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intercâmbio artístico
âq/Y/íH

entre Paraná e MS
Corno resultado d0 plano de intercâmbio artístico firmadc 

entre o Departamento de Cultura do Paraná e a Divisão de 
Cultura da SEC do Rio Grande do Sul, foi inaugurada no 
últim0 dia 17, em Pôrto Alegre, na sede do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, a exposição dos trabalhos de 17 pintores 
contemporâneos do Paraná, a qual fez grande sucesso, dada 
a excelente qualidade que a grande maioria dos trabalhos 
reunia. Ao ato inaugural, além de intelectuais e apreciadores 
de arte, estiveram presentes diversas autoridades estaduais, 
dentre as quais se destacam o representante do Governador do 
Estado e o Diretor da Divisão de Cultura do R. G. S.

Expositores
O intercâmbio artístico entre a arte do Paraná e do Rio 

Grande do Sul teve início, contudo, em outubro de 1963, quan
do quinze pintores gaúchos pela primeira vez mostraram em 
Curitiba suas mais recentes produções. Ficou então, naquela 
ocasião, o compromisso entre os expositores gaúchos e o De
partamento de Cultura da SEC que em poucos m< 
pintores do Paraná se fariam representar em uma mostra no 
Rio Grande do Sul. E assim, foram enviados, para o respeitá
vel julgamento do povo gaúcho, os trabalhos dos seguintes 
pintores: Antonio Arney dos Santos, Cleto de Assis, Érico da 
Silva, Fernado Velloso, Fernado Calderari, Guido Viarc, Hele
na Wong, Ida Hanemann de Campos, Juarez Machado. João 
Osório Brzezinski, Jorge Carlos Sade. Luiz Carlos de Andra
de Lima. Mário Rubinski, Sofia Diminski, Vicente Jair Men
des e Waldemar Eoza.

os

Aquisição
Além da grande visitação pública, a exposição dos traba

lhos dos pintores paranaenses no Ri0 Grande do Sul obteye 
elogios da crítica especializada dos principais órgãos da im
prensa sulina.

Outro fato digno de destaque é o de que o Diretor da 
Divisão de Cultura do Rio Grande do Sul, a0 visitar a mostra, 
autorizou o Museu de Arte local a adquirir diversos quadros 
dos nomes mais representativo^ da pintura paranaense, para 
integrar o seu acervo.

Patrocínio
Não obstante ser a exposição . dos trabalhos de pintores, 

paranaenses promovida pelo Departamento de Cultura da Se
cretaria de Educação e Cultura, a mesma se efetivou graças 
á elaboração da FUNDEPAR, que proporcionou os recursos 
necessários àquela efetivação. Parte do grande sucesso da 
mostra, deve-se também aos pintores Fernando Velloso, João 
Osório Brzezinski e CIcto do Assis, que pessoalmente,, em Pôr
to Alegre, se encarregaram da montagem e apresentação dos 
trabalhos.
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Expor Pinturas 

Em Porto Alegre
CERÁ inaugurada hoje, em 

_ Porío Alegre, uma exposi
ção contendo trabalhos de 16 
pintores paranaenses, realizada 
sob o patrocínio do Departa
mento de Cultura e em con
junto com o Museu de Arte 
do Rio Grande do 
quadros ficarão expostos na 
Sala de Exposições do Museu, 
no Teatro São Pedro, na ca
pital gaúcha.

Representando o Departa
mento de Cultura na inaugu
ração, estará presente o sr.
Fernando Velloso, chefe da 
Divisão de Promoções Cultu
rais, que seguiu na segunda- 
feira para o RGS, numa Kom- 
bi, levando todos os quadros.
Estarão presentes, também, 
os pintores João Osorio Brzi- 
zinski e Cleto de Assis. Aos 
expectadores, será distribuído 
um catalogo especial, confec
cionado pelo Departamento de 
Cultura.

Antonio Aney, Cleto de 
Assis. Érico da Silva. Fer
nando Velloso, Fernando Cal- 
derari, Guido Viaro, Helena 
Wong, ida Hanemann de 
Campos, Juarez Machado, 
João Osorio Brzizinski, Jorge 
Carlos Sade, Luís Carlos de 
Andrade Lima, Mario Rubis- 
ki, Sofia Diminski, Vicente 
Jau- Mendes e Valdemar Ro-

Sul. Os

sa.
O sr. Enio Marques infor

mou, ainda, não saber por 
quanto tempo a exposição fi
cará aberta, assinalando que 
tudo depende do eventual su
cesso alcançado.

GARFUNKEL
Na Biblioteca_ , Publica do

Paraná, sala de exposições do 
andar terreo, permanecerá 
aberta, até o proximo dia 22, 
a mostra de trabalhos do 
pintor Paul Garfunkel, con- 

T)F7F«isris tendo aquarelas e oleos reali- 
DLZESSEIS zados a partir de viagem que 

realizou a Europa em 1963. 
Alem dos trabalhos realizados 
em Paris. Roma e Veneza. 
Garfunkel está apresentando 
telas com temas brasileiros 
especialmente paisagens do 
Norte e Nordeste.

Segundo informações pres
tadas pelo sr. Enio Marques 
Ferreira, diretor do Departa
mento de Cultura, é a seguin
te a relação dos artistas pa
ranaenses que irão expor:


