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VASCO PRADO: 70 ANOS DE VIDA, 40 ANOS DE ARTE 

Retrospectiva da Obra de Vasco Prado 

Abertura: 20 de novembro, 19 horas 

Período de Exposição: 21/11 a 30/12/84 

Local: Galerias - 2? andar

Área fronteira ao MARGS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul/SUSEC

VASCO PRADO

Vasco Prado (Uruguaiana/RS, 1914) concluiu o Colégio Militar de Porto Alegre 

em 1936, tendo ingressado na Escola de Belas Artes em 1940, abandonando o curso três 

meses apõs. Autodidata, abriu séu primeiro atelier em 1941, onde recebeu ensinamen

tos de Oscar Boeira. Entre 1947 e 1948 estudou nos ateliers de Etiènne Hadju e Fer- 

nandLêger, e na Escola de Belas Artes de Paris. Retomando a Porto Alegre, criajun 

tamente com Carlos Scliar, Glênio Bianchetti, Danúbio Gonçalves e Glauco Rodrigues, 

o Clube da Grovura de Porto Alegre, em 1951. Durante o ano de 1968 participa de a ti 

vidades artísticas em Varsovia, a convite do Governo Polonês. Em 1969, visita a Ale 

manha e a Espanha, a convite dos governos destes países, expondo em Munique e Madri.

Vasco Prado tem lecionado desenho e escultura em seu proprio Atelier e no A- 

telier Livre da Prefeitura de Porto Alegre e na Universidade de Caxias do Sul.

1984, ano em que conpleta seu 70? aniversário, Vasco Prado recebe a Grande 

Condecoração "Medalha de Ouro" da Câmara Municipal de sua cidade natal, Uruguaiana, 

e o Prêmio Aquisição do Museu ao Ar Livre de Hakone/Japão. 0 Museu de Arte do 

Grande do Sul, õrgão da Subsecretária de Cultura/SEC,e o Instituto Nacional de Ar - 

tes Plãsticas/FUNARTE/MEC, realizam uma retrospectiva de sua obra, e a Companhia 

Ioschpe de Participações, em convênio com o MARGS^estã editando um livro sobre a vi. 

da e obra do artista gaúcho.

A RETROSPECTIVA

Noventa e sete obras compõem a retrospectiva da obra de Vasco Prado que o Mu 

seu de Arte do Rio Grande do Sul/Subsecretaria de Cultura/SEC e o Instituto Nacio - 

nal de Artes Plãsticas/FUNARTE/Secretaria de Cultura/MEC estão promovendo. A retros^ 

pectiva inclui 12 esculturas em mármorít, 15 terracotas, 11 gessos, 6 esculturas em 

madeira, 5 bronzes, 2 tapetes, 24 desenhos, 11 gravuras e 11 peças diversas (papel, 

recortado, vidro, cimento e louças). Além destas noventa e sete peças, será feita 

uma montagem fotográfica dos monumentos públicos criados por Vasco Prado.

Ocupando todo o segundo andar do MARGS, a retrospectiva da obra de Vasco Pra
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do estender-se-ã ate a Praça da Alfândega, na área fronteira ao prédio do MARGS, on 

de serão expostas algumas obras do escultor gaúcho.

A OBRA DE VASCO PRADO
Vasco Prado realizou 87 exposições individuais entre 1947 e 1983 no Brasil, 

América Latina, Europa e Japão. Inúmeras foram as exposições coletivas de que parti 

cipou no Brasil, América Latina, América do Norte, Europa, China, Japão, destacando 

IX Bienal de São Paulo/1967; Bienal do Metal de Varsóvia/1969; IV-se entre elas a
e X Panorama da Arte Brasileira: Escultura e Objeto, em São Paulo/1972 e 1978; II

da Pequena Escultura de Budapeste/1973; IX Panorama da Arte Brasileira. DeseBienal
nho e Gravura, em São Paulo/1977; 50 Anos de Escultura no Espaço Urbano, no Rio de 

Janeiro/1978 e XIII Mostra Internazzionali di Scultura All'Aperto Sissa, do Museu

de Arte Moderna de Milao/1982.
Em sua carreira vários foram os prêmios recebidos, destacando-se entre eles 

o Prêmio do Concurso para o Monumento a Villa Lobos, em Porto Alegre/1902, Medalha 

I Bienal do Metal de Varsévia/1968; Primeiro Prêmio no Concurso Nacio - 

nal para o Mural do Palácio Farroupilha, sede da Assembléia Legislativa do Estado

do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS/1972.
Suas obras encontram-se em importantes museus do pais e do exterior, entre 

Museu de Arte Moderna de São Paulo/SP; Museu Nacional de Belas Artes/RJ, Mu 

de Feira de Santana/BA; Museu da Fertilidade/Chile; Museu Nacional de

de Prata na

eles o 

seu Regional
Varsõvia; Museu Americano de Maldonado; Galeria Nacional de Praga e Museu de Arte

do Rio Grande do Sul.
Tem obras em praças públicas, edifícios públicos e coleções particulares 

Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, França, Polônia, Alemanha e Japao.

A PRÓPRIA OBRA VISTA POR VASCO PRADO
busca constante que venho fazendo através de erros e acertos, mas 

motivados sempre pela minha visão afirmativa do homem e da vida.

Aliás, se sou um artista figurativa ê justamente, a meu ver, por este empe 

nho no mundo humano. Procuro reapresentar o homem, fazer palpável o seu anseio de 

de liberdade. Em suma, vê-lo na sua relação com os demais homens e também co

no

... uma

amor

mo parte da natureza.
Não compreendo como se possa fazer arte atualmente sem atentar para o que 

ganha sentido mais agudo na realidade histórica.
As minhas motivações nascem do mundo que, a cada dia não ê mais o mesmo de 

sempre. Por isso preciso vê-lo de novo, procurar nele o gesto intenso da vida.

Busco o resultado no meu trabalho de artista. Assim, se sou levado forçosa
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mente à pesquisa de forma, não ê gratuitamente, por uma obsessão experimentalista. 

Acho que na minha obra são os temas vivos da minha experiência que comandam 

xigências formais. Naturalmente tenho Imitações que nem sempre permitem realizar 

meu intento. 0 importante ê que tendo para ele na medida de minhas possibilidades.

Recebi, nos meus começos, influencias diversas, que foram sendo supe

radas através dos anos de trabalho.

Criei, assim, a minha própria linguagem. (1984)

A OBRA DE VASCO PRADO VISTA POR CRÍTICOS E INTELECTUAIS 

Vasco Prado, através dos depoimentos de críticos e intelectuais brasileiros 

e internacionais, recebe sempre homenagens como artista e como homem:

"... Felizmente Vasco Prado fugiu âs formulas estreitas do regionalismo'ofi 

ciai' de carãter fotográfico, e tem resistido com brava honestidade artística ã 

tentação do fácil e do pitoresco." (Erico Veríssimo/1970)

"... Entre os grandes, os maiores escultores brasileiros,inscreve-se o nome 

de Vasco Prado. Sua obra vem crescendo num trabalho sério, distante dos modismos 

de cada hora, de cada minuto. Cresce numa consciência de sua arte que é, ao mesmo 

tempo, humildade e orgulho.

Em seu atelier gaúcho, Vasco realiza sua tarefa e a vida bela, doce e lúci

da nasce de suas mãos na dureza do corte da pedra, no socavar da madeira. Um mes - 

tre de sua arte difícil e cuja conquista representa um labor e uma paixão de cada 

dia, mestre Vasco Prado." (Jorge Amado/1966)

"... Ele rejeita o adjetivo, o acre'scimo, a aderência retórica. 0 seu empe

nho centra-se na busca irredutível do intenso. Por isso arrosta uma difícil simpli 

cidade: para alcançar aquela exuberância coesa, aquela expressividade inteiriça , 

que vibra desde a imanência do proprio material." (Mark Berkowitz/1984)

as e-
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BEUÇXO DAS OBRAS DE VASCO PRADO 
RETROSPECTIVA NO MARGS.

o
PAHA EXPOSIÇÃO

mármores
C.Á.- H 0,990® 

_ H 0,840®
- H l,220m
- H 1,200®
- H 0,940®
- H 0,430®
- H O,530m
- II 0,?20m
- H 0,200®
- H 0,330®
_ H 0,910®

Rplevo 7o£- 1979 - Mármore Rio Pardo GeomltrlcoTo* - 1978 - Mármore Rio Pardo

Masculino Ío/Ç- 1981 - Mármore Espírito Santo 

Feminino °i P k - 1981 - Mármore Espírito Santo
Mármore Espirito Santo

Torso em 
Torso

Torso

Torso
Cabeça(Piotina) - 1931 -

41 K
C.A.

C.A.

C.A.

C.A.

C.A.

Coleção 
Dra. Ilza 1 
Brans

- H 0,260m Wilna Sturm

- 1966 - Mármore Carrara
1nverno
Torso Inacabado £/£ "

Torso Prometeu i^k,

. 1943 - Mármore Carrara

- 1974 - Mármore Carrara

- 1965 - Mármore Paraná
- 1965 - Mármore Rio Pardo

- 1966 - Mármore Rio Pardo

13 KKedusH

«.Cabeça

-Torso

14 km
i k - 1956 - Pedra Sabão

Ma doninha

TERRACOTA S 

- 1956 - Terracota esmaltada C.A.- H 0 9 200m
. Madoninha 

. Peça Museu

. Menina co® boneca^- 1968 - GrezCChimieloO-Poloma - H 0,350®

.. Moça se penteandokk- 1996 - (restaurada) - H 0,360®

_ Moça abraçando cavalo 1984 - i k H 0,c~;;'0ri

p/ Negrinho Pastoreio-1957-Terracota esmaltada- H 0,170m Lauro Sturm

- TERRACOTAS ORIGINAIS

C.A.

C.A.

- Maquete

- 0,390m x L 0,400m C.A.

- L 0,520m

- L 0,320m 

figura-L 0,l45m

- L 0,380m

- L 0,320m

- L 0,320m

- L 0,360m

^•=*■'1952

U Composição de ladrilhos-1981-

Figura deitada 5 - 1981 -

.0-Maternidade ^ k “ 1981 -
repouso(2 partes)-1982-Estudo p/ grande

- 1982 - 2-k

L3-Figura sentada no chão-1982- ^k 

L 4-Cavai o com cavaleira- 1982 - Òk.

(iOii

2-K
C.A.

)- C.A.

C.A.
.1-Figura em 

.2-Figura era repouso
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.

- 1983 .r— •L 9... Centauro

GESSO
ceia 22K - 1993 - Gesso^baixo relevo)

- 1940 -

- 1944 - A k
- 1954 - Gesso Colorido

- H 0,470® x L 1,070®

- H 0,380®

- H 0,390m 

_ H 0,710®
- H 0,640®

- H 0,990®

U A última 

P™ Estudo de raão
C.A.

C.A.

C.A.

C.A.

V Figurinha feminina 

Menina com chapéu 

Carregadora de agua - 1958 - % k 

Maternidade sentada - 1959 - f) l<-

4—

C.A.

/O 2.. •
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G E S S O(continuação)
f4k 1983 - Gesso p/ fundição bronze - H 0,850m

- 1982 - Gesso p/ fundição bronze - H 0,550m
Inocência antiga 2 2. fc.- 1953 - Gesso p/ fundição bronze

10- Ma que to gesso
&J174 ZcüÁ^tA fe \<

7- Namorados
8- Adão e Eva ^ K

- H l,400m
- H 0,420m Lauro Sturm 

H - O) 3 J-c

C.A.
9-

- 1955 - 
-1959

h U
h 1'11-

M A DEI HA
í2^/<r C.A. 

C.A. 
C.A. 
C.A. 
C .A. 
C.A.

- H 0,710m
- H l,280m
- H 0,960m
- H lfl60m
- E O,8óOm
- H l,4l0m

- 1965 - Pau ferro 

feminino 34/< - 196? - Pau ferro 

reclinada-1965- Angico 

feminina reclinada-1965- Angico- 6

Kariana 

Torso
3- Figura feminina
4- Figura
Ç- Torso feminino í bK - 1966 - Grapia 
6- Torso masculino 5$ - 1966 - Angico

BRO N Z E
1- Moça no banhe(relevo)-1977 - Fundido p/ VP 2^

- Fundido p/ VP K
3. Cavalo (peça falhada)- 1978 - Fundido p/ VP &k;

4~ Cavale com

- 0,400m x 0,l60m C.A.

- H 0,090xL 0,l45m C.A. 

« H 0,300xL 0,390m C.A.

- K 0,385 x L 0,580

- H Ô,290m

- 19772- Grande torso

cavaleiro- 1984 - 4 % !C 
~ Maternidade(Mãe carinhosa)-1974- £"/c C.A.

TAPETE

- l,00m x l,30m Coleção 
Dra. Ilza Brans

- l,00m x l,lCm

- 1975 - Sisal1- Amazona

- 1984 Algodão2- Natureza Morta

PECAS DIVERSAS

- 1976 - Papel recortado
- 1981— vidro 2/<

- 198a - vidro ■ 1/3 IC
- 1984 -

- 1984 -

- 1984 -

- 1984 -

- 1984 -

- 1980 - Cimento

Dr. Celso Ramos

- 0,26Om x 0,250m C.A.

- 0,200m x 0,l80m C.A.

- 0,045m x 0,025m C.A. 
-:0,045m x 0,025m C.A.
- 0,045m x 0,025® C.A.
- 0,045m x 0,025® C.A.
- 0,045m x 0,025m C.A.
- o,220m x 0,l40m C.A.
- c. 2 vá- - °/ 19o ça

Natureza Morta

2- Cavalo

3- Moça

4- Vidro

5- Vidro

6- Vidro

7- Vidro

8- Vidro
9- Máscara

10- Tampas de lata
í | ~ 3 PRAro 5

LOUÇA Peco£^ Í>A 

DESENHO
- 1982 - Tinta impressão,lápis cera- 0,660 x 0,960 C.A.

- 1978 - Tinta impressão,lápis cana- 0,660 k 0,960m C.A.

- 1983 - Tinta impressão,lápis cera- 0,660 x 0,960m Lauro
Sturm

-1976

1- Cavalo
2- Natureza Morta

- Amazona

/o 3. • •
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I> S S B N H 0( continuação)l

4- Desenho a lápis - 1966 - - 6,660 x 0,960m Laur
Stur

- 0,480 x 0,330m C.A 

~ 0,480 x Of390m. C.A
- tinta impressão,láois cera-0,480 x 0,660m

- tinta impressão,lápis cera-0,480 x 0,330m

- 0,330 x 0,240ra C.A

3-
(.„ Desenho 

o 6- Desenho

7- Desenho
8- Desenho

9- Monte Fuji

- nanquim(pena bambu)- 1980-
- nanquim(pena bambu)- 198O-
- 1982 

- 1982
- 1984,.*- tinta

>

5- C.A
K C.A
3-

gravura{

I- Gato 

Peão 

Galos
4- Cavalo na sombra 

?•- Galo
6- Cavalos no banho 

"j-- 6é\\0Ç) mJo oco 

ç -A'0fi fiAftPí)
1),s Wteli&R.
\ 0 - ô&btb 
/li -GPfÇo

- 1956 - linóleo
- 1955 - madeira
- 1957 - madeira

- 1958 - Madeira
- 1958 - Madeira
- 1958 - Madeira

- \ 9/ 6>4 - 
Á q 5 b - MetoL ^OIOTA

- ’> ”

" ^ ^ ^ ^Porto Alegre ,1 

í *9 ^ n n

- 0,330m x 0,230ra C.A
- 0,l40m x 0,310m C.A,
- 0,370m x 0,l40n C.A,
- 0,30Ctax 0,260m C.A.
- 0,330m x 0,200e C.A.
- 0,330m x 0,300m C.A.
- M? X Cs, 33>ua C- &
- Ko, ^ Mi QA.
“ £"2-| AM Aí), 25

, „ *M6 »m )i OJ.Z mí, C-, fi
ls de outubro de 1984.

0. {d A 6 ,9"aaa C

n
1 -

U /já

>1

O CA c/0

Vasco Prado

OgSERVAÇQES: C.A. « Coleção do Artista
Todas as medidas são dadas em milímetros.

VASCO PFiADO ZORAVIA BETTIOL TRAV. PEDRA REDONDA. 400 - TELEFONE
• OOOOO PORTO ALEGRE • RS
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MUSEU DA GRAVURA BRASILEIRA 
Rua Cel. Azambuja n9 2/E 
BAGÉ - RS -96.400 V í I 00 ,001 I

MF5310 - - - -

Par bens pela realização 

da retrospectiva de Vasco pra
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Uma agenda de mestres

ANGÉLICA DE MORAES

As galerias de portoAlegree ° Ianelli (“Grandes Formatos 80. Guerchman, ArlindoDaiberL Ba.
Museu de Arte do Rio Grande do 84”) e as retrospectivas de 70 ravelli e Fernando Baril, além de
bui planejaram uma estimulante anos de Vasco Prado e Iberê Ca. Manfredo Souzaneto, forte pre.
agenda de exposições para 1984 margo. Também o gravador gaú. sefiça no setor brasileiro da últi.
que, a se confirmarem as previ. cho Armando Almeida fará uma ma Bienal de Sâo Paulo. O Espa.
soes, ira trazer vários dos melho- retrospectiva no Museu. O merca, ço IAB, embora ainda nâo tenha
res artistas .contemporâneos na- do de arte inicia a temporada com definido os nomes de sua progra.
cionais, alguns nomes já inscritos três grandes mostras. Maria maçáo, pretende dar destaque ao
na Historia das Artes e duas re. Lídia Magliani, pintora gaúcha desenho publicitário, à fotografia
trospectivas antológicas vistas radicada em São Paulo, vai expor e ao lançamento de novos talen.
este ano no Rio de Janeiro. Entre na Galeria Tina Presser sua colo. tos. A Cambona, por sua vez, pro.
as propostas do Margs estão as rida e gestual pintura recente em gramou as individuais de pintura
belas e bem organizadas retrós- telas de grandes formatos. A Ga. de Enio Lippmann e Maria Leon.
pectivas dos gravadores Carlos leria de Arte Masson programou tina, além das esculturas de
Oswalde Fayga Ostrower, ambas Darei Valença Lins, um dos mais Franz Weissmann e gravuras de
feitas pelo Museu Nacional de Be. importantes desenhistas e grava. Hans Grudzinsky, dois nomes da
las Artes do Rio. Artes Gráficas dores da atualidade. E a Galeria História das Artes. Embora ainda
do Expressiomsmo Alemão” le. Cambona, comemorando seus seja cedo para se tirar conclusões
vou em outubro grande público ao seis anos de atividade, expõe (muitas galerias evitam divulgar

Ar*te de Sà0 £aul° “Mestres da Gravura Brasilei. com grande antecedência seus
(MASP) e estava prometida a ra”, um extenso projeto que in. trunfos para 1984) fica evidente
Porto Alegre ainda para 1983, clui um catálogo.livro. A Masson que a base das mostras está mon.
mas agora ficou para o próximo prevê ainda as exposições de tada sobre o modelo importador
ano. O Espaço Alternativo do Glauco Pinto Moraes, Eduardo havendo poucos espaços para os
Margs, aberto a novas expressões Cruz, João Câmara e Aldemir artistas locais nas galerias de
visuais, vai expor Gustavo Nakle Martins, entre outros, enquanto maior prestígio
e Kâtia Prates, entre outros. Ain. Tina Presser já acertou as mos-
da previstas as mostras de Tomás tras de Paulo Houaieck. Rubens
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Esculturas de 

Vasco no Japão
® Vasco Prado terá seus trabalhos incluídos na Ex

posição do III Grande Prêmio Kotaro Takamura que se
rá realizada no Museu ao Ar Livre, Hakone. Trata-se de 
um dos acontecimentos de importância no movimento 
artístico do Japão e o escultor teve a comunicação oficial 

o Itamaraty, através da Divisão Cultural.
® Este convite vem acrescentar maior expressão ao 

programa organizado para este ano, quando Vasco com
pleta 70 anos. A programação conta com uma mostra re
trospectiva no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, uma 
outra itinerante, sob a responsabilidade da Funarte, pa
ra percorrer diversos pontos do Brasil e uma mostra in
dividual na Singular.

® Uma coleção de bronzes es,tá sendo preparada pa
ra a mostra na Singular que terá um dos momentos èx- 
pressivos com a exposição neste ano.

f
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O sonho romântico da imortalidade normalmente atrai intelectuais e 
artistas plásticos, principalmente quando atingem o amadurecimento 

profissional e começam a colher os frutos do sucesso. A maturidade de 
Vasco Prado aos 70 anos é prática, uma vez que ele prefere estar vivo a 
apenas fazer nome. Na realidade, sua criatividade já o colocou no ápice 

do sucesso nas artes plásticas, com um destaque incomum. A realidade e 
a vitalidade do reconhecimento de suas obras dispensam a busca de 
ilusões. Assim, este ano ele completou 70 anos com tranqüilidade e

satisfação interior como homem e profissional.

Vasco Prado faz 70 anos 

e dispensa imortalidade
Uma das maiores estrelas das 

artes plásticas do Rio Grande do 
Sul e do Brasil, Vasco Prado não 
esconde o segredo do seu talento: 
"muito trabalho". São oito horas 
diárias de muita transpiração; e 
um pouco de inspiração propor
cionada pela vida que leva junto à 
natureza, na Pedra Redonda. Seus 
70 anos estão sendo comemora
dos com três exposições: uma em 
São Paulo, em setembro; e duas 
em Porto Alegre: no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, em 
novembro; numa galeria, em de
zembro.

der criar coisas bonitas; quando 
puder criar com liberdade; sem se 
preocupar com a situação do país; 
op com o que vai comer amanhã".

