-se dia 31 de março. O Sa
lão. que será o primeiro, propor
ciona ótimos prêmios, já que aos 
primeiros colo; a d os em todas as 
seções receberá a importância de 
500 mil cruzeiros. Os artistas

para
expor, 37 peças originais do maior 
de todos gravadores brasileiros-

4) EXPOSIÇÃO DE COLECIO
NADORES — 16 a 30 de agosto

Graças ao elevado espírito de 
cooperação de alguns coleciona
dores locais o Museu de Arte te
ve a oportunidade de apresentar 
ao publico uma das melhores e 
mais seletas exposições que já ti
vemos no Rio Grande. Teve, ain_ 
(•a, por finalidade, incentivar o 
gosto de colecionar obras de ar
te, assim como aumentar o con
tato entre o Museu e os colecio
nadores;

5) TECIDOS PINTADOS POR 
HILDA CAMPOFIORITO — 12 a 
27 de setembro.

, . Que
desejarem informações sôbre o 
referido salão, poderão se dirigir 
ao Museu de Arte para maiores 
escla rec cruentos.
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1,ARA TLHNilMUA-DLbL.NHO — Tres artistas mineiros expõem no Museu de Arte, instalado no 
toyer do Teatro Sao Pedro:Godofredo Gusbek, Yeda Pimentel e Yara Tupinambá, cujo trabalho 

acima faz parte dessa mostra, promovida pela Divisão de Cultura