A realidade social predomina 
nos trabalhos de Vasco Prado, 
deixando transparecer a preocu
pação e a esperança, de que a 
infelicidade do homem possa ter 
fim: "A felicidade é uma coisa 
muito subjetiva, mas a infelicida
de nós sabemos o que é: a doença, 
a miséria, o desemprego, o atraso. 
Então, por que não acabar com 
eles para o homem ter tempo de 
ser feliz?" "A Solução — afirma 
afirma Vasco — é uma mudança 
na sociedade brasileira, mesmo 
porque, a arte também está sendo 
afetada, pois ela está ligada à polí
tica nacional. E ninguém pode 
fazer nada num ambiente de inse
gurança, de imposições, de greves 

ma de conhecimento. Vasco Prado nas universidades, porque não há
não vê limite entre a criação artis- verba para a educação ou porque
tica ou a criação científica; "A 
criação é uma coisa só, que a pes
soa cria em diversos campos", 
para ele, a criação faz parte da 
felicidade do homem. "Só quando 
o homem for feliz é que vai po-

0 artista plástico
Vasco Prado
desenvolveu sua
arte como

Expressão calma, gestos fir
mes, mas suaves; o artista plástico 
Vasco Prado transmite tranqüili
dade, satisfação interior. A certeza 
de quem não se distanciou do 
tempo, da história. Em suas obras 
ele reconstrói os fatos históricos, 
so que em uuua uiiüciimu, v/o 
acontecimentos tomam um novo 
rumo. Seus murais e suas escultu
ras, como ele mesmo diz, são apre
sentados sob outra perspectiva, 
transformados, insurgentes.- Para 
ele, "ninguém pode se desligar da 
realidade".

Assim é Vasco Prado — nas
cido em Uruguaiana —, morador 
da Zona Sul há dez anos, onde 
tem sua casa e seu ateliê, na Tra
vessa Pedra Redonda, 400, circun
dados por árvores e jardins que 
ajudam bastante na criação de 
suas esculturas. Tão modesto, que 
não permite ser considerado um 
imortal nas artes plásticas brasilei
ras. Ironiza ele, "o importante é 
eu estar vivo e não o meu nome."

Vasco Prado é casado com a 
artista plástica Zorávia Bettiol. 
Juntos, levam uma vida de perfei
to entrosamento com a comuni-

autodidata e
alcançou o
sucesso com suas
obras, de dar
inveja aos
acadêmicos.

dade da Zona Sul. Tanto, que o 
ateliê do casal que antes sequer 
era conhecido, agora já pode ser 
visitado pelos amigos da arte, 
pela manhã, ou à tarde. Satisfeito, 
Vasco Prado diz que muitas pes
soas têm vindo olhar seus traba- 
hos.

bém tem três dimensões. Depois, 
sucessivamente, fui modelando na 
pedra, madeira, e no bronze.

Mas não foi tão fácil chegar 
aos 44 anos de sucesso nas artes 
plásticas como chegou. Conta ele: 
"Quando comecei, não havia as 
condições que existem hoje, como 
exposições, escolas e o ateliê livre 
da Prefeitura. Como não havia na
da disso", continua ele, "comecei 
a comprar livros. Uma vez que 
tudo que a gente observa e assimila 
sai, o resultado é o que está aí". A 
vontade de Vasco Prado de ven
cer não foi em vão. Seus trabalhos 
estão expostos em museus dos

Estados Unidos, vários países da 
Europa e da América Latina. 

Definindo arte com uma for-

ela é a menor possível". Mas 
Vasco Praso não se deixa intimi
dar pelo caos em que se encontra 
o país: "Procuro fazer um traba
lho sério e consciente; é a única 
maneira de ir adiante".

Sem nunca ter cursado uma 
universidade, Vasco Prado se 
considera um autodidata. Mas 
confessa o desejo que tinha há 
40 anos atrás, de fazer arquitetu
ra. "Por uma série de motivos, 
não pude fazer o curso de arqui
tetura, então acabei me interes
sando por modelagem, que tam-
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Vasco Prado 

realizado 

e criativo 

aos 70 anosAcome aênciacio^asU

defronta c0™ . d\vida

ssjgáâ!» No ano de seu 7QQ aniversário, o artista 
plástico Vasco Prado não perde tempo 
refletindo sobre o passado ou o futuro.

Segue trabalhando e expondo suas obras, 
motivo de sua realização profissional.

(Pág.7)
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ARTES PLÁSTICAS

Vasco, transformando o mundo
por Luiz Carlos Barbosa ciação dos Escultores do 

Rio Grande do Sul, afirma 
que a escultura é uma arteí 
cívica. E j ustif ica que ela se 
destina à comunidade, ao 
local público. Para ele, noi 
figurativo, “podemos 
exprimir a história de um 
povo e de uma cultura ’ ’. Por 
isso entende que a obra dei

, . , , arte é sempre comprometí-demi]0vemciueestudoun0 da e que av 6 ria £eutrali.
Colégio Militar de Porto - 
Alegre, onde foi colega do 
presidente Figueiredo e do 
ex-presidente Garrastazzu 
Médici. Trata-se de Vasco exemplo de Iberê Camargo 
Prado, para o crítico Jacob participou da campanha 
Klintowitz, “um dos mais das “eleições diretas já”, 
prolíferos criadores de através do manifesto dos 
imagens deste País”, que artistas gaúchos, lamenta 
em 16 de abril último com- “os 20 anos de submissão do 
pletou 70 anos. “Sou quieto, povo brasileiro”, referindo- 
prefiro ouvir do que falar”, se à situação brasileira pós 
define-se Vasco, ao falar a 64. Na sua opinião a aber- 
este jornal, de seu trabalho turapolítica éuma “farsa”,
e de suas preocupações.

Vasco Prado confessa-se 
satisfeito com as home
nagens alusivas aos seus 70 
anos. No último dia 11, ele 
esteve na Galeria Skultura, 
em São Paulo, para abrir 
uma individual comemora
da. Na ocasião houve 
‘ ‘ttena festa muito bonita, in
clusive com bolo de aniver
sário”, conta. Ele passou 
por São Paulo quando retor
nou do Japão, onde foi rece
ber, no dia 1? de setembro, o 

jf | Prêmio Aquisição (1 milhão 
! ] de yenes), conferido pelo 

“3? Grande Prêmio Kotaro 
Takamura” a “Prometeu” 
(um torso de mármore de 
1,2 metro de altura). A obra 
de Prado passará a integrar 
o acervo do Museu Ao Ar Li
vre Utsukushi-ga-hara, em 
Hakone (Japão).

IgPwmO desejo de fazer arquite
tura em 1937, quando ainda 
não havia uma faculdade de 
arquitetura no estado, a 
paixão pela modelagem, o 
autodidatismo e a oportuni
dade de estudar em Paris 
são os fatos que compõem o 
início da carreira artística

Hll
Ü

. |dade ou alienação é um po
sicionamento. ri

ps
Vasco Prado, que a

r
i

Dentro do programa de 
comemorações, ele está en
volvido com a seleção para 
o catálogo da retrospectiva 
programada para de
zembro, pelo Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, cujo 
Núcleo de Pesquisa prepa
ra um livro biográfico e um 
audiovisual. Também em 
dezembro, a Galeria Singu
lar faz uma individual de 
terracotas e bronzes, 
quando lançará uma meda
lha de bronze com banho de 
prata, criada pelo artista 
para a exposição comemo
rativa. A medalha tem uma

“tanto que não há elei
ção”, advertindo que a 
transformação do mundo é 
tarefa de todos e não só dos 
políticos. E salienta que o 
dever do artista ‘ ‘é transfor
mar o mundo, contribuindo 
com sua linguagem, com o 
que dispõe”. Ele pondera 
que deveria haver uma 
união entre os países latino- 
americanos, porque os inte
resses são idênticos e o de- 
sej o de emancipação e inde- 

Vasco Prado acha que a, pendência também, 
grande luta do artista é tor
nar a idéia palpável. “Ou 
sai ou não sai a obra. Não dá 
para arrumar, perde a es
pontaneidade”. Mas expli
ca que não é o tempo que 
conta, mas sim a obra estar 
bem lançada. “Se não co
meça bem, não termina 
bem”, diz.

Casado com a artista 
plástica Zoravia Bettiol, ele 
não encontra nenhum con
flito neste fato. “Não há 
concorrência, porque 
somos pessoas diferentes 
uma da outra e trabalha
mos em técnicas diferen
tes”. Embora admita a 
identificação “positiva” 
de serem dois artistas figu
rativos. Vasco Prado: um artista preocupado com o seu tempo

crítico, que vê em Vasco nós, outro artista que tenha 
Prado o ‘4 modelo do artista trabalhado com tantos e va-
brasileiro autodidata”, é riados materiais com extre- tiragem de 500 exemplares 
difícil encontrar, “entre ma maestria”.

O escultor do4 ‘Torso Uru- 
guaiana”, que trabalhou na 
Secretaria de Obras do es
tado, exercitou-se nas artes, 
(desenho e escultura), 
como autodidata até 1947. 
Neste ano, com bolsa do go
verno francês, foi estudar 
no Atelier Fernand Legèr, 
Atelier Etiène Hajdu e na 
Escola de Belas Artes de 
Paris, participando do Sa
lão de Artistas Estrangei
ros em 1948. De 1960 a 1963, 
lecionou desenho em seu 
atelier, e em 1967, escultura 
no Atelier Livre da Prefei
tura.

e custará Cr$ 100 mil.

Perfil do artista, segundo Zoravia
A casa-atelier dos artistas 

Vasco Prado e Zoravia Bet
tiol — 25 anos de casados 
neste 19 de setembro —, trés 
filhos (Fernando, 24 anos; 
Eleonora, 22 anos; e Eduar
do, 12 anos), naturalmente 
exala arte: quadros, escul
turas, tapeçarias. Um uni
verso carismático como o 
são as pessoas que nele habi
tam. Se a temática desen
volvida por Vasco Prado, 
nascido em Urueuaiana, em

leitura: filosofia, política, li
teratura. “Agora está relen
do Eça de Queirós e Cervan- 
tes”, conta Zoravia. Entre
tanto, ele diz que na ficção 

, aprecia o conto, embora
\ também esteja lendo Plu-
^ tarco — escritor da Grécia

Antiga. Bach, Vivaldi e bar- 
rocos em geral tém sua pre
ferência, enquanto que na 
música popular brasileira, 
Baden Powell, Vinícius de 
^ofsVduíò rhimlf'ówa"^ 
oiuijo Duas nosuvo vf an 
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ARTE CÍVICA

Além de realizar sua cria
ção “pessoal”, Prado aten
de encomendas de empre
sas, órgãos públicos e mes
mo particulares. Ele cita a 
Volkswagen, a Caixa Eco
nômica Estadual e o Banco 
Iochpe como seus compra
dores. E declara que não 
tem problemas com o mer
cado de arte, pois considera 
“excelente” as pessoas 
com

Apesar de Vasco Prado 
ser mais conhecido como 
escultor, em 1951 foi mem
bro fundador do Clube da 
Gravura, em Porto Alegre.

quem trava este No entanto sua produção 
tipo de relação - em Porto gráfica concorre para “de- 
Alegre, suas obras são co- finir sua personalidade ar- 
mercializadas também tística”, diz Jacob Klinto- 
pela Galeria Singular. witz, que considera o “co-

O artista gaúcho, que tem nhecimento relativamente 
amigos principalmente pequeno de suas outras ati- 
entre os membros da Asso- vidades injusto”. Para o
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Vasco Prados
■

S
r

Equestrian Statues
•7a u ?• *^^0 (BH) ~ Vasco Prado celebrated his 
70th birthday at the Galeria Skultura with exhibi- 
tions of his equestrian statues (this time there were

pregnant stallions). The internationally famous 
sculptor just returned from Japan where he won an 
International award for his sculpture “Prometheus,” 
resembling a modernist Greek “Herm”on display in 
the open air sculpture garden 6000 feet high in the 
mountains of Japan.

no

Gir! Hugging Horsa', terracota, 1S84 by Vasco 
Prado

9 't
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do produzido um videocassete sobre o mesmo assun
manovtdídei<i0haraleIamente á mostra- Como últi- 

Tid u ' sabe‘se Que em convênio com a Com
panhia Ioschpe de Participações, o Margs estará lan 
çando um livro sobre a vida e a obra de Valco P™'
Barata’'103 de MarC Berkowltz e Manuel Sarmento1
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70 anos, inaugurada dia 20 no Museu dc Arte do RGS, órgão da 
Subsecretária Ar Tnln^ Paro^i^m^nr^ — aprc.
senta seu trabalho recente na Singular... • EM ‘‘Amar, Verbo 
Intransitivo”, montagem paulista que tem estréia prevista para 
o dia 28, no Teatro Presidente, com patrocínio da Opus Produ
ções. . • NO 3o aniversário da Galeria Tina Presser, que será co
memorado dia 2 dc dezembro, domingo, com a exposição dc 
pinturas e desenhos de Fernando Baril... • N AS fotos que Toni- 
co Alvarez preparou sobre o Teatro São Pedro e está mostrando 
naquele local,... • NOS artistas gaúchos selecionados pela FU- 
NARTE para realizarem individuais na Galeria Macunaíma, no 
Rio, cm 1985. São eles: Karin Lambrecht, Hcloisa Schneidcrs, 
Carlos Wladimirski e Maria Lúcia Cattani... • NUM espetácçilo 
de variedade que será apresentado dia 8 de dezembro na Usina

ros grupos musicais, malabaristas e outros gêneros... • NA ex
posição sobre a vida c obra de Puccini, no saguão do Clube de 
Cultura, organizada pelo Grupo Mutirão, responsável também 
pela montagem de sua ópera ‘‘Turandot”, cm cartaz no mesmo 
local, de sexta a domingo... • NO retomo de ‘‘Crônica da Cida
de Pequena”, de Maria Helena Lopes, dia 22. no Tearrn São 
Pedro, com apoio da SUSEC .. • NA estréia de Humberto Viei
ra como diretor teatrSTem^A Lição”, de Ioncsco, dia 8 de de
zembro. na Aliança Francesa.

• NA apresentação do Grupo de Dança Imbahá, dia 25 de 
novembro, às I6h, no Auditório da Assembléia, dentro do pro
jeto Teatro dc Fim dc Semana, da SUSEC. < 
ca... • NA retrospectiva de Vasco Prado, comemorativa aos seus

com entrada fran-

mc-

Fcrnando Baril, no aniversário da Galeria Tina Presser
j
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As homenagens merecidas ao escultor
• • • Os 40 anos de 
arte de Vasco Prado 
estarão em exposição 
a partir desta 
semana, assinalando 
seus setenta anos de 
vida. A inauguração 
da mostra organizada 
pelo Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, 
marcada para esta 
terça, terá também 
lançamento do livro 
“Vasco Prado”, cuja 
edição tem o selo da 
Companhia Iochpe de 
Participações. A 
Singular, vinculada à 
importante ocasião, 
inaugura, no dia 
seguinte, a mostra de 
uma coleção de 
trabalhos atuais de 
Vasco Prado.
• • • Luiz Carlos Zart 
está passando hoje

pelo Sul rumo a 
Montevidéu, 
acompanhado pela 
equipe da Bahiatursa, João Faria Vianna, 
que vai realizar o 
jantar comemorativo 
da Pluna nesta terça- 
feira. A festa dos 48 
anos de atividade da 
empresa de aviação 
do Uruguai terá menu finalizando. Será no 
de comida baiana e 
Show com diversas 
apresentações de 
artistas de Salvador.
• • • A escolha de 
materiais, assim 
como montagem de 
jóias, será a 
motivação do almoço 
marcado para dia 20 
na própria fábrica da 
griffe Lengler de 
jóias. Sonia Kramer e 
Nadege Lomando
organizam o encontro, liderança nos

• • • Uma Santa 
Ceia, aquarelada por 
Sigaud, tela óleo de

preparativos que 
finalizam para o 
Torneio Internacional 
de Pólo — com início 
na semana que entra 
—, está estreando 
nova idade hoje.
• • • O torneio de 
pólo que acontece 
neste fim de semana 
na sede da Hípica tem 
encerramento na 
tarde de hoje com 
churrasco em que o 
patrono do esporte, 
Oswaldo de Lia Pires, 
entrega os prêmios 
aos vencedores. Os 
jovens polistas da 
Hípica aproveitam 
para brindar com o 
advogado, que é um 
dos principais 
incentivadores do pólo 
nas instalações da sua 
sede exclusiva.

alguns trabalhos de 
Manoel Santiago 
fazem parte do 
catálogo do leilão de 
artes cujos 
preparativos estão
final de novembro e 

. vai reunir 
colecionadores e 
interessados nos 
salões do Hotel 
Continental. O 
acontecimento vai 
contar com coquetel e 
exposição abrindo a 
promoção, que 
finaliza o calendário 
artístico.

\
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• • • Cabeto Bastos, 
um dos nomes de



J c r n a 1: Jí....&& Q&tj ■

Data:____ÍÍ..L.J. /i_y
& n<;Wo)to cPagina:__ -__~ ^------

Assunto :j/()UA) wl/XOc

Os 70 anos de Vasco
co^Çrh0ie as homenagens a Vasco Prado pela
clZtTZ n n d°S SGUS1° anos-Logo mais, às 18h, no
cuíuras‘‘V Fp^’/eía inauglirada exposição de es
culturas V Feira do Pequeno Bronze ’ ’ da qual parti-hÍpPnampTm^r°c?S artistas Plásticos. GlorinhaPCor-
ci e ZüdfzanplfiT1, Mirian_ 0bino« Nélide Bertoluc- 
À t ^JdaZaneIla Marques são algumas das exposito- 
ras de pequenos bronzes. Vasco tem sido mestre de 
muitos escultores gaúchos, amigos que ele conquis 
tou no convívio do atelier Vasco Prado-Zorávia Bet- 
o<? ;.A.man.ha as 19h-no Museu de Arte do Rio Grande 
Vasco per?HlnaUgUrada a Retrospectiva da Obra dl 
XTJT* exJPoai\ào due poderá ser vista 

W dezembro. Mostra simultânea com 
obras de Vasco realiza também a “Singular” na 
Travessa Frederico Linck. Importante para a me-
tfr d?f°rma?a° ?? 0bra e da vlda de Vasco é assis- 

das Quartas-feiras a domingos, às 15h30min no
âuditorio do segundo andar do Margs ao videocas- 
sete Vasco Prado. 70 Anos de Vida, 40 Anos de Ar-

V
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Os 70 anos de Vasco
Vasco Prado è um escul- x 

tor que se realiza nos espa- o 
ços abertos, no contato di- S 
reto com o público. Nada f 
mais adequado, portanto, s 
que o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul ter colocado 
várias peças em mármore 
esculpidas por Vasco na 
calçada fronteira ao 
Margs. Elas Integram a re
trospectiva em homena
gem aos 70 anos do mestre, 
que Inaugura amanhã, às 
I9h, mesma ocasião em 
que será lançado o livro so
bre sua vida e obra, editado 
pela Companhia Ioschpe de 
Participações, com textos 
críticos de Marc Berko-

ssK
o

'i
2V

£

"Casal de Namorados", de 
Vasco Prado'O
dividual de obras recentes 
de Vasco em terracota e 
bronze. O livro sobre o es
cultor ainda será lançado 
quarta-feira, na galeria 
Skultura (São Paulo) e, dia 
26, no Museu Nacional de 
Belas Artes (Rio). E o Cen
tro Municipal de Cultura 
abre hoje a V Feira do Pe
queno Bronze, promoção 
que foi organizada pelo 
Atelier Livre, Associação 
dos Escultores do Rio 
Grande do Sul. galeria Sin
gular e Associação Chico 
Lisboa, também para fes
tejar os 70 anos de Vasco 
Prado.

witz.
Em promoção conjunta 

com o INAP-Funarte e 
MEC, o Museu expõe 97 pe
ças em escultura (mármo
re, terracota, gesso, ma
deira, bronze), gravura e 
desenho que traçam a tra
jetória de 40 anos de arte 
desse gaúcho de Uruguaia- 
na que se tomou um dos no
mes mais importantes da 
.escultura no Brasil, hpje 
'representando o País em 
mostras no Exterior.

A galeria Singular home
nageia o mestre inauguran
do amanhã, às 21h, uma in-

■>-
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Vasco Prado

® Várias homenagens ao escultor gaúcho Vasco Prado — 
que está completando 70 anos de vida e 40 de dedicação á 
arte — seráo desenvolvidas esta semana, através da 5a 
Feira do Pequeno Bronze (abertura hoje), exposições no 
Margs e na Singular (abertura hoje), exposições no Margs 
e na Singular (abertura amanhá) e lançamento do livro 
Vasco Prado, editado pela Companhia Iochpe de Partici
pações em convênio com o Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. (Mais detalhes sobre as exposições na página de 
Artes Visuais).

V
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Vasco Prado: brindes 

aos 70 anos de uida
No ano em que Vasco Prado completa seus 70 anos de vida 

e 40 anos de intensa atividade artística, o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, órgão da Subsecretária de Cultura/ 
SEC e o Instituto Nacional de Artes 
Plásticas/Funarte/Secretaria de Cultura/MEC, promovem 
uma retrospectiva de sua obra, abrangendo vários períodos e 
várias técnicas da arte de Vasco Prado. A retrospectiva da 
obra de Vasco Prado permanecerá em exposição até o final de 
dezembro, ocupando todo o segundo andar do MARGS bem 
corno a área fronteira ao prédio, ná Praça da Alfândega, onde 
foram expostas quatro esculturas em mármore. Nas galerias do 
segundo andar, estarão em exposição cerca de noventa obras, 
abrangendo escultura (mármore, madeira, bronze, gesso, 
terracota), desenho, gravura, tapetes e peças diversas (vidro, 
papel recortado, cimento, louças). Os monumentos públicos, 
criados por Vasco Prado estarão presentes a mostra através de 
uma exposição fotográfica.

Durante o período de exposição da retrospectiva de Vasco 
Prado, será projetado diariamente, de quartas-feiras a domin
gos, às ]5h30min., no auditório do segundo andar do 
MARGS, o videocassete "Vasco Prado. 70 Anos de Vida, 40 
Anos de Arte” realizado pelo Núcleo de Documentação e 
Pesquisa do MARGS em convênio com a Pró- 
Video/PUCRGS e colaboração da TV E. As homenagens a 
Vasco Prado compreendem ainda a realização de um livro 
sobre a vida e obra do artista gaúcho, editado em convênio 
entre o MARGS e a Gompanhia Iochpe de Participações, o 
qual será lançado tambérrf no Rio de Janeiro, dia 26, no 
Museu Nacional de Belas Artes, e em São Paulo, amanhã na 
Galeria Skultura. A Galeria Singular, de Porto Alegre estará 
abrindo, ainda no dia 20, uma exposição da produção atual de 
Vasco Prado.

Na Iochpe lança 

livroSinqular,

obras

atuais

A Gompanhia Iochpe de 
Participações, em convênio 
com o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, está lançando 
o livro "Vasco Prado”. Uma 
homenagem a este artista gaú
cho que comemora setenta 
anos de vida e quarenta como 
artista — um dos mais impor
tantes do Brasil, com obras 
exportas nos principais mu
seus do mundo. Essa iniciati
va faz parte dos projetos cultu
rais que serão desenvolvidos e 
implantados pela Companhia 
Iochpe de Participações, como 
contribuição à comunidade 
em que atua.

A Iochpe já há algum tem
po vem se dedicando à ativida
des assistenciais como a cons
trução da creche "Anne 
Franck”, doada à comunida
de, na qual trabalham as mu
lheres dos diretores e de seus 
funcionários. O livro "Vasco 
Prado" será lançado em enti
dades culturais e museus de 
Porto Alegre, São Paulo e Rio 
de Janeiro, com a participação 
de Vasco Prado, críticos de 
artes, representantes cultu
rais, autoridades locais e im
prensa.

Também a galeria Singular 
(Travessa Frederico Linck, 
45), estará abrindo hoje, às 
21 horas, uma exposição de 
trabalhos atuais de Vasco Pra
do, demonstrando, aos 70 
anos, o mesmo espírito, agili
dade e entusiasmo de um jo
vem. Serão 30 peças entre 
terracotas e bronzes, em tama
nhos grandes e médios. Sobre 
seu trabalho. Vasco PTado diz 
que "não compreendo como 
se possa fazer arte atualmente 
sem atentar para o que ganha 
sentido mais agudo na realida
de histórica. As minhas moti
vações nascem do mundo, 
que, a cada dia, não é o 
mesmo de sempre. Por isso 
preciso vê-lo de novo, procu
rar nele o gesto intenso da 
vida”. A exposição permane
cerá aberta à visitação até 15 
de dezembro.
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VASCO PRADO

As homenagens ao 

nosso grande escultor
No setor de galerias (2o andar) e na área fronteira

s/n°), estarão expos-do Margs (Praça da Alfândega 
tos até o final de dezembro cerca de 90 obras, abran
gendo escultura (mármore, madeira, bronze, gesso, 
terracota), desenho, gravura, tapetes e peças diver
sas (vidro, papel recortado, cimento, louças), de au
toria de Vasco Prado. É a retrospectiva da sua obra, 
que, ao ensejo de 70 anos de vida e 40 de intensa ativi
dade artística, está sendo promovida pelo 3fl.useq.afi 
Arte do RG^, % Instituto Nacional de Artes Plasti-
cas/í^unarte/Secretaria de Cultura/MEC.

A mostra, que abrange vários períodos e técnicas 
de Vasco Prado, será complementada com fotos dos 
monumentos públicos criados pelo escultor. Durante 
a exposição, haverá projeções diárias, às I5h30min, 
de quartas a domingos, no auditório do segundo an
dar, do videocassete Vasco Prado, 70 Anos de Vida, 
40 Anos de Arte — realizado pelo Núcleo de Docu
mentação e Pesquisa do Margs em convênio com a 
Pró-Vídeo PUC-RS e colaboração da TVE.

Obras antigas do escultor estarão no Margs (Praça da Alfândega) e
atuais na Singular (Frederico Linck, 45). O livro "Vasco Prado é 
uma edição conjunta lochpe/Margs

inaugura hoje às 21h - com a presença do escultor - 
exposição de seus trabalhos atuais. São 30 pe

ças, entre terracotas e bronzes, tamanhos grandes e 
médios, todos utilizando, como Vasco Prado o diz, a 
___ própria linguagem, livre de influências que fo
ram superadas através dos anos de trabalho.

A mostra da Singular (Travessa Frederico Linck, 
45) ficará aberta à visitação pública até 15 de dezem
bro.

As homenagens a Vasco Prado incluem ainda o 
lançamento de um livro sobre sua vida e obra (edita
do conjuntamente pelo Margee a Companhia Iochpe 
de Participações), que será lançado no Museu Nacio
nal de Belas Artes (dia 26) e em São Paulo, na Galeria 
Skultura (dia 21).

Singular
A Galeria Singular, associando-se às homenagens,

uma

sua

Í
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Vasco Prado: três 

mostras nos 70 anos
Três exposições simultâ

neas marcam o aniversário 
do escultor gaúcho Vasco 
Prado, que completou 70 
anos em abril passado. A 5? 
Feira do Pequeno Bronze, 
inaugurada ontem no Centro 
Municipal de Cultura, abriu 
as atividades comemora
tivas. A partir de hoje, às 19 
horas, o segundo andar do 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul será ocupado pela 
retrospectiva “70 Anos de 
Vida, 40 Anos de Arte”, cons
tituída por 97 obras do escul
tor gaúcho. Na mesma oca
sião será lançado o livro 
“Vasco Prado”, numa edi
ção conjunta da Companhia 
Iochpe de Participações e 
Margs. E ás 21 horas, a Gale
ria Singular abre uma indi
vidual com obras da produ
ção recente de Vasco Prado, 
que inclui uma medalha co
memorativa aos 70 anos.

A retrospectiva no Margs 
compõe-se de esculturas em 
mármore, madeira, gesso, 
bronze e terracotas, além de 
desenhos, tapetes, gravuras 
e peças em vidro e louça. Na 
área fronteira entre o Margs 
e a Praça da Alfândega esta
rão expostas quatro escul
turas em mármore e as 
obras instaladas em locais 
públicos poderão ser apre
ciadas numa mostra foto
gráfica. Durante o período 
de exposição da retrospec
tiva, de quartas a domingos 
será projetado o vídeo-cas- 
sete “Vasco Prado 
Anos de Vida 40 Anos de 
Arte'', realizado pelo Núcleo 
de Documentação e Pes
quisa do museu em convênio 
com a Pró-Vídeo da PUC e 
em colaboração com a TVE.

NA SINGULAR

"Cavalinho Tang", terracota 
exposta no Margs

"Acrobatas" em exposiçfio 
na galeria Singular

de Belas Artes três meses 
depois de ter ingressado no 
curso, para em 1941, em seu 
próprio atelier, receber ensi
namentos de Oscar Boeira. 
Entre 1947 e 1948 estudou na 
Escola de Belas Artes de Pa
ris, no atelier de Etiène 
Hadju e no de Ferdinand 
Lèger.

A retrospectiva no Margs 
(Praça da Alfândega), fica 
até 30 de dezembro com visi
tação de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas. A indivi
dual na Galeria Singular 
(travessa Frederico Linck, 
45), fica até 15 de dezembro e 
a visitação de segunda a sex
ta, das 9 às 12 e das 14 às 19 
horas, e no sábado, das 9 às 
13 horas.

Glênio Bianchetti, Danúbio 
Gonçalves e Glauco 
Rodrigues, fundou em 1951 
o Clube da Gravura de Porto 
Alegre. Com obras no Japão, 
Alemanha, Polônia, Estados 
Unidos, França, Uruguai e 
Argentina, Prado reúne di
versos prêmios como o pri
meiro lugar no Concurso Na
cional para o Mural do Palá
cio Farroupilha (1972) e a 
Medalha de Prata na 1? Bie
nal do Metal de Varsóvia 
(1968).

O artista gaúcho, que hoje 
leciona desenho e escultura 
em seu atelier, na Universi
dade de Caxias do Sul e no 
Atelier Livre da Prefeitura 
de Porto Alegre, obteve sua 
formação como autodidata. 
Em 1940 abandonou a Escola

Singular, o artista gaúcho 
preparou 30 esculturas em 
bronze e terracota, além de 
oito relevos em terracota e 
uma tiragem de 500 me
dalhas em técnica de cera 
perdida com fundição em 
bronze e com banho de pra
ta. A edição de 1984 da Feira 
do Pequeno Bronze, organi
zada pelo Atelier Livre da 
Prefeitura, Galeria Sin
gular, Associação dos Escul
tores do Rio Grande do Sul e 
Associação de Artes Plás
ticas Francisco Lisboa, ex
põe obras de Antonio Maia, 
Bez Batti, Guma e Irineu, 
entre outros.

70

Vasco Prado, que conside
ra a escultura uma arte cívi
ca, ao lado de Carlos Scliar,Para a mostra na Galeria
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* Tina Presser festeja no próximo domingo, dia 2, às 17 
horas, os três anos de sua galeria na Rua Paulino Tei
xeira 35, com uma exposição de pinturas e desenhos de 
Fernando Baril. Nestes três anos de atividade, Tina 
promoveu 34 exposições individuais em seu espaço, 
sendo que 24 delas foram de artistas gaúchos. Ao convi
dar Fernando Baril para esta mostra marcando o ani
versário da sua galeria. Tina Presser homenageia 
também Vasco Prado, já que Baril foi seu aluno em 
Desenho. ~ *. *
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Vasco, destaque 

em duas mostras
da programação no Centro. 
Municipal de Cultura. 
ANTÔNIO ALVARES — Mostra 
fotográfica do Teatro São Pe
dro, em exposição até 9 de de
zembro no "foyer" do Teatro 
São Pedro (Praça da Matriz). 
Visitação de terça a domingo, 
a partir das 12 horas.
OCASO — Mostra de desenhos 
de Gisele Rivoire e Elaine 
Athayde Tedesco na galeria de 
Arte da Livraria Prosa i Verso 
(rua Mostardeiro, 120). Visita
ção até 29 de novembro, das 9 
às 12 e das 14 às 20 horas. 
LEOPOLDO PLENTZ - Mostra fo
tográfica "Paisagens Catari
nenses" enfocando o patrimô
nio cultural da Ilha de Florianó
polis. No Espaço IAB (rua An- 
nes Dias, 166), de 13 a 30 de 
novembro, de segunda a sába
do, das 9 às 22 horas.
LUIZ PAULO BARAVELLI — Com 
a exposição "Estudos Acadêmi
cos", com posta de 13 telas de 
grandes dimensões na Galeria 
Tina Presser (rua Paulino Tei
xeira, 35). Visitação de segun
da a sexta, das lOàs 12 horas e 
das 14 às 20 horas, e no sábado 
das 10 às 12 e das 14 às 19 ho
ras.

VASCO PRADO — Retrospecti 
va "70 Anos de Vida, 40 Anos 
de Arte", contendo 97 obras do 
escultor gaúcho, em exposição 
no Margs (Praça da 
Alfândega), até 20 de dezem
bro, com visitação de terças a 
domingos, das 10 às 17 horas. 
Durante a retrospectiva será 
projetado de quartas a domin
gos, às 15:30 horas, um video
cassete sobre a vida e a obra 
do artista. Também na Galeria 
Singular uma individual de 
Vasco Prado com 30 esculturas 
em terracota e bronze e oito 
relevos em terracota. Na tra
vessa Frederico linck, 45, até 
15 de dezembro, com visitação 
de segundas a sextas, da 9 às 
12 e das 14 às 19 horas, e no 
sábado, das 9 às 13 horas.
5? FEIRA DO PEQUENO BRON
ZE — Mostra reunindo esculto
res gaúchos e nacionais com 
Antonio Maia, Carlos Tenius, 
Guma, Irineu Garcia, Mauro 
Fuke, José Guerra, Moriconi e 
Yole Travassos, entre outros. 
Em homenagem aos 70 anos de 
Vasco Prado, no Centro Muni
cipal de Cultura (avenida Érico 
Veríssimo, 307). Visitação de 
segunda a domingo, no horário
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VASCO PRADO

As homenagens ao 

nosso grande escultor
No setor de galerias (2o andar) e na área fronteira 

do Margs (Praça da Alfândega, s/n°), estarão expos
tos até o final de dezembro cerca de 90 obras, abran
gendo escultura (mármore, madeira, bronze, gesso, 
terracota), desenho, gravura, tapetes e peças diver
sas (vidro, papel recortado, cimento, louças), de au
toria de Vasco Prado. É a retrospectiva da sua obra, 
que, ao ensejo de 70 anos de vida e 40 de intensa ativi
dade artística, está sendo promovida pelo Museu de 
Arte do RGS e Instituto Nacional de Artes Plásti- 
cas/Funarte/Secretaria de Cultura/MEC.

A mostra, que abrange vários períodos e técnicas 
de Vasco Prado, será complementada com fotos dos 
monumentos públicos criados pelo escultor. Durante 
a exposição, haverá projeções diárias, às 15h30min, 
de quartas a domingos, no auditório do segundo 
dar, do videocassete Vasco Prado, 70 Anos de Vida, 
40 Anos de Arte — realizado pelo Núcleo de Docu
mentação e Pesquisa do Margs em convênio com a 
Pró-Vídeo PUC-RS e colaboração da TVE.

As homenagens a Vasco Prado incluem ainda o 
lançamento de um livro sobre sua vida e obra (edita
do conjuntamente pelo Margs e a Companhia Iochpe 
de Participações), que será lançado no Museu Nacio
nal de Belas Artes (dia 26) e em São Paulo, na Galeria 
Skultura(dia21).

an- Obras antigas do escultor estarão no Margs (Praça da Alfândega) e 
atuais na Singular (Frederico Linck, 45). O livro "Vasco Prado" é 
uma edição conjunta lochpe/Margs

inaugura hoje às 21h — com a presença do escultor — 
uma exposição de seus trabalhos atuais. São 30 pe
ças, entre terracotas e bronzes, tamanhos grandes e 
médios, todos utilizando, como Vasco Prado o diz, a 
sua própria linguagem, livre de influências que fo
ram superadas através dos anos de trabalho.

•
wiT0S-traudÍS1?1Sular (Travessa Frederico Linck, 

45)flcara aberta a visitação pública até 15 de dezem-
Singular

A Galeria Singular, associando-se às homenagens,
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Várias homenagens ao 

gaúcho Vasco Prado
Ao completar 70 anos de vida e 40 

anos de carreira artista, o escultor 
Vasco Prado recebe várias 

homenagens. O MARGS e a galeria 
Singular inauguram exposições esta 

noite, e também a Companhia 
Iochpe de Participações ' está 

lançando o livro “Vasco Prado”.
(Página 2)

PANORAMA
Porto Alegre, 20 de novembro de 1984



Jornal CbW ^Qfto Obi

2.1../jUl.......
V.W..G...

Data:____
aginalJa 

.:nto:■ lá&Êftjll&Q

Na solenidade do Margs, o artista e sua filha Nora Prado

As homenagens 

a Vasco Prado
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul prestou, na 
noite de terça-feira, uma 
homenagem ao artista 
plástico Vasco Prado, que 
este ano comemora 70 anos 
3 vida e 40 anos de ativida
de artística. Artistas, inte
lectuais e autoridades esti
veram presentes á home
nagem que reuniu, no 2o 
andar do Margs, centenas 
de obras de Vasco, entre 
desenhos, pinturas, tapeça
ria e escultura. O governa
dor Jair Soares esteve re
presentado pelo secretário 
de Justiça, Jarbas Lima, 
que em seu discurso ressal
tou a importância da obra 
de Vasco Prado dentro do 
cenário das artes plásticas 
do Rio Grande do Sul e de

deocassete Vasco Prado, 70 
anos de Vida. 40 Anos de 
Arte, elaborado pelo Nú
cleo de Documentação e 
Pesquisas do Museu, com 
apoio do Inape/Funarte e 
TV Educativa, que mostra 
o ateliê do artista e várias 
fases de elaboração de uma 
obra, além dos monumen
tos existentes em vários 
pontos da cidade.

Incentivando a cultura 
no Estado, a Cia. Iochpe de 
Participações integrou-se à 
homenagem através do 
lançamento do livro Vasco 
Prado, editado em conjun
to com o Margs; é um pai
nel fotográfico, com depoi
mentos sobre a vida e a 
obra do artista. Desta for-
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Luís Fernando 

Veríssimo
O contestador

Era um contestador. Desde pequeno. 
Protestava sempre. Olhava ao redor, na 
casa em que moravam — realmente uma 
bela casa, uma mansão — e resmungava:

— Os pobres passando fome, e nós aqui 
nesta mansão.

Iam a um restaurante. Olhava o coq au
vhi:

— Os pobres passando fome, e nós 
aqui nos banqueteando.

Viajavam, iam para o Rio. Na praia:
— Nós aqui nos divertindo e os pobres 

passando fome.
Os pais, perplexos, não sabiam o que fa

zer. Na verdade o pai, próspero comercian
te, reconhecia uma grande parcela de ver
dade nas palavras do filho. Em sua juven
tude tinha sido militante de esquerda. Eu 
também protestava, dizia à esposa. E com 
estas mesmas palavras. Movido por senti
mentos de culpa, resolveu aplacar a raiva 
do filho. Começou trocando a casa, com 
enorme prejuízo, por um apartamento bem 
mais simples. Nào adiantou:

— Os pobres passando fome, e nós aqui 
neste apartamento.

Deixaram de ir a restaurantes: quando 
queriam comer fora, procuravam uma lan
chonete. Inútil:

— Os pobres passando fome, e nós aqui 
nesta lanchonete.

O pobre homem se desesperava. Perdeu 
o gosto pela vida, se descuidou dos negó
cios, já não se atrevia sequer a ir passear 
na Redenção, porque:

— Nós aqui passeando na Redenção e os 
pobres passando fome.

Veio a falência. O homem teve de vender 
tudo. E aí ficaram pobres, realmente po
bres. O homem suspirou: bem, pelo menos 
ele não tem o que dizer. Mas, da primeira 
vez que sentaram em tomo à mesa para 
partilhar uma rala sopa, uma sopa de indi
gentes, o filho disse:

— Os pobres passando fome —
Deteve-se. Hesitou um instante e con

cluiu:
— E nós aqui passando fome.
O pai suspirou. Tinha compreendido tu

do: há fomes que são eternas.
Recados 1) A crônica de ontem, A Medici

na como Espetáculo é deste minúsculo inte- i 
rino. Luis Fernando faria muito melhor, 
claro, mas ele ainda está viajando. Agiien- 
tem um pouco mais.

2) Eventos: Retrospectiva de Vasco Pra
do (70 anos de vida, 40 de arte), no Margs; 
lançamento de livro sobre o artista, como 
homenagem da Companhia Ioschpe de Par
ticipações... Galeria Contemporânea (Novo 
Hamburgo) organizando uma coletiva de 
fim de ano, com belos nomes... Crônica da 
Cidade Pequena (Grupo Tear), amanhã, no 
São Pedro... Mauro Kwitko, no Bar Kafka 
(homenagem ao ficcionista do absurdo; es
pero que os preços não sejam idem)... Esta 
cidade è uma festa cultural. A ministra Es- 
ther de Figueiredo Ferraz propõe que o ano 
de 1985, quando ela não mais estará no Mi
nistério, seja considerado o Ano da Cultura. 
Aqui já nos antecipamos.

MOACYR SCLIAR
Interino
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Escultores de todo o País 

na homenagem a Vasco
tantos escultores e 
compará-las em suas técni
cas variadas, como a escul
tura em pedra, em madei
ra, a fundição do bronze, a 
terracota e as chamadas 
técnicas mistas. Entre ou
tros artistas est&o expondo 
os escultores Roberto Cida
de, Irineu Garcia, Luiz An
tônio Rocha, Guma, Frank- 
lin e José Guerra, cujas 
obras estão sendo algumas 
comercializadas ou perten
cem a coleções particula
res.

A 5a Feira do Pequeno Manoel Barata, amigo e 
Bronze, Inaugurada na últi- admirador do artista gaú- 
ma segunda-feira no sa- cho que ele considera "um 
guão do Centro Municipal dos poucos grandes escul- 
de Cultura, está homena- tores brasileiros, que se 
geando nesta edição os 70 destaca dentro do cenário 
anos de vida do escultor das artes plásticas do Rio 
Vasco Prado com a exposi- Grande do Sul pelo seu 
ção de obras de mais de 60 magnífico poder de expras- 
artlstas gaúchos e de todo o são e pela grande organici- 
pais. A inauguração da dadede sua obra”, 
mostra foi ilustrada pela 
apresentação de slides de Promovida pelo Atelier 

Livre. Associação dos Es
cultores do RS, Singular e a 
Associação dos Artistas 
Plásticos Chico Lisboa, a 6a 
Feira do Bronze constitui- 
se numa das raras oportu
nidades de o grande públi
co ver de perto as obras de

A Feira do Bronze pode 
ser vlsitàda até o próximo ; 
dia 5, em horário comer- I 
ciai, no Centro de Cultura 
(Av. É rico Veríssimo, 307K/
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As recentes comemorações da 
Singular reuniram artistas e no
mes conhecidos nas instalações 
da Travessa Frederico Linck

Jcrnal: £ °

Data:.
Página: ...£j£gjj_*
Assunto:

...........

y_ü.... /AH..

'■Wíico Ç*r«.<Ao

* Zorávia Bettiol enviou bonito cartão para as proprietá
rias da Singular Galeria de Arte, noite do vemissage das 
esculturas de Vasco Prado, acompanhando grande ramo 
de flores. Zorávia escreveu “às queridas amigas 
Singulares, meu abraço e votos de sucesso para a exposi
ção de nosso Vasco". Zorávia usava na noite de terça- 
feira um longo rústico, criado por Solange Escosteguy que 
reside hoje em Montevidéu, casada com diplomata brasi
leiro. J
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Leda Nacul e Roberto Pimentelna Feirado Pequeno Bronze, 
que também faz parte das homenagens a Vasco Prado

Festejando os 

setentões de Vasco '
'A' Oddone José Marsiaj iniciou a semana no 

Sul, para acompanhar a comemoração dos 20 anos 
de Aplub, e já retomou a São Paulo.
A A deputada Dercy Furtado e o livro de sua 
autoria, “Orações que Mamãe me Ensinou”, mo
tivaram a reunião da noite de ontem no aparta
mento de Nara Murucci. Presente um grande gru
po de amigas da política.
A' Evelin e Daniel Ioschpe, juntamente com 
Vasco Prado, viajaram a São Paulo para o lança
mento do livro a respeito dos 40 anos.de atividade 
artística do escultor, realizado na Skultura onde 
está acontecendo a mostra comemorativa dos se
tentões do artista. A ocasião do lançamento no 
Margs registrou recorde de presenças com muitos 
cumprimentos e badalação em tomo de Vasco 
Prado. Ainda na programação, o lançamento no 
Museu Nacional de Belas Artes, no Rio.
■A" Dirce Pettinelli deverá vir ao Sul para uma 
temporada de férias em breve.
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Na solenidade do Margs, o artista e sua filha Nora Prado

As homenagens 

a Vasco Prado
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul prestou, na 
noite de terça-feira, uma 
homenagem ao artista 
plástico Vasco Prado, que 
este ano comemora 70 anos 
2 vida e 40 anos de ativida
de artística. Artistas, inte
lectuais e autoridades esti
veram presentes á home
nagem que reuniu, no 2o 
andar do Margs, centenas 
de obras de Vasco, entre 
desenhos, pinturas, tapeça
ria e escultura. O governa
dor Jair Soares esteve re
presentado pelo secretário 
de Justiça, Jarbas Lima, 
que em seu discurso ressal
tou a importância da obra 
de Vasco Prado dentro do 
cenário das artes plásticas 
do Rio Grande do Sul e de 
todo o Brasil.

deocassete Vasco Prado, 70 
anos de Vida, 40 Anos de 
Arte, elaborado pelo Nú
cleo de Documentação e 
Pesquisas do Museu, com 
apoio do Inape/Funarte e 
TV Educativa, que mostra 
o ateliê do artista e* várias 
fases de elaboração de uma 
obra. além dos monumen
tos existentes em vários 
pontos da cidade.

Incentivando a cultura 
no Estado, a Cia. Iochpe de 
Participações integrou-se á 
homenagem através do 
lançamento do livro Vasco 
Prado, editado em conjun
to com o Margs; é um pai
nel fotográfico, com depoi
mentos sobre a vida e a 
obra do artista. Desta for
ma, a Cia. Iochpe, segundo 
seu vice-presidente Daniel 
Ioschpe, participa mais 
uma vez do aprimoramen
to da cultura rio- 
grandense, esforço que não 
pode ser atribuído apenas 
ao poder público. 11A esco
lha de Vasco Prado para 
Inaugurar os lançamentos 
que estão sendo planejados 
pela Iochpe no campo cul
tural não foi alieatória”, 
disse o vice-presidente, 
"porque ele ê um verdadei
ro patrimônio do Rio Gran
de do Sul, que só lamenta
mos não possa ser tomba
do".

Nascido em Uruguaiana, 
no ano de 1914, Vasco Pra
do chegou a freqílentar a 
Escola de Belas Artes de
pois de deixar c Colégio Mi
litar, em plena efervescên
cia dos acontecimentos 
políticos da década de 30. 
Três meses mais tarde o 
artista abandonava a Esco
la para montar seu ateliê, 
realizar sua primeira expo
sição, em 1941, e consagra- 
se no Brasil e no mundo. 
Hoje, as obras de Vasco 
Prado são vistas nas pra
ças e nos edifícios públicos 
ou fazem parte de coleções 
particulares no Brasil. Es
tados Unidos e Europa. 
Eclético, Vasco Prado é 
considerado um artista 
completo, que sabe mane
jar o lápis, o pincel e a ter
racota com a mesma agili
dade do raro artista.

Dentro das comemora
ções dos 70 anos de Vasco 
Prado, a Galeria Singular 
inaugurou, nesta mesma 
noite, uma exposição dos 
trabalhos mais recentes do 
artista que estará aberta 
ao público diariamente, até 
dia 15 de dezembro, na Tra
vessa Frederico Llnck, 45. 
Também no Centro Munici
pal de Cultura prossegue a 
V Feira do Pequeno Bron
ze, que este ano reúne 
obras de mais de 60 artis
tas, que dedicam a exposi
ção a Vasco Prado.

Ao todo são 97 obras que 
compõem a retrospectiva 
de Vasco Prado, aberta até 
o final do ano no setor de 
galerias do Margs. De 
quartas a domingos, às 
15h30min o público tam
bém poderá assistir ao vi-
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^ Grande público prestigiou na noite de ontem, 
na Galeria Skultura, de São Paulo, o lançamento do 
livro sobre vida e arte de Vasco Prado, liderado pela 
diretora do Margs, Evelyng Berg loschpe. Simulta
neamente, foram expostas 15 esculturas de grande 
porte, assinadas pelo artista. Presentes ao evento, o 
escultor Toyota, acompanhado de escultores japone
ses que atualmente estão expondo no MASP, Sandra 
Brecheret Pellegrini, filha do famoso escultor Bre- 
cheret, José Naicher, dirigente do Centro Cultural 
Brasileiro em Washington, Príncipe Dom Fernando 
de Orleans e Bragança e Eleonora Issler Marsiaj. O 
lançamento do livro na capital carioca acontece 
segunda-feira, no Museu Nacional de Belas Artes, 
onde acontece a projeção de vídeo narrando arte e vi
da de Vasco Prado. O festival de homenagens ao es
cultor gaúcho será um dos temas de minhas páginas 
da Revista ZH deste domingo.



J c ma 1: ..£çxz.^<x Hevç<xwk\ Su\

Data:j?H...1I.6./ \\ / 8.4 

Pag i na_J5__( Cu\,Uxva. e Lol^ãv ^

v\o,í>Çjd Pro. d OA s s unt c:

ARTES PLÁSTICAS

Doze exposições para serem 

visitadas em Porto Alegre
INÊS BENETTI — Exposição de 
20 pinturas em acrílico sobre te
la da série "Imagens da Bolí
via", no Atelier Estágio Arma
zém de Arte (rua Coronel BordP 
ni, 1628^. Visitação de segunda 
a sexta, das 8 às 12 e das 14 às, 
18 horas.

COLETIVA — No Saguão da 
Aliança Francesa (rua general 
João Manoel, 282), com os ar
tistas Ana Isabel de Castro Lo- 
vatto, Jussara Maria Rech, Glaé 
Eva Macalós e Marcos Diestel. 
A exposição reúne pinturas, 
desenhos e gravuras. Visitação 
até 29 de novembro, de segun
da a sexta, das 9 às 12 e das 15 
às 19 horas.

11? EXPOEND — No "hall" da 
agência central dos Correios 
Telégrafos (ruo Siqueira Cam
pos, 1100), reunindo 200 traba
lhos (desenho artístico, publici
tário e arquitetônico), de alu
nos da Escola Nacional de Dese
nho. Os_ destaques estão com 
Miguel Ângelo Farias da Cruz, 
Maria Alexandra Virote, José 
Roberto Mendonça Vaz,

e

pre
miados com o Troféu "Apoio". 
Visitação no horário de funcio
namento da ECT, das 8 às 22 ho- Moça com Braços Erguidos", de Vasco Prado no Margs
ras.

polis. No Espaço IAB (rua An- 
nes Dias, 166), de 13 a 30 de 
novembro, de segunda a sába
do, das 9 às 22 horas.

LUIZ PAULO BARAVELLI — Com 
a exposição "Estudos Acadêmi
cos", com posta de 13 telas de 
grandes dimensões na Galeria 
Tina Presser (rua Paulino Tei
xeira, 35). Visitação de segun
da a sexta, das 10 às 12 horas e 
das 14 às 20 horas, e no sábado 
das 10 às 12 e das 14 às 19 ho
ras.

20 pinturas em acrílico sobre te- ;
Ia, na galerio Masson de Arfe 
(rua dos Andradas, 1459). Visi
tação de segunda a sexta, das 
8.30 às 18:45 horas e no sábado 
dos 8:30 às 12:30 horos.

JOSÉ ZARAGOZA — Exposição 
individual de 56 telas a óleo e 
alguns desenhos na galeria 
Kraft (rua Filadélfia, 136), até 
24 de novembro. Visitação de 
segunda o sexta, das 10 às 12 e 
das 14 às 19 horas. E no sábado 
das 10 às 12 e das 15 às 19 ho
ros.

VASCO PRADO — Retrospecti
va "70 Anos de Vida, 40 Anos 
de Arte , contendo 97 obras do 
escultor gaúcho, em .exposição 

Margs (Piaça da 
Alfândega), até 30 d6 dezem
bro, com visitação de terças a 
domingos, das 10 às 17 horas.
Durante a retrospectiva será 
projetado de quartas a domin
gos. às 15:30 horas, um video
cassete sobre a vida e a obra 
do artista. Também na Galeria 
Singular uma individual de MOSTRA 4x4" - Trabalhos 
Vasco Prado com 30 esculturas dos fotógrafos Emílio Luisi,

Malu Dabus Frota, Janini 
Decot e Ana Maria Stefani. 
No Museu de Comunicação 
Social Hipólito José da Cos
ia (rua dos Andradas, 959), 
até 30 de novembro. Visita 
çâo de segunda 

5? FEIRA DO PEQUENO BRON- das ^ às 18 horas,
ZE — Mostra reunindo esculto- bado das 14 às 18 horas,
res gaúchos e nacionais 
Antonio Maio, Carlos Tenius,
Guma, Irineu Garcia, Mauro 
Fuke, José Guerra, Moriconi e 
Vole Travassos, entre outros.
Em homenagem aos 70 anos de 
Vasco Prado, no Centro Muni
cipal de Cultura (avenida Érico 
Veríssimo. 307). Visitação de 
í*gur)da a domingo, no horário 
4a programação no Centro.
Municipal de Cultura.

n c

em terracota e bronze e oito 
relevos em terracota. Na tra
vessa Frederico Linck, 45. até 
15 de dezembro, com visitação 
de segundas a sextas das 9 às 
12 e das 14 às 19 horas, 
sábado, das 9 às 13 horas.

e no

a sexta 
e no sá

com
MARIA PtllA — Exposição de

ANTÔNIO ALVARES - Mostra 
fotográfica do Teatro São Pe
dro, em exposição até 9 de de
zembro no "foyer" do Teatro 
São Pedro (Praça da Matriz). 
Visitação de terça a domingo, 
a partir das 12 horas.

OCASO — Mostra de desenhos 
de Gisele Rivoire e Elaine 
Afhayde Tedesco na galeria de 
Arte da Livraria Prosa i Verso 
(rua Mostardeiro, 120). Visita
ção até 29 de novembro, das 9
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*A semana foi de muitas 
comemorações pelos setentões de 
Vasco Prado e justas homenagens 
pelos 40 anos dedicados à arte. O 
reconhecimento recente do prêmio em 
Tóquio demonstra a admiração no 
exterior pelo trabalho do artista. A 
apresentação do livro a respeito do 
seu trabalho, iniciativa do grupo 
Iochpe, teve ocasião especial durante 
a mostra no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, repetindo-se depois na 
Skultura, de São Paulo, e no Museu de 
Arte Moderna, no Rio.
* A Mostra do Pequeno Bronze, 
organizada no Centro Municipal de 
Cultura, igualmente foi ocasião de

homenagem a Vasco, reunindo os 
jovens artistas que tiveram 
oportunidade de manifestar sua 
admiração ao Mestre.
* Vasco, numa noite de grande fôlego, 
justamente a primeira do festival de 
homenagens, participou da abertura 
da mostra na Singular, onde os 
relevos em terracota, assim como 
cavalos e figuras humanas, mostram 
o atual estágio de sua criatividade.
Ultrapassada esta etapa os 
colecionadores e os interessados em 
arte continuam atentos ao escultor 
gaúcho, que tem outro tanto a 
proporcionar. Isolda Paes 

e Luiz Carlos 
Rothmann na 
ocasião da mostra 
no Margs

Nélide Bertolucci e Claudia Stern estiveram no Margs cumpri
mentando Vasco

Heloiza
Bocorny

Corrêa
Zoravia e Uza Brans

Beatriz 
Pecis e
Ana
Knijnick

Glorinha Miranda Corbetta e Vasco Prado no Centro Municipal de Cultura

leda Bertaso,
Maria Cecília
Zimmermann Sperb
e a filha Maria Pia

x
N
<
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Lya Bastianet
Meyer Schmitz, Rose Sehn□

e Maria Helena 
Luce Schmitz

2
•o
CN
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ROBERTO GIGANTE

De minha 

aqenda
1) Comparecer u inaugu
rarão da moslra de artes 
plásticas do Ponto de Ar
te Alberto, mareada para 
a próxima quinta-feira.

2) Ab rara r Maria de 
Co urdes Issler e Maria 
Eliza TorreC Cruz (jue, 
logo mais, inaguram o 
"show room" da Arteei-
dos na Dr. Timóteo.

3) Cumprimentar leda 
Goldztein, Elisa Lerner e 
Marisa Soibelman pelo 
êxito da mostra da Singu
lar em torno dos 70 anos 
de Vasco Prado. I

4) Visitar o bem mostra
do estande da Metalúrgi
ca Natalino Tomasi, um 
dos maiores sucessos da 
coneorridíssima II Fena- 
maco.

5) Confirmar., com Flá- 
via e Danilo Quartiero, 
minha presença em Tor
res, dia 1- de dezembro, 
no coquetel de reabertu
ra do Dunas Praia Hotel, 
inteiramente redeeorado.

Vasco Prado 
homenagem^gut^0' na noite da
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Júlio Bogoricin na exposição da Singular

Casam
Mariane Shilling e Winston Ling "

uma ocasião- que mov.men^ra o mundo

Ung.

-I

Jno "i
-è
j

convidados serãoApós a cerimônia os 
recepcionados no Plaza Sao Raiael.

Homenagem merecida
Kvelyn Berg Ioschpe, Vasco Prado e Daniel Ioschpe

Vast o Prado lembrará o ano de 1984 com carinho e emoção, 
e disso tivemos certeza, ao vê-lo, no MARGS, recebendo as 
justas homenagens pelos 70 anos de vida e 40 anos de arte. 
Seus olhos estavam marejados, mas firmes e orgulhosos. E não é 
para menos. Neste ano recebeu a Grande Condecoração 
"Medalha de Ouro” outorgada pela Câmara Municipal de sua 
terra natal, Uruguaiana e o Prêmio Aquisição do Museu ao Ar 
Livre de Kakone, Japão. E agora esta homenagem mais próxima 
c tão significativa do MARGS e do Instituto Nacional de Artes 
Plásticas, através de uma retrospectiva de sua obra e do

Ana e Mauro Knijinik

lançamento do livro 'Vasco Prado", um convênio Companhia 
Ioschpe de participações e MARGS.

Livro que será lançado também no Rio, dia 26, no Museu 
Nacional de Belas Artes, e dia 21, na Galeria Skultura, de São 
Paulo.

Enquanto todo o segundo andar do Museu de Artes gaúcho 
espõe esta retrospectiva, a Galeria Singular apresenta sua obra 
atual. Visitas que são obrigatórias.

Foi um dos acontecimentos culturais que teve maior afluência 
de público. Realmente prestigiadíssima. o que torna difícil citar 
as tantas presenças.

tnm irocnt
Leda Nácul que prestou uma homenagem a Vasco, en, nome da 
Associação Francisco Lisboa e Maria da Glória Cober.taZenia Dirani, Isolda Paes, Maria Luiza Fleck Saibro e Balala 

Campos
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Os leiloeiros Norton Fernandes e Paulo Gasparotto em 
Leilão de Arte (noite única) no Continental Hotel-Porto 
Alegre. 0 coquetel de exposição acontece hoje à noite entre 18 
e 22 horas e o leilão amanhã às 20,30 horas

I
Até -30 de dezembro no 

Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul(Margs).“Os 70 anos 
de vida, 40 anos de Arte”, 

uma restrospectiva da obra

de Vasco Prado. A exposição, 
no 2o andar (Galerias), reúne 
90 obras entre escultura, 
desenho, gravura, tapetes e 
peças diversas.

Na Galeria de Arte Masson.hojer vernissage de 
Aldemir Martins. O encontro está marcado para 
às 20,30 horas.
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5? FEIRA DO PEQUENO BRON
ZE — Mostra reunindo esculto
res gaúchos e nacionais com 
Antonio Maia, Carlos Tenius, 
Guma, Irineu Garcia, Mauro 
Fuke, José Guerra, Moriconi e 
Yole Travassos, entre outros. 
Em homenagem aos 70 anos de 
Vasco Prado, no Centro Muni
cipal de Cultura (avenida Érico 
Veríssimo, 307). Visitação de 
segunda a domingo, no horário 
da programação no Centro. 
Municipal de Cultura.

ANTÔNIO ALVARES — Mostra 
fotográfica do Teatro São Pe
dro, em exposição até 9 de de
zembro no "foyer ' do Teatro 
São Pedro (Praça da Matriz). 
Visitação de terça a domingo, 
a partir das 12 horas.

artistas gaúchos: serigrafias, li
tografias, esculturas, gravuras, 
cerâmicas e cartões de natal. 
Além de peças de Ado Malago- 
li, Alice Brueggemann, Nelson 
Jungbluth, Joana Moura, Alice 
Soares e Marlies Ritter, entre 
outros, artesanato do Vale de 
Jequetinhonha e Tracunhaém. 
Visitação de segunda a sexta, 
das 9h às 12h e das 14h às 18h 
30min, e no sábado das 9h às 
19h.

Coletiva com xilogravuras, de
senhos e peças gráficas de Car
los Wladimirsky. Anico Hersko 
vits, Frantz e Ana Alegre, qua
tro dos gaúchos selecionados 
para o Panorama da Arte Sobre 
Papel realizado pelo Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. Na 
Galeria Delphus Arte Sobre Pa
pel (avenida Cristóvão Colom
bo, 1.093), com visitação de se
gunda a sexta, das 9 às 12 e das 
14 às 19, e no sábado, das 9 às 
12:30 horas.

LEOPOLDO PLENTZ - Mostra fo
tográfica 'Paisagens Catari
nenses" enfocando o patrimô
nio cultural da Ilha de Florianó
polis. No Espaço IAB (rua An- 
nes Dias, 166), de 13 a 30 de 
novembro, de segunda a sába
do, das 9 às 22 horas.

INÉS BENETTI — Exposição de 
20 pinturas em acrílico sobre te
la da série "Imagens da Bolí
via", no Atelier Estágio Arma
zém de Arte (rua Coronel Bordi- 
ni, 1628). Visitação de segunda 
a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 
18 horas.

MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS
— Exposição de peças em di
versas técnicas de Alice Soares, 
Ligia Brisolara, Leda Flores, Ro
berto Cidade, Vasco Prado, 
Glória Yen Yordi, Nanette Mo
reira, entre outros. No Ponto de 
Arte Alberto (Joalheria Alberto - 
avenida 24 de Outubro, 111), 
com visitação no horário co
mercial.

MOSTRA DE NATAL — Coletiva 
com desenhos, tapeçarias, pin
turas e esculturas, dos artistas 
Luiz Carlos Weber, Neuzo Ma
ria Guinsberg, Alzira Chaves 
Barcelos e Cláudio Stem. No 
Unibanco (Avenida Alberto 
Bins. 453), com visitação até 22 
de dezembro, de segunda a 
sexta, das lOàs 17 horas.

WOSTRA "4x4" - Trabalhos 
dos fotógrafos Emílio Luisi, 
Malu Dabus Frota, Janini 
Decot e Ana Maria Stefáni; 
No Museu de Comunicação 
Social Hipólito José da Cos
ta (rua dos Andradas, 959), 
até 30 de novembro. Visita
ção de segunda a sexta 
das 8 às 18 horas, e no sà 
feado, das 14 às 18 horas.

ALDEMIR MARTINS — Exposi
ção de 12 gravuras e 13 pinturas 
a óleo sobre tela do artista cea
rense. Na Galeria de Arte da 
Casa Masson (rua dos Andra
das, 1459), com visitação de se
gunda a sexta, das 8h30 às 
18h45 e e no sábado, das 8h30 
às 12h.

VASCO PRADO — Retrospecti
va "70 Anos de Vida, 40 Anos 
de Arte", contendo 97 obras do 
escultor gaúcho, em exposição 
no Margs (Praça da 
Alfândega), até 30 de dezem
bro, com visitação de terças a 
domingos, das 10 às 17 horas. 
Durante a retrospectiva será 
projetado de quartas a domin
gos, às 15:30 horas, um video
cassete sobre a vida e a obra 
do artista. Também na Galeria 
Singular uma individual de 
Vasco Prado com 30 esculturas 
em terracota e bronze e oito 
relevos em terracota. Na tra
vessa Frederico Linck, 45, até 
15 de dezembro, com visitação 
de segundas a sextas, das 9 às 
12 e das 14 às 19 horas, e no 
sábado, das 9 às 13 horas.

ROTEIRO
1? MOSTRA FOTOGRÁFICA —
Exposição com 40 fotografias e 
seqüências fotográficas produ
zidas por funcionários da Caixa 
Econômica Federal. Visitação 
até 13 de dezembro na CEF 
agência Praça da Alfândega 
(rua dos Andradas, 1000), de 
segundas a sextas, das 10 às 
16:30 horas.

FEIRA DE NATAL — A Galeria 
do Arco realiza, até 31 de de
zembro, sua Feira de Natal com 
arte, que inclui trabalhos de ta
manhos médio e pequeno, de

11? EXPOEND — No "hall” da 
agência central dos Correios e 
Telégrafos (rua Siqueira Cam
pos, 1100), reunindo 200 traba
lhos (desenho artístico, publici
tário e arquitetônico), de alu
nos da Escola Nacional de Dese
nho. Os destaques estão com 
Miguel Ângelo Farias da Cruz, 
Maria Alexandra Virote, José 
Roberto Mendonça Vaz, pre
miados com o Troféu "Apoio". 
Visitação no horário de funcio
namento da ECT, das 8 às 22 ho
ras.

A PINTURA DE JOÃO GRIJÓ —
O artista de origem portuguesa 
João Manoel Grijó dos Santos, 
que está radicado no Brasil há 
seis anos, expõe no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. Até 
16 de dezembro. A exposição 
compõe -se de um painel de 
pinturas sobre tela recortada. 
Visitação de terça a domingo no 
Margs (Praça da Alfândega), 
das lOàs 17horas.

GAÚCHOS DO PANORAMA



1? MOSTRA FOTOGRÁFICA -
Exposição com 40 fotografios e 
seqüências fotográficas produ
zidas por funcionários da Caixa 
Econômica Federal. Visitação 
até 13 de dezembro na CEF 
agência Praça da Alfândega 
(rua dos Andradas, 1000), dê 
segundas a sextas, das 10 às 
16:30 horas.

FEIRA DE NATAL — A Galeria 
do Arco realiza, até 31 de de
zembro, sua Feira de Natal com 
arte, que inclui trabalhos de ta
manhos médio e pequeno, de 
artistas gaúchos: serigrafias, li
tografias, esculturas, gravuras, 
cerâmicas e cartões de natal. 
Além de peças de Ado Malago- 
li, Alice Brueggemann, Nelson 
Jungblufh, Joana Moura, Alice 
Soares e Marlies Ritter, entre 
outros, artesanato do Vale de 
Jequetinhonha e Tracunhaém. 
Visitação de segunda a sexta, 
das 9h às 12h e das 14h às 18h 
30min, e no sábado das 9h às 
19h.

MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS
— Exposição de peças em di
versas técnicas de Alice Soares, 
Ligia Brisolara, Leda Flores, Ro
berto Cidade, Vasco Prado, 
Glória Yen Yordi, Nanette Mo
reira, entre outros. No Ponto de 
Arte Alberto (Joalheria Alberto - 
avenida 24 de Outubro, 111), 
com visitação no horário co
mercial.

Jornal:
Data:__
Página:.
AssuntOi-^Qgjf. - K

ROTEIRO

fT
dro, em exposição até 9 de de
zembro no "foyer" do Teatro 
São Pedro (Praça da Matriz). 
Visitação de terça a domingo, 
a partir das 12 horas.

INÉS BENETTI — Exposição de 
20 pinturas em acrílico sobre te
la da série "Imagens da Bolí
via”, no Atelier Estágio Arma
zém de Arte (rua Coronel Bordi- 
ni, 1628). Visitação de segunda 
a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 
18 horas.

Durante a retrospectiva será 
projetado de quartas a domin
gos, às 15:30 horas, um video
cassete sobre a vida e a obra 
do artista. Também na Galeria 
Singular uma individual de 
Vasco Prado com 30 esculturas 
em terracota e bronze e oito 
relevos em terracota. Na tra
vessa Frederico Linck, 45, até 
15 de dezembro, com visitação 
de segundas a sextas das 9 às 
12 e das 14 às 19 horas, e no 
sábado, das 9 às 13 horas.
5? FEIRA DO PEQUENO BRON
ZE — Mostra reunindo esculto
res gaúchos e nacionais com 
Antonio Maia, Carlos Tenius, 
Guma, Irineu Garcia, Mauro 
Fuke, José Guerra, Moriconi e 
Yole Travassos, entre outros. 
Em homenagem aos 70 anos de 
Vasco Prado, no Centro Muni
cipal de Cultura (avenida Érico 
Veríssimo, 307). Visitação de 
segunda a domingo, no horário 
da programação no Centro. 
Municipal de Cultura.
ANTÔNIO ALVARES — Mostra 
fotográfica do Teatro São Pe-

ALDEMIR MARTINS — Exposi
ção de 12 gravuras e 13 pinturas 
a óleo sobre tela do artista cea
rense. Na Galeria de Arte da 
Casa Masson (rua dos Andra
das, 1459), com visitação de se
gunda a sexta, das 8h30 às 
18h45 e e no sábado, das 8h30 
às 12h.

A PINTURA DE JOÃO GRIJÓ —
O artista de origem portuguesa 
João Manoel Grijó dos Santos, 
que está radicado no Brasil há 
seis anos, expõe no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. Até 
16 de dezembro. A exposição 
compõe -se de um painel de 
pinturas sobre tela recortada. 
Visitação de terça a domingo no 
Margs (Praça da Alfândega), 
das lOàs 17horas.

11? EXPOEND — No "hall" da 
agência central dos Correios e 
Telégrafos (rua Siqueira Cam
pos. 1100), reunindo 200 traba
lhos (desenho artístico, publici
tário e arquitetônico), de alu
nos da Escola Nacional de Dese
nho. Os destaques estão com 
Miguel Ângelo Farias da Cruz, 
Maria Alexandra Virote, José 
Roberto Mendonça Vaz, pre
miados com o Troféu "Apoio". 
Visitação no horário de funcio
namento da ECT, das 8 às 22 ho
ras.

GAÚCHOS DO PANORAMA —
Coletiva com xilogravuras, de
senhos e peças gráficas de Car
los Wladimirsky. Anico Hersko- 
vits, Frantz e Ana Alegre, qua
tro dos gaúchos selecionados 
para o Panorama da Arte Sobre 
Papel realizado pelo Museu de 
Arte Moderno de São Paulo. Na 
Galeria Delphus Arte Sobre Pa
pel (avenida Cristóvão Colom
bo, 1 093), com visitação de se
gunda a sexta, das 9 às 12 e das 
14 às 19, e no sábado, das 9 às 
12:30 horas.

MOSTRA DE NATAL — Coletiva 
com desenhos, tapeçarias, pin
turas e esculturas, dos artistas 
Luiz Carlos Weber, Neuza Ma
ria Guinsberg, Alzira Chaves 
Barcelos e Cláudio Stern. No 
Unibanco (Avenida Alberto 
Bins, 453), com visitação até 22 
de dezembro, de segunda a 
sexta, das lOàs 17horas.

VASCO PRADO — Retrospecti
va "70 Anos de Vida, 40 Anos 
de Arte”, contendo 97 obras do 
escultor gaúcho, em .exposição 
no Margs (Praça da 
Alfândegá), até 30 de dezem
bro, com visitação de terças a 
domingos, das 10 às 17 horas.



los Wladimirsky, Anico Hersko- 
vits, Frantz e Ana Alegre, qua
tro dos gaúchos selecionados 
para o Panorama da Arte Sobre 
Papel realizado pelo Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. Na 
Galeria Delphus Arte Sobre Pa
pel (avenida Cristóvão Colom
bo, 1.093), com visitação de se
gunda a sexta, das 9 às 12 e das 
14 às 19, e no sábado, das 9 às 
12:30 horas.

VASCO PRADO — Retrospecti
va "70 Anos de Vida, 40 Anos 
de Arte", contendo 97 obras do 
escultor gaúcho, em«xposição 
no Margs (Praça da 
Alfândega), até 30 de dezem
bro, com visitação de terças a 
domingos, das 10 às 17 horas. 
Durante a retrospectiva será 
projetado de quartas a domin
gos, às 15:30 horas, um video
cassete sobre a vida e a obra 
do artista. Também na Galeria 
Singular uma individual de 
Vasco Prado com 30 esculturas 
em terracota e bronze e oito 
relevos em terracota. Na tra
vessa Frederico Linck, 45, até 
15 de dezembro, com visitação 
de segundas a sextas das9 às 
12 e das 14 às 19 horas, e no 
sábado, das 9 às 13 horas.
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5? FEIRA DO PEQUENO BRON
ZE — Mostra reunindo esculto
res gaúchos e nacionais com 
Antonio Maia, Carlos Tenius, 
Guma, Irineu Garcia, Mouro 
Fuke, José Guerra, Moriconi e 
Yole Travassos, entre outros. 
Em homenagem aos 70 anos de 
Vasco Prado, no Centro Muni
cipal de Cultura (avenida Érico 
Veríssimo, 307). Visitação de 
segunda a domingo, no horário 
da programação no Centro. 
Municipal de Cultura.

MOSTRA DE NATAL — Coletiva 
com desenhos, tapeçarias, pin
turas, esculturas dos artistas 
Luiz Carlos Weber, Neuza Ma
ria Guinsberg, Alzira Chaves 
Barcelos, Cláudia Stern, Vitoria 
Lopes Martines, Scila Jeckel, 
Reny Renata Langer, Elza Brum 
Catharino, entre outros. No 
Unibanco (avenida Alberto 
Bins, 453), com visitação até 22 
de dezembro, de segunda a 
sexta, das 10 as 17 horas.

— Exposição de peças em di
versas técnicas de Alice Soares, 
Ligia Brisolara, Leda Flores, Ro
berto Cidade. Vasco Prado, 
Glória Yen Yordi, Nanette Mo
reira, entre outros. No Ponto de 
Arte Alberto (Joalheria Alberto 
avenida 24 de Outubro, 111), 
com visitação no horário co
mercial.

ANTÔNIO ALVARES — Mostra
fotográfijfa do Teatro São Pe
dro, em exposição até 9 de de
zembro no "foyer" do Teatro 
São Pedro (Praça da Matriz). 
Visitação de terça a domingo, 
a partir das 12 horas.

ROTEIRO ALDEMIR MARTINS — Exposi
ção de 12 gravuras e 13 pinturas 
a óleo sobre tela do artista cea
rense. Na Galeria de Arte da 
Casa Masson (rua dos Andra- 
das, 1459), com visitação de se
gunda a sexta, das 8h30 às 
18h45 e e no sábado, das 8h30 
às 12h.

Exposição de 
20 pinturas em acrílico sobre te
la da série "Imagens do Bolí
via”, no Atelier Estágio Arma
zém de Arte (rua Coronel Bordi- 
ni, 1628). Visitação de segunda 
a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 
18 horas.

COLETÂNEA DE ARTE GAÚCHA
— Coletiva no Galeria de Arte 
Badesul (rua Sete de Setembro, 
666), reunindo 40 peças de ar
tistas gaúchos. Entre eles Car
los Tenius, Clébio Sória, Leo
nardo do Canto, Helio Fervenza 
e Nilton Maia. Visitação de se
gunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 13:30 às 16:30 horas.

INÉS BENETTIMOSTRA COLETIVA DE ARTES
— Terceira edição da mostra 
promovida pela Associação dos 
Funcionários da Secretaria de 
Educação e Cultura. Reúne tra
balhos em esculturas, pintura, 
desenho e fotografia de artistas 
gaúchos amadores. No Museu 
de Comunicação Social Hipólito 
José da Costa (rua dos Andra- 
das, 959), até 27 de dezembro. 
Visitação de segundas a sextas 
das 8:30 às 18 horas.

A PINTURA DE JOÃO GRIJÓ —
O artista de origem portuguesa 
João Manoel Grijó dos Santos, 
que está radicado no Brasil há 
seis anos, expõe no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. Até 
16 de dezembro. A exposição 
compõe -se de um painel de 
pinturas sobre tela recortada. 
Visitação de terça a domingo no 
Margs (Praça da Alfândega), 
das lOàs 17horas.

11? EXPOEND — No "hall” do 
agência central dos Correios e 
Telégrafo^ (rua Siqueira Cam
pos, 1100), reunindo 200 traba
lhos (desenho artístico, publici
tário e arquitetônico), de alu
nos da Escola Nacional de Dese
nho. Os destaques estão com 
Miguel Ângelo Farias da Cruz, 
Maria Alexandra Virote, José 
Roberto Mendonça Vaz, pre
miados com o Troféu "Apoio ". 
Visitação no horário de funcio
namento da ECT, das 8 às 22 ho
ras.

1? MOSTRA FOTOGRÁFICA —
Expocição com 40 fotografias e 
seqüèncias fotográficas produ
zidas por funcionários da Caixa 
Econômica Federal. Visitação

GRAVURAS DA TCHECOSLO- 
VÁQUIA — Promoção da Sub
secretária da SEC, com apoio do 
Instituto Brasil/URSS, com gra
vuras de artistas tchecos sobre 
os aspectos paisagísticos da ci
dade de Praga. Visitação até 27 
de dezembro no Museu de Co
municação Social Hipólito José 
da Costa (rua dos Andradas, 
959), de segundas a sextas, das 
8:30 às 18 horas.

agência Praça da Alfândega 
(rua dos Andradas, 1000), de 
segundas a sextas, das 10 às 
16:30 horas.

GAÚCHOS DO PANORAMA —
Coletiva com xilogravuras, de 

MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS senhos e peças gráficas de Car-

COLETIVA DE FIM DE ANO — A
Bolsa de Arte de Porto Alegre 
realiza até 24 de dezembro sua 
5? Grande Coletiva de Fim de 
Ano com mais de mil obras. Du
rante este período as peças po
dem ser adquiridas com um 
desconto entre 20% e 30%. A 
Bolsa de Arte fica na rua Quinti
no Bocaiúva, 1.115 e atende de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 15 às 21 horas, e no sábado, 
das 10 às 19 horas.

FEIRA DE NATAL — Trabalhos 
de tamanhos pequenos e mé
dios de artistas gaúchos: seri- 
grafias, litografias, esculturas, 
gravuras, cerâmicas e cartões 
de natal. Obras de Ado Malago- 
li, Alice Brueggemann, Nelson 
Jungbluth, Joana Moura, Alice 
Soares e Marlies Ritter, entre 
outros. Também artesanato do 
Vale de Jequetinhonha e Tracu- 
nhaém. Na Galeria do Arco 
(rua Almirante Delamaré, 237), 
até 31 de dezembro, com visita
ção de segunda a sexta, das 9 
às 12 e das 14 às 18 horas, e no 
sábado, das 9 às 19 horas.
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5? FEIRA DO PEQUENO BRON
ZE — Mostra reunindo esculto
res gaúchos e nacionais com 
Antonio Ma ia, Carlos Tenius, 
Guma, Irineu Garcia, Mauro 
Fuke, José Guerra, Moriconi e 
Vole Travassos, entre outros. 
Em homenagem aos 70 anos de 
Vasco Prado, no Centro Muni
cipal de Cultura (avenida Érico 
Veríssimo, 307). Visitação de 
segurjda a domingo, no horário 
da programação no Centro. 
Municipal de Cultura.

ANTÔNIO ALVARES — Mostra 
fotográfica do Teatro São Pe
dro, em exposição até 9 de de
zembro no "foyer ’ do Teatro 
São Pedro (Praça da Matriz). 
Visitação de terça a domingo, 
a partir das 12 horas.

artistas gaúchos: serigrafias, li
tografias, esculturas, gravuras, 
cerâmicas e cartões de natal. 
Além de peças de Ado Malago- 
li, Alice Brueggemann, Nelson 
Jungbluth, Joana Moura, Alice 
Soares e Marlies Ritter, entre 
outros, artesanato do Vale de 
Jequetinhonha e Tracunhaém. 
Visitação de segunda a sexta, 
das 9h às 12h e das 14h às 18h 
30min, e no sábado das 9h às 
19h.

Coletiva com xilogravuras, de
senhos e peças gráficas de Car
los Wladimirsky, Anico Hersko 
vits, Frantz e Ana Alegre, qua
tro dos gaúchos selecionados 
para o Panorama da Arte Sobre 
Papel realizado pelo Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. Na 
Galeria Delphus Arte Sobre Pa
pel (avenida Cristóvão Colom
bo, 1.093), com visitação de se
gunda a sexta, das 9 às 12 e das 
14 às 19, e no sábado, das 9 às 
12:30 horas.

LEOPOLDO PLENTZ - Mostra fo
tográfico “Paisagens Catari
nenses" enfocando o patrimô
nio cultural da Ilha de Florianó
polis. No Espaço IAB (rua An- 
nes Dias, 166), de 13 a 30 de 
novembro, de segunda a sába
do, das 9 às 22 horas.

INÊS BENETTI — Exposição de 
20 pinturas em acrílico sobre te
la da série "Imagens da Bolí
via", no Atelier Estágio Arma
zém de Arte (rua Coronel Bordi- 
ni, 1628). Visitação de segunda 
a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 
18 horas.

MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS
— Exposição de peças em di
versas técnicas de Alice Soares, 
Ligia Brisolara, Leda Flores, Ro
berto Cidade, Vasco Prado, 
Glória Yen Yordi, Nanette Mo
reira, entre outros. No Ponto de 
Arte Alberto (Joalheria Alberto - 
avenida 24 de Outubro, 111), 
com visitação no horário co
mercial.

MOSTRA DE NATAL — Coletiva 
com desenhos, tapeçarias, pin
turas e esculturas, dos artistas 
Luiz Carlos Weber, Neuza Ma
ria Guinsberg, Alzira Chaves 
Barcelos e Cláudio Stern. No 
Unibanco (Avenida Alberto 
Bins. 453), com visitação até 22 
de dezembro, de segunda a 
sexta, das 10às 17 horas.

MOSTRA "4x4" - Trabalhos 
dos fotógrafos Emílio Luisi 
Malu Dabus Frota, Janinr 
Decot e Ana Maria Stefàni: 
No Museu de Comunicação 
Social Hipólito José da Cos
ta (rua dos Andradas, 959), 
até 30 de novembro. Visita
ção de segunda a sexta, 
das 8 às 18 horas, e no sá 
teado, das 14 às 18 horas.

ALDEMIR MARTINS — Exposi
ção de 12 gravuras e 13 pinturas 
a óleo sobre tela do artista cea
rense. Na Galeria de Arte da 
Casa Masson (rua dos Andra
das, 1459), com visitação de se
gunda a sexta, das 8h30 às 
18h45 e e no sábado, das 8h30 
às 12h.

VASCO PRADO — Retrospecti
va "70 Anos de Vida, 40 Anos 
de Arte", contendo 97 obras do 
escultor gaúcho, em exposição 
no Margs (Praça da 
Alfândega), até 30 de dezem
bro, com visitação de terças a 
domingos, das 10 às 17 horas. 
Durante a retrospectiva será 
projetado de quartas a domin
gos, às 15:30 horas, um video
cassete sobre a vida e a obra 
do artista. Também na Galeria 
Singular uma individual de 
Vasco Prado com 30 esculturas 
em terracota e bronze e oito 
relevos em terracota. Na tra
vessa Frederico Linck, 45, até 
15 de dezembro, com visitação 
de segundas a sextas, das9 às 
12 e das 14 às 19 horas, 
sábado, das 9 às 13 horas.

ROTEIRO
1? MOSTRA FOTOGRÁFICA —
Exposição com 40 fotografias e 
seqüências fotográficas produ
zidas por funcionários da Caixa 
Econômica Federal. Visitação 
até 13 de dezembro na CEF 
agência Praça da Alfândega 
(rua dos Andradas, 1000), de 
segundas a sextas, das 10 às 
16:30 horas.

11? EXPOEND — No "hall" da 
agência central dos Correios e 
Telégrafos (rua Siqueira Cam
pos, 1100), reunindo 200 traba
lhos (desenho artístico, publici
tário e arquitetônico), de alu
nos da Escoia Nacional de Dese
nho. Os_ destaques estão com 
Miguel Ângelo Farias da Cruz, 
Maria Alexandra Virote, José 
Roberto Mendonça Vaz, pre
miados com o Troféu "Apoio". 
Visitação no horário de funcio
namento da ECT, das 8 às 22 ho
ras.

A PINTURA DE JOÃO GRIJÓ —
O artista de origem portuguesa 
João Manoel Grijó dos Santos, 
que está radicado no Brasil há 
seis anos, expõe no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. Até 
16 de dezembro. A exposição 
compõe -se de um painel de 
pinturas sobre tela recortada. 
Visitação de terça a domingo no 
Margs (Praça da Alfândega), 
das lOàs 17horas.

FEIRA DE NATAL — A Galeria 
do Arco realiza, até 31 de de
zembro, sua Feira de Natal com 
arte, que inclui trabalhos de ta
manhos médio e pequeno, de

e no
GAÚCHOS DO PANORAMA —
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Vasco Prado no MARGS
se a S,°„*ÍU v“ ^ d0 1110 OtaBde do Sul cacoutra. 
dezembro ^ VaSC° Pfad° €m retrosPectiVa até o dia 30 de

em i^4nai?iDfaVStéuCO do artista de Uruguaiana começa 
em 1940, com desenhos acadêmicos exibindo rostos e nus
teTlp^,^ estudos.no antiÊ° Instituto de Belas Ar-
as amafraf H A q-Ue durariam aPeQÍ* três meses. Pois 
asamarras do academismo da escola não se coadunariam
paTa ° Euron° T*®*0 e °USad° d° CSCult°r- Partc então 
para a Europa e frequenta os ateliers de Ttiènne Hadiu e
Fernand Leger, c estuda na Escola ^ Belas Artes de Pa-

HtSÍfnrCa°ntCiUÍda^Repefce'Se maís veze» n personagem da 
literatura rio-grandense, em outros pontos do Estado <n 
mo Porto Alegre c Caxias do Sul. C0

da criou °srandr' \ dc ,Ínguagein PWstica libera-
!r^des monumentos, alguns causando polêmica

L^dêmS V í? 00 PUb'í° da ép0Ca> aÍDda aPe8ado à arte 
acadêmica. Foi o caso do “Tiradentes” com três bocas
Tiradent^0riardim df Asscmbléia- «m 1976 Surgia um 
Jomí n'fnlentc' ,fFalante< qUerend° propalar em bom 

sem Papas na língua os seus ideais de liberdade. Mas
"f tC •m ° PerS°4nagem da História, o do ar- tisca também foi incompreendido e relegado.

Escultor do mármore, da madeira, do bronze, do ges- 
so e da argila, Vasco Prado ergueu pelo País e Exterior 
muito, monumentos. Criou também esculturas de todas 
as dimensões. Sao personagens femininas de expressiva 

simplificação de linhas, que às vezes resultam quaSe i 
abstraçao pelo mínimo de figurativismo. Ou, então, 
figuras dc animais, geralmente o cavalo, às vezes’gar
bosos e imponentes; outras, cavalos muito ternos e líricos 
ac aparência frágil, como o “cavalinho tang" que nos traz 
reminmscencias da infância. Ainda cavaleiros ágeis e em- 
pinados que se destacam no universo do artista.

invJa?„I°rma‘ d® elegância c despojamento. Plenas de 
nventívidade. Segundo Erico Veríssimo, "... Felizmente

“Sk?ai?df0caf^ttU fS/ÓrmfUlaS estreitas do «gionalismo 
k íf caráter fotográfico e tem resistido com bra

va^ honestidade artística à tentação do fácil c do pitores-

em quarenta anos de 
um grande espetáculo.

torni6*?11?’ deseDhi.sta « gravador, Vasco Prado,
oSSra iJÍS0?' Cna; COm‘ °Utr°s artistas- o Clube da 

Vua fa5e em que os motivos são busca
dos no Rio Grande do Sul e que culmina no belo caüítulo 
que _o artista constrói inspirandÃe no personagem dfjolo 
Simões Lopes Neto. O Negrinho do Pastoreio ocupa então 
o seu espaço nas praças c logradouros públicos de Srias’ 

No d= Pelotas, uma io/lutacia de Ro- 
-r dos franceses qye marcou Vasco Prado num pe-

«?íhndLí“a ,Ca^f,ra: E^UÍa e elegante, a figura do Ne- 
grir^o esta glonficada pela vitória conquistada. Está le
ve e Presunçosa, mas. sem perder o traço de humildade e 
anrü!t,?Ue+ 1.mafinanK>s no lendário escravo. O escultor o 
miSa Uuminado « sereno, saindo do for-

ao re-

numa
são

"Iftyriiilit Triunfante", 

Vai co Prado yua 39

uma obre de
no <Ie Alegrete, no entanto, que o Negrinho res- 

*ur«« mau vitorioso amda, montando no pingo 
Pelps campos, usufruindo da liberdade c voado 

sonhada e final-
ergue em Alegrete. Esse é 0 mundo de Vasco Prado 

arte, exposto no MARGS.. É

_
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VASCO PRADO — Retrospecti- 
va "70 Anos de Vida, 40 Anos de 
Arte", contendo 97 obras do es
cultor gaúcho, em exposição no 
Margs (Praça da Alfândega), 
até 30 de dezembro, com visita
ção de terças a domingos das 10 
às 17 horas. Durante a retros
pectiva será projetado dé quar
tas a domingos, às 15:30 horas, 
um video-cassete sobre a vida e 
a obro do artista. Também na 
Galeria Singular uma individual 
de Vasco Prado com 30 escyltu- 
ras em terracota e bronze e oito 
relevos em terracota. Na tra
vessa Frederico Linck, 45, até 15 
de dezembro, com visitação de 
segundas a sextas, das9àsl2e 
das 14 às 19 horas, e no sábado, 
das 9 às 13 horas.
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PARA O SUL-k
aprender a lutar caratê para vingar-se dos ini
migos. Mas seu mestre lhe ensina outra coisa: 
que o segredo do caratê está na mente e no co
ração, jamais nas mãos. Com Ralph Macchio, 
Moriyuki “Pat” Morita e Elizabeth Shue. Coral 
(15h, 19h30 e 22h). 10 anos.

Era uma Vez na América — (Once Upon a ti
me in America, EUA, 1984). Direção de Sérgio 
Leone. A vida dos imigrantes judeus em Nova 
York, desde os anos 20 até as mudanças políti
cas da década de 60. Com Robert de Niro, Ja
mes Woods e Elizabeth McGovern. Ritz (20h15). 
18 anos.
De Volta Para o Inferno — (EUA, 1984) Dire
ção de Ted Kotcheff. Drama de guerra, sobre 
veteranos que voltam à região da Indochina para 
resgatar antigos companheiros. Com Gene 
Hackman. Cacique (14h, 16h, 18h, 20h e 22h).

Corrida na Correnteza — (Up the Creek, EUA, 
1984). Direção de Robert Butler. Cenas de hu
mor envolvendo personagens de uma universi
dade. Com Tim Materson.Scala (14h,16h, 18h, 
20h e 22h). 16 anos.

I Pedro, Praça da Matriz s/n. Sábado, dia 15, às 
15 e 18h. Cr$ 5.000, Cr$ 4.000 e Cr$ 3.000. 
Renato Borghetti — Lançamento do novo dis
co de Kleiton e Kledir, que contém faixas expli
citamente gauchescas: roda de chimarrão e bai- 
lão. Bailão do Cardod, Av. Farrapos 1962. Quar
ta, dia 12, às 22h. Cr$ 5.000 (homens). 
Luciana Costa — Voz e Violão no Show de mú
sica popular brasileira. Programa com músicas 
de Rita Lee, Chico Buarque, Milton Nascimen
to e outros. Salão de Atos da UFRGS. Sexta, 
dia 14, às 18h30. Entrada franca.

ta a dom. às 20h. Cr$ 2.000 e Cr$ 1.000.
Na Evolução já Existia Eleição. Quem Disse 
que Não — Direção de José Carlos da Silva. Um 
musical com muito bom humor. Com o grupo 
Arte Negra. Teatro de Bolso, Praça Rui Bar
bosa s/n. Quinta a dom. às 20h30. Cr$ 1.000.

Os 40 anos 

da arte de 

Vasco Prado
EXPOSIÇÕES O ano em que Vasco Prado comple

ta seus 70 anos de vida e 40 anos de in
tensa atividade artística, o Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul — MARGS —, 
juntamente com o Instituto Nacional de 
Artes Plásticas e Secretaria de Cultura, 
promovem uma retrospectiva de sua 
obra, abrangendo vários períodos e téc
nicas do artista.

Noventa e sete obras compõem a re
trospectiva de Vasco Prado, onde esta
rão expostas — até o fim de dezembro 
— esculturas em mármore, terracota, 
gesso, madeira e bronze, tapetes, dese
nhos, gravuras e peças diversas (papel 
recortado, vidro, cimento e louças). 
Além destas 97 obras está em exposição 
uma montagem fotográfica dos monu
mentos públicos criados por Prado.

'Durante o período de exposição da

PORTO ALEGRE

CURITIBAFernando Baril — Técnica mista sobre papel 
e acrílico sobre tela. Comemorando os três anos 
da galeria, fazem parte dos 37 trabalhos em exo- 
sição os trabalhos de Baril, que variam entre Cr$ 
150.000 e Cr$ 500.000. Galeria Tina Presser, 
Rua Paulino Teixeira 35. Seg. a sexta das 10h 
às 12h e das 14h às 20h; sáb. das 10h às 12h 
e das 14h às 19h.

Tonico Alvarez — Mostra fotográfica tendo co
mo motivo a casa de espetáculos, com perso
nalidades cuja atividade está vinculada a histó
ria da casa e manequins exibindo roupas anti
gas. Foyer do Teatro São Pedro, Praça da Ma
triz s/n. Terça a dom. das 12h às 22h.

Esse Menino — Com os músicos e composito
res José Carlos Leite e José Oliva. Teatro Paiol,retrospectiva será projetado (de quartas 

a domingos, às 15h30) o vídeo-cassete 
Vasco Prado, 70 anos de vida, 40 anos 
de arte, no auditório do museu.

As homenagens ao artista compreen- | tro Universitário, Galeria Júlio Moreira. Sáb., 
dem, ainda, a realização de um livro so- \ dia 15, e dom., dia 16, às 2lh. Cr$ 1.000. 
bre sua vida e obra, editado em convê
nio com o Murgs e a Companhia Ios- 
chppe Participações.

A Galeria Singular também está ex
pondo uma produção anua! de Vasco 
Prado. E a retrospectiva está em expo
sição no MARGS (Praça da Alfândega I dia 10, às 20h. Entrada franca.
S/n). De terça a dom. das lüh às 17h. Nordeste — Montagem do trabalho realizado 

------------------------- ———— durante o ano com os alunos do Ballet Bardhal.

Praça Guido Viaro s/n. Quinta, dia 13, e sexta, 
dia 14, às 21 h. Cr$ 2.000.
Geraldo Flach — Instrumentista gaúcho. Tea-

FLORIANÓPOLIS
Piano e Violão — Alunos e professores da Ca
sa da Arte dão espetáculo no encerramento de 
suas atividades. Auditório do CIC, Av. Gov. Iri- 
neu Bornhausen 5.000, tel. 33-2166. Segunda,

CURITIBA

Uma Mulher em Fogo — (Die Flambierte Frau, 
Alemanha, 1984). Direção de Robert Van Acke- 
ren. Uma mulher desiste da condição burgue
sa e se prostitui, pensando ser, assim, mais fá
cil dominar os homens. Com Grudrun Landre- 
be, Mathieu Carriere, Hanns Zischler e Gabrie- 
le Lafari. Cinema 1 (15h e 20h30). 18 anos.

CURITIBA

Coletiva Local — Trabalho de diversos grava
dores de Curitiba. Casa da Gravura, Solar do 
Barão, Rua Carlos Cavalcanti 533. Seg. a sex
ta das 9h às 13h e das 14h às 18h. Até 30 de 
dezembro.
Visual — Cartazes, livros e catálogos criados 
e executados pelos programadores visuais Adíl- 

Roberto Savi, Gilberto Rizental, João Wa- 
sileswski Neto, Teresa Cristina Montecelli e Luís 
Marcelo de Matos. Secretaria de Cultura e do 
Esporte, Rua Ébano Pereira 240. Seg. a sexta 
das 9h às 18h.

CIC, Av. Gov. Irineu Bornhausen 5.000, tel. 
33-2166. Terça, dia 11, e quarta, dia 12, às21h. 
Cr$ 3.000.
Pout-Pourri — Núcleo de danças do Sesc, com 
107 alunos. Participação do corpo de idosos e 
presença de Osvaldo Gonçalves (Dico), entre 
outros. CIC, Av. Gov. Irineu Bornhausen 5.000, 
tel. 33-2166. Seg., dia 17, às 21h. Crí 2.000. 
Opus, Associação de Música e Arte — Espe
táculo de canto dividido em duas partes: músi
ca de câmara e trechos líricos, pelos alunos da 
escola Opus. Auditório da Eletrosul, Rua An
tônio Vieira s/n. Quarta, dia 12, 21 h. Entrada

____
a sexta das 10h às 12h e das 13h às 21 h. 
Casa dos Atores — Museu etnográfico. BR-101, 
São Miguel, Iguaçu. Seg. a sexta das 8h às 12h 
e das 14h às 18h; sáb. das 8h às 12h.
Museu Histórico de Santa Catarina — Peças 
históricas e antiguidades do Estado. Rua Con
selheiro Mafra s/n., tel. 22-6082. Seg. a sexta 
das 9h às 12h e das 13h às 18h.

MUSEUS FLORIANÓPOLIS
PORTO ALEGRE Uma Mulher em Fogo — (Die Flambierte Frau, 

Alemanha, 1982). Direção de Robert Van Acke- 
ren. Uma mulher desiste da condição burgue
sa e se prostitui, pensando ser, assim, mais fá
cil dominar os homens. Com Grudrun Landre- 
be, Mathieu Carriere, Hanns Zischler e Gabrie- 
le Lafari. Auditório do CIC (22h). Seg., dia 10, 
terça, dia 11, e quinta, dia 13.

son
Museu Júlio de Castilhos — Hábitos da socie
dade gaúcha no período de 1889 a 1930 em ex
posição que reúne, entre outros, mobiliário, ves
tuário, jogos e louças. Esta época foi assinala
da por importantes mudanças na conjuntura ex
terna do Rio Grande do Sul. Rua Duque de Ca
xias 1231. Terça a dom. das 9h às 17h. 
Museu do Sulbrasileiro — Reúne cédulas de 
quase todos os países do mundo, a história do 
papel-moeda registrada em dez volumes expos
tos nas estantes de vidro: moedas raras em ou
ro, prata e bronze, fotografias a óleo dos fun
dadores de bancos. Rua Sete de Setembro 
1028, tel. 21-8933. Seg. a sexta das 10h às 
11h30 e das 12h30 às 16h30.
Museu de Arte do Rio Grande do Sul — Ex
posição temporária da retrospectiva de Vasco 
Prado pelos seus 70 anos de vida e 40 de arte. 
Também em exposição temporária, trabalhos do 
artista plástico português João Grujó. Praça da 
Alfândega s/n., tel. 21-8456. Terça a dom. das 
10h às 17h.

CURITIBA
Museu do Cartaz — Diariamente das 9h às 12h 
e das 14h às 18h. A exposição dos cartazes ja
poneses permanece aberta ao público até 3 de 
dezembro. Rua Carlos Cavalcanti 533. Em des
taque a mostra de cartazes japoneses e a ex
posição permanente de cartazes políticos.

FLORIANÓPOLIS
franca.

Associação Catarinense de Artistas Plásticos
— Exposição permanente com quadros e pin
turas de Janga, Grasiela Reis, Rodrigo de Ha- 
ro, Meyer Filho e outros. Posto de vendas de 
miniquadros de Veechietti. Dia 13, leilão de vá
rias obras. Sala da Alfândega, Rua Conselhei
ro Mafra s/n. Horário Comercial.

LIVROS
§0 &

Teatro São Pedro: Álbum Ilustrado Comemo
rativo à sua Reinauguração — Documento fo
tográfico da vida artística do teatro, desde o sé
culo passado até nossos dias e o registro das 
obras de sua restauração. Depoimentos de Má
rio Quintana, Luís Fernando Veríssimo, Herbert 
Caro, Dante de Laytano, Guilhermino César, Jo
sé Guimarães, Sérgio Jockymann. Livraria Edi
tora Espaço (140 páginas). Cr$ 5.000.
Paixão da Terra — Ensaios Críticos da Eco
logia e Geografia — Alimentos contaminados 
por agrotóxicos, tragédias ecológicas extermi
nando espécies inteiras da fauna e da flora e 
o próprio Homem são o tema do geógrafo Car
los Walter Porto Gonçalves, 34 anos. Editora 
Rocco (164 páginas). Cr$ 7.500.

Ty

SHOWS
Max Stolz, Promoção de Natal — Quadros dos 
artistas: Pleticos, Vera Sabino, Meyer Filho, Sue
li Beduch e Carla Vendrami. Preços entre Crí 
140.000 e Cr$ 1,2 milhão (entrada de 30%). Mi
niquadros de Lorita Leite, Denise Dubiela e Val- 
da Costa. Entre Cr$ 100.000 e Crí 250.000. Max 
Stolz Galerie, Av. Rio Branco esq. de Esteves 
Júnior. Seg. a sexta, das 14h às 21 h.
Acervo Domus — Pinturas a óleo, xilogravuras 
e esculturas. Preços entre Cr$ 30.000 e Cr$ 2 
milhões. Domus Galeria de Arte, Avenida Ru
bens de Arruda Ramos s/n. Seg. a sexta das 14h 
às 19h30.

PORTO ALEGRE
Ademilde Fonseca e Regional — A rainha do 
choro que virá a Porto Alegre dentro do progra
ma O Choro é Livre. Todas as quintas. Foyer 
do Teatro São Pedro, Praça da Matriz s/n. 
Quinta, dia 13, às 18h30. Entrada franca.
Leo Ferlauto — Jazz no recital de piano do ar
tista gaúcho. Foyer Nobre do Teatro São Pe
dro, Praça da Matriz s/n. Sexta, dia 14, às 
18h30. Crí 3.000.
Coral 25 de Julho de Porto Alegre — Músicas 
natalinas com orquestra de câmara. Teatro São

CINEMA
FLORIANÓPOLIS PORTO ALEGRE

Museu de Arte de Santa Catarina (MASC) — 
Exposição permanente de acervo. Av. Governa
dor Irineu Bornhauser 5.000. tel. 33-2166. Seg.

A Hora da Verdade — (The Karatê Kid, EUA, 
1984). Direção de John G. Avildsen. Jovem quer

Utilidade: para chamar a polícia, disque 190.sobre telefones que não constam da lista, disque. 102.
61

AFINAL, 11 DE DEZEMBRO DE 1984AFINAL. 11 DE DEZEMBRO DE 1984
SP- - ScC.C —J_ (j5): &0-6/I



...j±.. /_<tó.... & .
Jornal 

Data:.....
Pagina: >3...... —-
Assunto:...

mMais 17 mostras na cidade
com visitação no horário co
mercial.

ALDEMIR MARTINS — Exposi- 
ção de 12 gravuras e 13 pinturas 
a óleo sobre tela do artista cea
rense. Na Galeria de Arte da 
Casa Masson (rua dos Andra- 
das, 1459), com visitação de se
gunda a sexta, das 8h30 às 
18h45 e e no sábado, das 8h30 
às 12h.

a domingo, no horário da pro
gramação no Centro Municipal 
de Cultura.

EXTREMI - Exposição com foto
grafias de Daniel Andrade e 
desenhos de Isaias Malta, inte
grando as atividades do espe
táculo de teatro-dança Extre- MOSTRA COLETIVA DE ARTES 
mi". No saguão do Instituto _ Tercejra edição da mostra 
Goethe (rua 24 de Outubro, promovida pela Associação dos 
112), até 20 de dezembro no Funcionários da Secretaria de 
horário da programação de es- educação e Cultura. Reúne tra- 
petáculos. balhos em esculturas, pintura,

desenho e fotografia de artistas 
gaúchos amadores. No Museu
de Comunicação Social Hipólito (j^ÚCHOS DO PANORAMA — 
José da Costa (rua dos Andra- 
das. 959). até 27 de dezembro.

TENIUS — Esculturas, relevos e 
máscaras da produção recente 
do gaúcho Carlos Gustavo Te- 
nius. Em exposição na Bolsa de 
Arte de Porto Alegre (Quintino 
Bocaiúva, 1115), até 24 de de
zembro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10às 12 edas 15às 21 
horas, e no sábado,daslOàs19 
horas.

Coletiva com xilogravuras, de
senhos e peças gráficas de Car 

Visitação de segundas a sextas |oí> wiadimirsky, Anico Hersko-
vits. Frantz e Ana Alegre qua
tro dos gaúchos selecionados

das 8:30 às 18 horas.

GRAVURAS DA TCHECOSLO- - . A c ,
VÁQUIA — Promoção da Sub- para o Panorama da Arte Sobre 
secretaria da SEC, com apoio do Papel realizado pelo Museu de

Arte Moderna de São Paulo. Na 
Galeria Delphus Arte Sobre Pa 
pel (avenida Cristóvão Colom 
bo. 1.093), com visitação de se
gunda a sexta, das 9 às 12 e das 
14 às 19, e no sábado, das 9 às

Instituto Brasii/URSS, com gra
vuras de artistas tchecos sobre 

BARIL — "Pintando e Bordan- os aspectos paisagísticos da ci- 
do", exposição individual do dade de Praga. Visitação até 27 
artista plástico Fernando Baril, de dezembro no Museu de Co- 
com 40 peças entre pinturas municação Social Hipólito José 
em acrílico sobre tela e dese- da Costa (rua dos Andradas, 
nhos com colagens e 959), de segundas a sextas, das 
bordados. Na Galeria Tina 8:30 às 18 horas.
Presser (rua Paulino Teixeira,
35). até 31 de dezembro com 
visitação de segunda a sexta 
das 10 às 12 e das 14 às 20 ho
ras. No sábado, das 10 às 19

12:30 horas.

INÊS BENETTI — Exposição de 
20 pinturas em acrílico sobre te- 

^ Ia da série "Imagens da Bolí
via". no Atelier Estágio Arma
zém de Arte (rua Coronel Bordi- 
ni, 1628). Visitação de segunda 
a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 
18 horas.

COLETIVA DE FIM DE ANO —
Bolsa de Arte de Porto Aiegre 
realiza até 24 de dezembro sua 
59 Grande Coletiva de Fim de 
Ano com mais de mil obras. Du-horas.
rante este período as peças po
dem ser adquiridas com um 
desconto entre 20% e 30% A
Bolsa de Arte fica na rua Quinti- agência central dos Correios e
no Bocaiúva. 1.115 e atende de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 

gravuras, cerâmicas e cartões das ,5às21 horas, e no sábado, 
de natal. Obras de Ado Malago- 
li, Alice Brueggemann. Nelson 
Jungbluth, Joana Moura, Alice 
Soares e Marlies Ritter, entre 
outros. Também artesanato do 
Vale de Jequetinhonha e Tracu- 
nhadm. Na Galeria do Arco 
(rua Almirante Delamaré, 237), 
até 31 de dezembro, com visita
ção de segunda a sexta, das 9 
às 12 e das 14 às 18 horas, e no 
sábado, das 9 às 19 horas.

FEIRA DE NATAL — Trabalhos 
de tamanhos pequenos e mé
dios de artistas gaúchos: ser.i- 
grafias, litografias, esculturas.

11? EXPOEND — No "hall" da

Telégrafos (rua Siqueira Cam
pos, 1100), reunindo 200 traba
lhos (desenho artístico, publici
tário e arquitetônico), de alu

da Escola Nacional de Dese-
das 10 às 19 horas.

nos
nho. Os destaques estão com 
Miguel Ângelo Farias da Cruz, 
Maria Alexandra Virote, Jczsé 
Roberto Mendonça Vaz, pre
miados com o Troféu 'Apoio' 
Visitação no horário de funcio
namento da ECT, das 8 às 22 ho-

MOSTRA DE NATAL — Coletiva 
com desenhos, tapeçarias, pin
turas, esculturas dos artistas 
Luiz Carlos Weber, Neuza Ma
ria Guinsberg, Alzira Chaves 
Barcelos, Cláudia Stern, Vitoria 
Lopes Martines, Scila Jeckel, 
Reny Renata Langer, Elza Brum 
Cutharino, entre outros. No 
Unibanco (avenida Alberto 
Bins, 453). com visitação até 22 

VASCO PRADO — Retrospecti- de dezembro, de segunda a 
va "70 Anos de Vida, 40 Anos de sexta, das 10 às 17 horas.
Arte", contendo 97 obras do es
cultor gaúcho, em exposição no 
Margs (Praça da Alfândega), 
até 30 de dezembro, com visita
ção de terças a domingos das 10 666), reunindo 40 peças de ar-
às 17 horas. Durante a retrós- tistas gaúchos. Entre eles Car- 
pectiva será projetado de quar- |os Tenius, Clébio Sória, Leo- 
tas a domingos, às 15:30 horas, nardo do Canto, Helio Fervenza 
um video cassete sobre a vida e e Nilton Maia. Visitação de se- 
a obra do artista. Também na gunda a sexta, das 10 às 12 e 
Galeria Singular uma individual das 13:30 às 16:30 horas, 
de Vasco Prado com 30 escultu
ras em terracota e bronze e oito ip MOSTRA FOTOGRÁFICA — 
relevos em terracota. Na tra- Exposição com 40 fotografias e 
vessa Frederico Linck, 45, até 15 seqüências fotográficas produ- 
de dezembro, com visitação de zidas por funcionários da Caixa 
segundas a sextas, das9às 12e Econômica Federal. Visitação 
das 14 às 19 horas, e no sábado, agência Praça da Alfândega

(rua dos Andradas, 1000), de 
segundas a sextas, das 10 às 
16:30 horas.

ras.

COLETÂNEA DE ARTE GAÚCHA
— Coletiva na Galeria de Arte 
Badesul (rua Sete de Setembro,

das 9 às 13 horas.

5? FEIRA DO PEQUENO BRONZE
— Mostra reunindo escultores 
gaúchos e nacionais com Antô
nio Maia, Carlos Tenius Guma, 
Irineu Garcia, Mouro Fuke. Jo
sé Guerra, Mariconi e Yole Tra
vassos: entre outros. Em home- 

70 anos de Vasco

MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS
— Exposição de peças em di
versas técnicas de Alice Soares, 
Ligia Brisolara, Leda Flores, Ro
berto Cidade, Vasco Prado, 
Glória Yen Yordi, Nanette Mo
reira, entre outros. No Ponto de 
Arte Alberto (Joalheria Alberto - 
avenida 24 de Outubro, 111),

nagem aos 
Prado, no Centro Municipal de 
Cultura (avenida Érico Veríssi- 

307). Visitação de segundamo,
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Outras 21 exposições
— Coletiva na Galeria de Arte 
Badesul (rua Sete de Setembro 
666), reunindo 40 peças de ar 
listas gaúchos. Entre eles Car
los Tenius Clébio Sória Leo 
nardo do Canto, Helio Fervenza 
e Nilton Maia. Visitação de se
gunda a sexta das 10 ás 12 e 
das 13:30 às 16:30 horas.

5? FEIRA DO PEQUENO BRONZE
— Mostra reunindo escultores 
gaúchos e nacionais com Anto- 
nio Maia, Carlos Tenius Guma 
Irineu Garcia, Mcuro Fuke. Jo
sé Guerra Mariconi e Yole Tra
vassos: entre outros. Em home
nagem aos 70 anos de Vasco 
Prado no Centro Municipal de 
Cultura (avenida Érico Veríssi
mo. 307). Visitação de segunda 
a domingo, no horário da pro
gramação no Centro Municipal 
de Cultura.

mi". No saguão do Instituto 
Goethe (rua 24 de Outubro, 
112), até 20 de dezembro no 
horário da programação de es
petáculos.

GALERIA DO BANCO EUROPEU -
Coletiva com os artistas Eliane 

Rocha, Fernando Limberger, 
Fernando Pena de Moraes, 
Francisco Brilhante, Martins 
Streibel Nayá dos Santos. Nor
ma Cazzulo. Roth. Wagner Dot- 
to e Wilson Alves. Visitação até 
o fim de dezembro na rua José 
Montaury, 155, de segunda a 
sexta, das lOàs 16:30horas.

DELPHUS CANOAS -Eliane San
tos Rocha e Walmor Corrêa ex
põem na Galeria de Arte Del- 
phus - Projeto e Decoração, em 
Canoas. Visitação de segunda a 
sexta, das 9 às 12 e das 14 às 19 
horas, e no sábado das 9 às 
12:30 horas. Na rua Tiradentes, 
381 (Golden Center -loja42 -Ca
noas).

ATELIER MARIA TERESA - Expo
sição de desenhos, esculturas, 
cerâmicas e tapeçarias das ar
tistas Rachela Gleyser Maria 
Teresa Fontoura e Umbelina 
Barreto. Visitação até 15 deste 
mês na rua general Souza Doca, 
52 conjunto 2, das 16 às 20 ho
ras.

CASA DE CULTURA MÁRIO 
QUINTANA - Exposição foto 
gráfica paralela a exposição 
dos filmes "Meus Oito Anos e 
"Ganga Bruta", de Humberto 
Mauro. Visitação até dia 14, na 
Casa de Cultura Mário Quinta- 
na (rua dos Andradas. 736).

ROSA MARIA BARREIRO - Mos
tra de desenhos a pastel, cera, 
crayon, aquarelas, gouache e 
bico de pena de Rosa Maria 
Franco de Souza Barreiro. Visi
tação na rua Garibaldi, 1.084, 
de segunda a sexta, no horário 
comercial.

EXTREMI - Exposição com foto
grafias de Daniel Andrade e 
desenhos de Isaias Malta, inte
grando as atividades do espe
táculo de teatro dança "Extre-

TENIUS — Esculturas, relevos e 
máscaras da produção recente 
do gaúcho Carlos Gustavo Te
nius. Em exposição na Bolsa de 
Arte de Porto Alegre (Quintino 
Bocaiúva. 1115), até 24 de de
zembro. Visitação de segunda a 
sexta, dqs 1 Oàs 12 e das 15 às 21 
horas, e no sábado, das lOàs 19 
horas.

1? MOSTRA FOTOGRÁFICA —
40 fotografias eExposição com 

sequências fotográficas produ 
zídas por funcionários da Caixa 
Econômica Federal. Visitação 
agência Praça da Alfândega 
(rua dos Andradas, 1000) de 
segundas a sextas, das 10 às 
16:30 horas.

MOSTRA COLETIVA DE ARTES
— Terceira edição da mostra 
promovida pela Associação dos 
Funcionários da Secretaria de 
Educação e Cultura. Reúne Ira 
balhos em esculturas, pintura 
desenho e fotografia de artistas 
gaúchos amadores. No Museu 
dè Comunicação Sôcial Hipólito 
José da Costa (rua dos Andra 
das 959). até 27 de dezembro 
Visitação de segundas a sextas 
das 8:30 às 18 horas.

BARIL — "Pintando e Bordan
do". exposição individual do 
artista plástico Fernando Baril. 
com 40 peças entre pinturas 

acrílico sobre tela e dese
nhos com colagens e 
bordados. Na Galeria Tina 
Presser (rua Paulino Teixeira 
35), até 31 de dezembro, com 
visitação de segunda a sexta 
das 10 às 12 e das 14 às 20 ho- 

. No sábado, das 10 às 19

MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS
— Exposição de peças 
versas técnicas de Alice Soares 
Ligia Brisolara. Leda Flores Ro
berto Cidade Vasco Prado 
Glória Ven Yordi, Nanette Mo 
reira, entre outros. No Ponto de 
Arte Alberto (Joalheria Alberto 
avenida 24 de Outubro 111) 

visitação no horário co-

di-em
em

;
GRAVURAS DA TCHECOSLO- 
VÁQUIA — Promoção da Sub mercial.

secretaria da SEC com apoio do q/vuCHOS DO PANORAMA 
Instituto Brasil URSS, com gra 

de artistas tchecos sobre

comras
horas.

FEIRA DE NATAL — Trabalhos 
de tamanhos pequenos e mé
dios de artistas gaúchos: seri 
grafias, litografias, esculturas, 
gravuras, cerâmicas e cartões 
de natal. Obras de AdoMalago- 
li Alice Brueggemann Nelson 
Jungbluth, Joana Moura, Alice 
Soares e Marlies Ritter, entre 
outros. Também artesanato do 
Vale de Jequetinhonha e Tracu- 
nhaêm. Na Galeria do Arco 
(rua Almirante Delamaré, 237), 
até 31 de dezembro, com visita
ção de segunda a sexta das 9 
às 12 e das 14 às 18 horas, e no 
sábado, das 9 às 19 horas.

Coletiva com xilogravuras de
senhos e peças gráficas de C.ar 
ios Wladimrrsky Anico H ■> sko- 
viis Frantz e Ana Aleyi qua 
*ro dos gaúchos selecionados 
nara o Panorama da Arte Sobre 
Papel realizado pelo Mjseu de 
Arte Moderna de São Paulo Na 
Galeria Delphus Arte Sobre Pa 
pel (avenida Cristóvão Colom 
bo 1.093) com visitação de se 
gundaasexia cias 9vòs 12 e das 
14 às 19, e no sábado dos 9 à

vuras
os aspectos paisagísticos da ci 
dade de Praga. Visitação até 27 
de dezembro no Museu de Co 

icação Social Hipólito Josémun
da Costa (rua dos Andradas 
9591 de segundas a sextas das 
8:30 às 18 horas.

COLETIVA DE FIM DE ANO — A
Bolsa de Arte de Porto Alegre 
realiza até 24 de dezembro sua 
5? Grande Coletiva de Fim de 
Ano com mais de mil obras Du 
rante este período as peças po 
dem ser adquiridas com um 
desconto entre 20°ó e 30°o. A 
Bolsa de Arte fica na rua Quinti 
no Bocaiúva 1 11 5 e atende de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 15 às 21 horas, e no sábado 
das 10 às 19 horas.

MOSTRA DE NATAL — Coletiva 
com desenhos, tapeçarias, pin
turas, esculturas dos artistas 
Luiz Carlos Weber. Neuza Ma
ria Guinsberg, Alzira Chaves 
Barcelos, Cláudia Stern Vitoria 
Lopes Martines, Scila Jeckel. 
Reny Renata Langer, Elza Brum 
Cgtharino, entre outros. No 
Unibanco (avenida Alberto 
Bins 453), com visitação até 22 
de dezembro, de segunda a 
sexta, das 10 às 17 horas.

12:30 horas.

INÈS BENETTI — Exposição de 
20 pinturas em acrílico sobre te
la da série "Imagens da Boii- 
via" no Atelier Estágio Arma 
zem de Arte (rua Coronel Bordi- 
ni 1628). Visitação de segunda 
a sexta das 8 às 12 e das 14 às 
18 horas.

VASCO PRADO — Retrospecti 
va "70 Anos de Vida, 40 Anos de 
Arte", contendo 97 obras do es
cultor gaúcho em exposição no 
Margs (Praça da Alfândega), 
até 30 de dezembro, com visita
ção de terças a domingos das 10 
às 17 horas. Durante a retros
pectiva será projetado de quar
tas a domingos, às 15:30 horas, 
um vídeo-cassete sobre a vida e 
a obra do artista. Também na 
Galeria Singular uma individual 
de Vasco Prado com 30 escultu
ras em terracota e bronze e oito 
relevos em terracota. Na tra
vessa Frederico Linck, 45, até 15 
de dezembro, com visitação de 
segundas a sextas, das 9 às 12 e 
das 14 às 19 horas, e no sábado, 
das 9 às 13 horas.

11? EXPOEND — No hall da
agência central dos Correios e 
Telégrafos (rua Siqueira Cam
pos, 1100), reunindo 200 traba 
Ihos (desenho artístico, p jblici 
tário e arquitetônico), d-■ alu 

da Escola Nacional de Desenos
nho. Os destaques estão com 
Miguel Ângelo Farias da Cruz 
Maria Alexandra Virote José 
Roberto Mendonça Vaz pre 
miados com o Troféu Apoio 
Visitação no horário de funcio 
namento da ECT. das 8 às 22 ho

COLETÂNEA DE ARTE GAÚCHA ras.
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pinturas nas galerias £
CASA DE CULTURA MÁRIO 
QUINTANA - Mostra fotogràfi 
ca paralela a projeção do ciclo 
de filmes Humberto Mauro. Vi
sitação até dia 14 na Casa de 
Cultura Mário Quintana (rua 
dos Andradas, 736).
GALERIA DO BANCO EUROPEU - 
Coletiva com os artistas Eliane 

Rocha. Fernando Limberger, 
Fernando Pena de Moraes, 
Francisco Brilhante, Martins 
Streibel. Nayá dos Santos Nor
ma Cazzulo, Roth. Wagner Dot- 
to e Wilson Alves. Visitação até 
o fim de dezembro na rua José 
Montaury, 155, de segunda a 
sexta, das lOàs 16:30horas. 
DELPHUS CANOAS -Eliane San
tos Rocha e Walmor Corrêa ex
põem na Galeria de Arte Del- 
phus - Projeto e Decoração, em 
Canoas. Visitação de segunda a 
sexta, das 9 às 12 e das 14 às 19 
horas, e no sábado das 9 às 
12:30 horas. Na rua Tiradentes, 
381 (Golden Center -loja 42 - Ca
noas).
ATELIER MARIA TERESA - Expo 
sição de desenhos, esculturas, 
cerâmicas e tapeçarias das ar
tistas Rachela Gleyser. Maria 
Teresa Fontoura e Umbelina 
Barreto. Visitação até 15 deste 
mês na rua general Souza Doca, 
52 conjunto 2, das 16 às 20 ho
ras.
11? EXPOEND — No "hall" da 
agência central dos Correios e 
Telégrafos (rua Siqueira Cam
pos, 1 100), reunindo 200 traba 
Ihos (desenho artístico, publici
tário e arquitetônico), de alu
nos da Escola Nacional de Dese
nho. Os_ destaques estão com 
Miguel Ângelo Farias da Cruz, 
Maria Alexandra Virote, Jcrsé 
Roberto Mendonça Vaz, pre
miados com o Troféu "Apoio". 
Visitação no horário de funcio
namento da ECT, das 8 às 22 ho
ras.
ROSA MARIA BARREIRO - Mos
tra de desenhos a pastel, cera, 
crayon, aquarelas, gouache e 
bico de pena de Rosa Maria 
Franco de Souza Barreiro. Visi
tação na rua Garibaldi 1.084, 
de segunda a sexta, no horário 
comercial.
EXTREMI - Exposição com foto
grafias de Daniel Andrade e 
desenhos de Isaias Moita, inte
grando as atividades do espe
táculo de teatro-dança "Extre- 
mi". No saguão do Instituto 
Goethe (rua 24 de Outubro, 
112), até 20 de dezembro no 
horário da programação de es
petáculos.

TENIUS — Esculturas, relevos e 
máscaras da produção recente 
do gaúcho Carlos Gustavo Te- 
nius. Em exposição na Bolsa de 
Arte de Porto Alegre (Quintino 
Bocaiuva, 1115), até 24 de de
zembro. Visitaçãodesegundaa 
sexta, das 10às 12edas 15às 21 
horas, e no sábado das 10 às 19 
horas.

BARIL — "Pintando e Bordan
do", exposição individual do 
artista plástico Fernando Baril, 
com 40 peças entre pinturas 
em acrilico sobre tela e dese
nhos com colagens e 
bordados. Na Galeria Tina 
Presser (rua Paulino Teixeira, 
35), até 31 de dezembro, com 
visitação de segunda a sexta 
das 10 às 12 e dos 14 às 20 ho
ras. No sábado das 10 às 19 
horas.

FEIRA DE NATAL — Trabalhos 
de tamanhos pequenos e mé
dios de artistas gaúchos: seri- 
grafias, litografias, esculturas, 
gravuras, cerâmicas e cartões 
de natal. Obras de Ado Malago- 
li, Alice Brueggemann. Nelson 
Jungbluth, Joana Moura, Alice 
Soares e Marlies Ritter, entre 
outros. Também artesanato do 
Vale de Jequetinhonha e Tracu- 
nhaém. Na Galeria do Arco 
(rua Almirante Delamaré, 237),

até 31 de dezembro, com visita
ção de segunda a sexta, das 9 
às 12 e das 14 às 18 horas, e no 
sábado, das 9 às 19 horas.

VASCO PRADO — Retrospecti- 
va "70 Anos de Vida, 40 Anos de 
Arte”, contendo 97 obras do es
cultor gaúcho, em exposição no 
Margs (Praça da Alfândega), 
até 30 de dezembro, com visita
ção de terças a domingos das 10 
às 17 horas. Durante a retros
pectiva será projetado de quar
tas a domingos, às 15:30 horas, 
um video cassete sobre a vida e 
a obra do artista. Também na 
Galeria Singular uma individual 
de Vasco Prado com 30 escultu
ras em terracota e bronze e oito 
relevos em terracota. Na tra
vessa Frederico Linck, 45. até 15 
de dezembro, com visitação de 
segundas a sextas, das9àsl2e 
das 14 às 19 horas, e no sábado, 
das 9 às 13 horas.

no Bocaiúva, 1.115 e atende de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 15 às 21 horas, e no sábado, 
das 10 às 19 horas.
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MOSTRA DE NATAL — Coletiva
com desenhos, tapeçarias, pin
turas, esculturas dos artistas 
Luiz Carlos Weber, Neuza Ma
ria Guinsberg, Alzira Chaves 
Barcelos, Cláudia Stern, Vitoria 
Lopes Martines, Scila Jeckel 
Reny Renata Langer, Elza Brum 
Gutharino, entre outros. No 
Unibanco (avenida Alberto 
Bins, 453), com visitação até 22 
de dezembro, de segunda a 
sexta, das 10 às 17 horas.

COLETÂNEA DE ARTE GAÚCHA
— Coletiva na Galeria de Arte 
Badesul (rua Sete de Setembro, 
666), reunindo 40 peçps de ar
tistas gaúchos. Entre eles Car
los Tenius, Clébio Sória, Leo
nardo do Canto, Helio Fervenza 
e Nilton Maia. Visitação de se
gunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 13:30 às 16:30 horas.

5? FEIRA DO PEQUENO BRONZE
— Mostra reunindo escultores 
gaúchos e nacionais com Anto- 
nio Maia, Carlos Tenius Guma, 
Irineu Garcia, Mauro Fuke, Jo
sé Guerra, Mariconi e Yole Tra
vassos: entre outros. Em home
nagem aos 70 anos de Vasco 
Prado, no Centro Municipal de 
Cultura (avenida Érico Veríssi
mo, 307). Visitação de segunda 
a domingo, no horário da pro
gramação no Centro Municipal 
de Cultura.

1? MOSTRA FOTOGRÁFICA —
Exposição com 40 fotografias, e 
sequências fotográficas produ
zidas por funcionários da Caixa 
Econômica Federal. Visitação 
agência Praça da Alfândega 
(rua dos Andradas, 1000), de 
segundas a sextas, das 10 às 
16:30 horas.

Desenho
de

Carlos
Wladmirsky

em
exposição

na
Delphus

MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS
— Exposição de peças em di
versas técnicas de Alice Soares, 
Ligia Brisolara, Leda Flores, Ro
berto Cidade, Vasco Prado, 
Glória Yen Yordi, Nanette Mo
reira, entre outros. No Ponto de 
Arte Alberto (Joalheria Alberto 
avenida 24 de Outubro 111), 
com visitação no horário co
mercial.

MOSTRA COLETIVA DE ARTES
— Terceira edição da mostra 
promovida pela Associação dos 
Funcionários da Secretaria de 
Educação e Cultura. Reúne tra
balhos em esculturas, pinturo 
desenho e fotografia de artistas 
gaúchos amadores. No Museu 
de Comunicação Social Hipólito 
José da Costa (rua dos Andra
das, 959), até 27 de dezembro. 
Visitação de segundas a sextas 
das 8:30 às 18 horas. GAÚCHOS DO PANORAMA —

Coletiva com xilogravuras, de 
senhos e peças gráficas de Car
los Wladimirsky, Anico Hersko 
vits, Frantz e Ana Alegre qua 
*ro dos gaúchos selecionados 
para o Panorama da Arte Sobre 
Papel realizado pelo Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. Na 
Galeria Delphus Arte Sobre Pa 
pel (avenida Cristóvão Colom 
bo. 1.093), com visitação de se 
gunda a sexta, das 9 às 12 e das 
14 às 19, e no sábado, das 9 àt 
12:30horas. • .

GRAVURAS DA TCHECOSLO- 
VÁQUIA — Promoção da Sub 
secretaria da SEC. com apoio do 
Instituto Brasil URSS, com gra
vuras de artistas tchecos sobre 
os aspectos paisagísticos da ci 
dade de Praga. Visitação até 27 
de dezembro no Museu de Co
municação Social Hipólito José 
da Costa (rua dos Andradas, 
959), de segundas a sextas, das 
8:30 às 18 horas.

)

COLETIVA DE FIM DE ANO — A
Bolsa de Arte de Porto Alegre 
realiza até 24 de dezembro sua 
5? Grande Coletiva de Fim de 
Ano com mais de mil obras. Du
rante este período as peças po
dem ser adquiridas com um 
desconto entre 20% e 30%. A 
Bolsa de Arte fica na rua Quinti-

INÉS BENETTI — Exposição de 
20 pinturas em acrílico sobre te 
Ia da série "Imagens da Boii 
via", no Atelier Estágio Armo 
zém de Arte (rua Coronel Bordi- 
ni, 1628). Visitação de segunda 
a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 
18 horas.
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Na cidade, 22 exposições . ■%.

NORBERTO STORI — Exposição 
de 52 obras, entre pinturas 
aquareladas e acrílico sobre 
papel. Na Kraft Escritório de Ar
te (rua Filadélfia, 136), com visi
tação de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 20 horas. E no 
sábado com hora marcada.

CASA DE CULTURA MÁRIO 
QUINTANA - Mostra fotográfi
ca paralela à projeção do ciclo 
de filmes Humberto Mauro. Vi
sitação até dia 14 na Casa de 
Cultura Mário Quintana (rua 
dos Andradas, 736).

GALERIA DO BANCO EUROPEU -
Coletiva com os artistas Eliane 
Rocha, Fernando Limberger, 
Fernando Pena de Moraes, 
Francisco Brilhante, Martins 
Sfreibel, Nayá dos Santos, Nor
ma Cazzulo, Roth, Wagner Dot- 
to e Wilson Alves. Visitação até 
o fim de dezembro na rua José 
Montaury, 155, de segunda a 
sexta, das lOàs 16:30horas.

DELPHUS CANOAS -Eliane San
tos Rocha e Walmor Corrêa 
põem na Galeria de Arte Del- 
phus - Projeto e Decoração 
Canoas. Visitação de segunda a 
sexta, das 9 às 12 e das 14 às 19 
horas, e no sábado das 9 às 
12:30 horas. Na rua Tiradentes,
381 (Golden Center -loja 42 - Ca
noas).

ATELIER MARIA TERESA - Expo
sição de desenhos, esculturas, ‘-‘ssgsi 
cerâmicas e tapeçarias das ar- slliP 
tistas Rachela Gleyser, Maria 
Teresa Fontoura e Umbelina 
Barreto. Visitação até 15 deste 
mês na rua general Souza Doca,
52 conjunto 2, das 16 às 20 ho
ras.

11? EXPQEND — No "hall" da 
agência central dos Correios e 
Telégrafos (rua Siqueira Cam
pos, 1100), reunindo 200 traba
lhos (desenho artístico, publici
tário e arquitetônico), de alu
nos da Escola Nacional de Dese
nho. Os_ destaques estão com 
Miguel Ângelo Farias da Cruz,
Maria Alexandra Virote, Jasé 
Roberto Mendonça Vaz, pre
miados com o Troféu "Apoio". 
Visitação no horário de funcio
namento da ECT, das 8 às 22 ho
ras.

COLETÂNEA DE ARTE GAÚCHA
— Coletiva na Galeria de Artê 
Badesul (rua Sete de Setembro, 
666), reunindo 40 peças de ar
tistas gaúchos. Entre eles Car
los Tenius, Clébio Sória, Leo
nardo do Canto, Helio FervenzS 
e Nilton Maia. Visitação de.seí 
gunda a sexta das 10 às 12 e das 
13:30 às 16:30 horas.

MOSTRA DE NATAL - Coletiva 
com desenhos, tapeçarias, pin
turas. esculturas dos artistas 
Luis Carlos Weber, Neuza Ma
ria Guinsberg, Alzira Chaves 
Barcelos, Cláudia Stern, Vitória 
Lopes Martines, Scila Jeck,eli 
Reny Renata Langer, Elza Br.um 
Catharino, entre outros. Np 
Unibanco (avenida Alberto 
Bins, 453), com visitação até 22 
de dezembro, de segunda a 
sexta, das 10 às 17 horas.
GRAVURAS DA TCHECOSLO- 
VÁQUIA — Promoção da Sub
secretária da SEC, com apoio do 
Instituto Brasil/URSS, com gra
vuras de artistas tchecos sobre 
os aspectos paisagísticos da ci
dade de Praga. Visitação ate 27 
de dezembro no Museu de Cd- 
municação Social Hipólito José 
da Costa (rua dos Andradas, 
959), de segundas a sextas, das 
8:30 às 18 horas.

ex-

em

COLETIVA DE FIM DE ANO — A
Bolsa de Arfe de Porto Alegre 
realiza até 24 de dezembro suo 
59 Grande Coletiva de Fim de 
Ano com mais de mil obras. Du
rante este período as peças po
dem ser adquiridas com um 
desconto entre 20% e 30%. A 
Bolsa de Arte fica na rua Quintj- 
no Bocaiuva, 1.115 e atende de 
segunda a sexta, das 10 às Í2 e 
das 15 às 21 horas, eno sábado1, 
das 10 às 19 horas.

MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS 
— Exposição de peças em di
versas técnicas de Alice Soa1- 
res, Ligia Brisolara, Leda Flo
res, Roberto Cidade, Vasco Pra
do, Glória Yen Yordi, Nanett.e 
Moreira, entre outros. No Pon
to de Arte Alberto (Joalheria 
Alberto - avenida 24 de Outu 
bro, 111), com visitação no ho 
rário comercial.
GAÚCHOS DO PANORAMA — 
Coletiva com xilogravuras, de
senhos e peças gráficas de Car
los Wladimirsky, Anico Hersko- 
vits, Frantz e Ana Alegria quò 
tro dos gaúchos selecionados 
para o Panorama de Arte Sobre 
Papel realizado pelo Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. Na 
Galeria Delphus Artes Sobre 
Papel (avenida Cristóvão Co
lombo, 1093), com visitação de 
segunda a sexta, da - 9 às 12 e 
das 14 às 19, e no sábado. das'-’' 
às 12:30 horas.

INÊS BENimi — Exposiç3o de 
20 pinturas em acrílico sobre te
la da série "Imagens da Bolí
via", no Atelier Estágio Arma
zém de Arte (rua Coronel Bordi- 
ni, 1628). Visitação de segunda 
a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 
18 horas.

"Graça II", de Nilton Maia, na galeria Badesul

Arte", contendo 97 obras do es
cultor gaúcho, em exposição no 
Margs (Praça da Alfândega), 
até 30 de dezembro, com visita
ção de terças a domingos das 10 
às 17 horas. Durante a retros
pectiva será projetado de quar
tas a domingos, às 15:30 horas, 
um vídeo-cassete sobre a vida e 
a obra do artista. Também na 
Galeria Singular uma individual 
de Vasco Prado com 30 escultu
ras em terracota e bronze e oito 
relevos em terracota. Na tra
vessa FfedericoLinck, 45, até 15 
de dezembro, com visitação de 
segundas a sextas, das 9 às 12 e 
das 14 às 19 horas, e no sábado, 
das 9 às 13 horas.

zembro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10às 12 e das 15 às 21 
horas, e no sábado, das 10 às 19 
horas.

BARIL — "Pintando e Bordan
do”, exposição individual do ar
tista plástico Fernando Baril, 
com 40 peças entre pinturas em 
acrílico sobre tela e desenhos 
com colagens e bordados. Na 
Galeria Tina Presser (rua Pauli- 
no Teixeira, 35), até 31 de de
zembro, com visitação de se
gunda a sexta das 10 às 12 e das 
14 às 20 horas. No sábado, das 
10 às 19 horas.

MOSTRA COLETIVA DE ARTES
— Terceira edição da mostra 
promovida pela Associação dos 
Funcionários da Secretaria de 
Educação e Cultura. Reúne tra
balhos em esculturas, pintura, 
desenho e fotografia de artistas 
gaúchos amadores. No Museu 
de Comunicação Social Hipólito 
José da Costa (rua dos Andra
das, 959), até 27 de dezembro. 
Visitação de segundas a sextas 
dos 8:30 às .18 horas,

1? MOSTRA FOTOGRÁFICA -
Exposição com 40 fotografias e 
seqüências fotográficas produ
zidas por funcionários da Caixa 
Econômica Federal. Visitação 
agência Praça da Alfândega 
(rua dos Andradas, 1000), de 
segundas a sextas, das 10 às 
16:30 horas.

ROSA MARIA BARREIRO - Mos
tra de desenhos a pastel, cera, 5? FEIRA DO PEQUENO BRONZE 
crayon, aquarelas, gouache e — Mostra reunindo escultores 
bico de pena de Rosa Maria gaúchos e nacionais com Anto- 
Franco de Souza Barreiro. Visi- nio Maia, Carlos Tenius Guma, 
tação na rua Garibaldi, 1.084, Irineu Garcia, Mouro Fuke Jo- 
de segunda a sexta, no horário sé Guerra,Mariconi e Yole Tra-
comercial. vassos; entre outros. Em home-

SS5
grando as atividades do espetó- "“V 3°7)' V,s',af° de segunda 
culo de teatro-donça "Extremi" d°mingo, n° horário da pro- 
No saguão do Instituto Goethe 9rad1^a° no Centr° Municipal 
(rua 24 de Outubro, 112), até 20 d® Cu ,ura' 
de dezembro no horário da pro- TEN,US ~ Esculturas, relevos e 
gramação de espetáculos. máscaras da produção recente

do gaúcho Carlos Gustavo Te
nius. Em exposição na 8olsa de 
Arte de Porto Alegre (Quintino 
Bocaiúva, 1115), até 24 de de-

FEIRA DE NATAL — Trabalhos 
de tamanhos pequenos e mé
dios de artistas gaúchos: seri- 
grafias, litografias, esculturas, 
gravuras, cerâmicas e cartões 
de natal. Obras de Ado Malago- 
li, Alice Brueggemann. Nelson 
Jungbluth, Joana Moura, Alice 
Soares e Marlies Ritter, entre 
outros. Também artesanato do 
Vale de Jequetinhonha e Tracu- 
nhaém. Na Galeria do Arco 
(rua Almirante Delamaré, 237),
nfp 1 Ha a
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Nas galerias, 21 mostras
nagem aos 70 anos de Vasco 
Prado no Centro Municipal de 
Cultura (avenida Érico Veríssi
mo. 307). Visitação de segunda 
o domingo, no horário da pro 
gramação no Centro Municipal 
de Cultura

das 14 às 19, e no sábado das 9 
às 12:30 horas.

ALGUNS MESTRES DA GRAVU
RA — Exposição coletiva com 
gravuras em madeira e metal. 
Na Cambona Centro de Arte 
(rua Dona.laura 204) com visi
tação de segunda a sexta das 9 
às 12 e das 14 às 19 horas. Nos 
sábados das 9 às 13 horas.

NORBERTO STORI — Exposição 
de 52 obras, entre pinturas 
aquareladas e acrílico sobre 
papel. Na Kraft Escritório de Ar 
te (rua Filadélfia. 136), com visi
tação de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 20 horas. E no 
sábado com hora marcado.

TENIUS — Esculturas relevos e 
máscaras da produção recente 
do gaúcho Carlos Gustavo Te 
nius. Em exposição na Bolsa de 
Arte de Porto Alegre (Quintino 
Bocaiuva. 1115). até 24 de de
zembro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10às 12edas 15 às 21 
horas, eno sábado das 10 às 19 
horas.

BARIL — Pintando e Bordan
do exposição individual do ar 
tista piástico Fernando Baril 
com 40 pecas entre pinturas em 
acrílico sobre feio e desenhos 
com colagens e bordados. Na 
Galeria Tina Presser (rua Pauli 
no Teixeira 35) até 31 de de
zembro com visitação de se
gunda a sexta das 10às 1 2e das 
14 às 20 horas No sábado das 
10 às 19 horas.

ESTRADA AUSTRAL DO CHILE
— Exposição fotográfica de 
George Munro organizada pela 
Subsecretário d.-Cultura da SEC 
junto com o Consulado do Chile 
em Porto Alegre com apoio da 
SAMRIG. No Museu de Comuni
cação Social Hipólito José da 
Costa (rua dos Andrados 959) 
Visitação de segunda a sexta 
das 9 às 18 horas. Nos sábado 
das 14 às 18 horas.

GALERIA DO BANCO EUROPEU -
Coletiva com os artistas Eliane 
Rocha Fernando Limberger 
Fernando Pena de Moraes 
Francisco Brilhante Martins 
Streibel Nayá dos Santos Nor
ma Cazzuio Rorh Wagner Dot 
to e Wilson Alves. Visitação até 
o fim de dezembro na rua José 
Montaury 155 de segunda a 
sexta, das 10às 16:30horas.COLETIVA DE NATAL — Com

peças de Pietrina Checcaci Ibe 
rê Camargo. Malagoli Volpi 
Stockinger Aldemir Martins 
Antonio Carlos Maciel Gilberto 
Salvador Jenner Augusto Ma 
nabu Mabe e Regina Katz. Na 
galeria de arte da Cosa Masson 
(rua dos Andrados. 1459). Visi
tação de segunda a sexta das 8 
às 20:30 horas Nos sábados 
das 8 às 20 horas.

GENTE, ÁGUA E TINTA — Mos
tra de obras de Umbelina Barre
to Isabel de Castro. Wanda Re- 
jane Tavares. Ara Isabel Lovat 
to Sandra Rey. Silvia estari 
Cunha. Gilse de Araújo Rosito e 
Delfina Reis. Visitação na rua 
Liberdade 24 de segunda a 
sexta das 9 às 12 e dos 14 às 17 
horas, até 27 de dezembro

ROSA MARIA BARREIRO - M0s
tra de desenhos a pastel, cera 
crayon, aquarelas gouache e 
bico de pena de Rosa Maria 
Franco de Souza Barreiro. Visi
tação na rua Garibaldi 1.084, 
de segunda a sexta no horário 
comercial. MOSTRA COLETIVA DE ARTES

— Terceira edição da mostra 
promovida pela Associação dos 

. Funcionários da Secretaria de 
Educação e Cultura. Reúne tra 
balhos em esculturas pintura 
desenho e fotografia de ortistas 
gaúchos amadores. No Museu, 
de Comunicação Social Hipólito 
José da Costa (rua dos Andra 
das 959) até 27 de dezembro 
Visitação de segundas a sextos 
das 8:30 às 18 horas

I? MOSTRA FOTOGRÁFICA —
Exposição com 40 fotografias e 
sequências fotográficas produ
zidas por funcionários da Caixa 
Econômica Federal Visitação 
agência Praça da Alfândega 
(rua dos Andradas 1000 de 
segundas a sextas das 10 às 
16 30 horas

•EXTREMI — Exposição com foto 
grafias de Daniel Andrade e de
senhos de Isolas Malta inte
grando as atividades do espetá
culo de teatro dança "Extremi". 
No saguão do Instituto Goethe 
(rua 24 de Outubro. 1 12) até 20 
de dezembro no horário da pro 
gramação de espetáculos.

3M

FEIRA DE NATAL — Trabalhos 
de tamanhos pequenos e mé 
dios de artis*as gaúchos: seri 
grafias litografias, esculturas 
gravuras cerâmicas e cartões 
denotai. Obras de Ado Mialago- 
li Alice Brueggemann. Nelson 
Jungbluth Joana Moura Alice 
Soares e Marlies Ritter entre 
outros. Também artesanato do 
Vale de Jequetinhonha e Tracu- 
nhaém. Na Galeria do Arco 
(rua Almirante Delamaré 237) 
até 31 de dezembro comvis'*a 
çâo de segunda a sexto das 9 
às 12 e das 14 às 18 botas 
sábado das 9 as 19 horas.

COLETÂNEA DE ARTE GAÚCHA
— Coletiva na Galeria de Arfe 
Badesul (rua Sete de Setembro. 
666) reunindo 40 peças de ar
tistas gaúchos. Entre eles Car
los Tenius. Clébio Sória. Leo
nardo do Canto Helio Fervenza 
e Nilton Maia. Visitação de se
gunda a sexta das 10 às 12 e das 
13 30 às 16:30 horas.

MOSTRA DE NATAL — Coletiva 
com desenhos tapeçarias, pin 
turas esculturas dos artistas 
Luis Carlos Weber Neuza Ma
ria Gumsberg. Alzira Chaves 
Barcelos Cláudia Stern Vitória 
Lopes Martines Scila Jeckel. 
Reny Renata Langer. Elza Brum 
Catharino entre outros. No 
Umbanco (avenida Alberto 
Bins 453) com visitação até 22 
de dezembro, de segunda a 
sexta, das 10 às 17 horas.

e no

VASCO PRADO — Retrcspecti 
va "70 Anos de Vida 40 Anos de 
Arte" contendo 97 obras do es 
cultor gaúcho em exposição no 
Margs (Praça da Alfândega) 
até 30 de dezembro, com visita 
çâo de terças a domingos das 10 
às 17 horas. Durante a retros
pectiva será projetado de quar 
tas a domingos, às 15:30 horas, 
um video cassete sobre a vida e 
a obra do artista. Também na 
Galeria Singular uma individual 
de Vasco Prodo com 30 escultu
ras em terracota e bronze e oito 
relevos em terracota. Na tra
vessa Frederico Linck 45 até 15 
de dezembro, com visitação de 
segundas a sextas das 9 às 12 e 
das 14 às 19 horas e no sábado 
das 9 às 13 horas

GRAVURAS DA TCHECÒSLO- 
VÁQUIA — Promoção da Sub 
secretaria da SEC. com apoio do 
Instituto Brasil URSS 
vuras de artistas tchecos sobre 
os aspectos paisagísticos da ci
dade de Praga Visitação até 27 
de dezembro no Museu de Co
municação Social Hipólito José 
da Costa (rua dos Andradas. 
959) de segundas a sextas das

com gra-
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Pelotas, um
registro
fotográfico

A Prefeitura Municipal de 
Pelotas, através de sua Fun
dação de Cultura, Lazer e 
Turismo, realiza hoje às 
19:30 horas, no Teatro São 
Pedro, a abertura da exposi
ção “Pelotas Sempre Viva”, 
com fotografias de Liane 
Neves. Na ocasião será pro
jetado um audiovisual de 
Leonid Streliev com texto de 
Deogar Soares.

GALERIA DO BANCO EUROPEU -
Coletiva com os artistas Eliane 
Rocha, Fernando Limberger, 
Fernando Pena de Moraes, 
Francisco Brilhante, Martins 
Streibel Nayá dos Santos, Nor
ma Cazzulo, Roth, Wagner Dot- 
to e Wilson Alves. Visitação até 
o fim de dezembro na rua José 
Montaury, 155, de segunda a 
sexta, das 10 às 16:30horas. 
ROSA MARIA BARREIRO - Mos
tra de desenhos a pastel, cera, 
crayon, aquarelas, gouache e 
bico de pena de Rosa Maria 
Franco de Souza Barreiro. Visi
tação na rua Garibaldi, 1.084, 
de segunda a sexta, no horário 
comercial.

EXTREMI — Exposição com foto
grafias de Daniel Andrade e de
senhos de Isaias Malta, inte
grando as atividades do espetá
culo de teatro-dança "Extremi". 
No saguão do Instituto Goethe 
(rua 24 de Outubro. 112), até 20 
de dezembro no horário da pro
gramação de espetáculos.

FEIRA DE NATAL — Trabalhos 
de tamanhos pequenos e mé
dios de artistas gaúchos: seri- 
grafias, litografias, esculturas, 
gravuras, cerâmicas e cartões 
de natal. Obras de Ado Malago- 
li. Alice Brueggemann. Nelson 
Jungbluth, Joana Moura. Alice 
Soares e Marlies Ritter, entre 
outros. Também artesanato do 
Vale de Jequetinhonha e Tracu- 
nhaém. Na Galeria do Arco 
(rua Almirante Delamaré, 237), 
até 31 de dezembro, com visita
ção de segunda a sexta, das 9 
às 12 e das 14 às 18 horas, e no 
sábado, das 9 às 19 horas.

ROTEIRO

ALGUNS MESTRES DA GRAVU
RA — Exposição coletiva com 
gravuras em madeira e metal. 
Na Cambona Centro de Arte 
(rua Dona Laura, 204), com visi
tação de segunda a sexta das 9 
às 12 e das 14 às 19 horas. Nos 
sábados das 9-òs 13 horas.

ESTRADA AUSTRAL DO CHILE
— Exposição fotográfica de 
George Munro organizada pela 
Subsecretária deCultura da SEC 
junto com o Consulado do Chile 
em Porto Alegre, com apoio da 
SAMRIG. No Museu de Comuni
cação Social Hipólito José da 
Costa (rua dos Andradas. 959). 
Visitação de segunda a sexta 
das 9 às 18 horas. Nos sábado 
das 14 às 18 horas.

COLETIVA DE NATAL — Com
peças de Pietrina Checcaci, Ibe- 
rê Camargo. Malagoli, Volpi, 
Stockinger, Aldemir Martins, 
Antonio Carlos Maciel; Gilberto 
Salvador, Jenner Augusto Ma- 
nabu Mabe e Regina Katz. Na 
galeria de arte da Casa Masson 
(rua dos Andradas, 1459). Visi
tação de segunda a sexta das 8 
às 20:30 horas. Nos sábados 
das 8 às 20 horas.

VASCO PRADO — Retrospecti
va "70 Anos de Vida, 40 Anos de 
Arte", contendo 97 obras do es
cultor gaúcho, em exposição no 
Margs (Praça da Alfândega), 
até 30 de dezembro, com visita
ção de terças a domingos das 10 
às 17 horas. Durante a retros
pectiva será projetado de quar
tas a doniingos, às 15:30 horas, 
um video cassete sobre a vida e 
a obra do artista. Também na 
Galeria Singular uma individual 
de Vasco Prado com 30 escultu- 
res em terracota e bronze e oito

GENTE, ÁGUA E TINTA — Mos
tra de obras de Umbelino Barre
to, Isabel de Castro, Wanda Re 
jane Tavares, Ana Isabel Lovat- 
to, Sandra Rey, Silvia Cestari 
Cunha, Gilse de Araújo Rosito e 
Delfina Reis. Visitação na rua 
Liberdade, 24, de segunda a 
sexta das>9às 12-e*k?s 14òs'17'---'>-.relevos em .terracota. Na tra- 
horas, até27 de dezembro. vessaFredericoLinck, 45, até 15

«v»v. .hstidé dezembro, com visitação de
segundas a sextas, das 9às 12e 
das 14 às 19 horas, e no sábado, 
das 9 às 13 horas.

•: "f (V ■

COLETÂNEA DE ARTE GAÚCHA
— Coletiva na Galeria de Arte 
Badesul (rua Sete de Setembro, 
666), reunindo 40 peças de ar
tistas gaúchos. Entre eles Car
los Tenius, Clébio Sória. Leo
nardo do Canto. Helio Fervenza 
e Nilton Maia. Visitação de se
gunda a sexta das lOàs 12edas 
13:30 às,16:30 horas.

5? FEIRA DO PEQUENO BRONZE
Mostra reunindo escultores 

gaúchos e nacionais com Anto
nio Maia, Carlos Tenius Guma, 
Irineu Garcia, Mouro Fuke, Jo
sé Guerra. Mariconi e Yole Tra
vassos; entre outros. Em home
nagem aos 70 anos de Vasco 
Prado, no Centro Municipal de 
Cultura (avenida Érico Veríssi
mo. 307). Visitação de segunda 
a domingo, no horário da pro
gramação no Centro Municipal 
de Cultura.

1 MOSTRA DE NATAL — Coletiva 
com desenhos, tapeçarias, pin
turas, esculturas dos artistas 
Luis Carlos Weber, Neuza Ma
ria Guinsberg, Alzira Chaves 
Barcelos, Cláudia Stern, Vitória 
Lopes Martines, Scila Jeckel. 
Reny Renata Langer, Elza Brum 
Catharino. entre outros. No 
Unibanco (avenida Alberto 
Bins, 453), com visitação até 22 
de dezembro, de segunda a 
sexta, das 10 às 17 horas.

TENIUS — Esculturas, relevos e 
máscaras da produção recente 
do gaúcho Carlos Gustavo Te
nius. Em exposição na Bolsa de 
Arte de Porto Alegre (Quintino 
Bocaiúva. 1115), até 24 de de
zembro. Visitação de segunda a 
sexta, das lOàs 12edas 15às21 
horas, eno sábado, das 10às 19 
horas.

BARIL — "Pintando e Bordan
do”, exposição individual do ar
tista plástico Fernando Baril, 
com 40 peças entre pinturas em 
acrílico sobre tela e desenhos 
com colagens e bordados. Na 
Galeria Tina Presser (rua Pauli- 
no Teixeira, 35), até 31 de de
zembro, com visitação de se
gunda a sexta das 10 às 12 e das 
14 às 20 horas. No sábado, das 
10 às 19 horas.

MOSTRA COLETIVA DE ARTES
— Terceira edição da mostra 
promovida pela Associação dos 
Funcionários da Secretaria de 
Educação e Cultura. Reúne tra
balhos em esculturas, pintura, 
desenho e fotografia de artistas 
gaúchos amadores. No Museu 
de Comunicação Social Hipólito 
José da Costa (rua dos Andra
das, 959), até 27 de dezembro- 
Visitação de segundas a sextas 
das 8:30 às 18 horas.

GRAVURAS DA TCHECOSLO- 
VÁQUIA — Promoção da Sub
secretária da SEC, com apoio do 
Instituto Brasil/URSS, com gra
vuras de artistas tchecos sobre 
os aspectos paisagísticos da ci
dade de Praga. Visitação até 27 
de dezembro no Museu de Co
municação Social Hipólito José 
da Costa (rua dos Andradas, 
959), de segundas a sextas, das 
8:30 às 18 horas.

COLETIVA DE FIM DE ANO — A
Bolsa de Arte de Porto Alegre 
realiza até 24 de dezembro sua 
59 Grande Coletiva de Fim de 
Ano com mais de mil obras. Du
rante este período as peças po
dem ser adquiridas com um 
desconto entre 20% e 30%. A 
Bolsa de Arte fica na rua Quinti
no Bocaiúva. 1.115 e atende de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 15 às 21 horas, e no sábado, 
das 10 às 19 horas.

MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS
— Exposição de peças em di
versas técnicas de Alice Soa
res, Ligia Brisolara, Leda Flo
res, Roberto Cidade, Vasco Pra
do, Glória Yen Yordi, Nanette 
Moreira, entre outros. No Pon
to de Arte Alberto (Joalheria 
Alberto - avenida 24 de Outu
bro, 111), com visitação no ho
rário comercial.



Jornal: ..5.-A
/ 1.2;....IData: 

Pagina:..^ 

Assunto:...
X C-4V

0ir\'J£'O Vji <:> cVo

ARTES PLÁSTICAS

Fim de algumas mostras 

nas galerias da capital
VASCO PRADO — Retrospecti
va "70 Anos de Vida, 40 Anos de 
Arte”, contendo 97 obras do es
cultor gaúcho, em exposição no 
Margs (Praça da Alfândega), 
até 30 de dezembro, com visita
ção de terças a domingos das 10 
às 17 horas. Durante a retros
pectiva será projetado de quar
tas a domingos, às 15:30 horas, 
um video cassete sobre a vida e 
a obra do artista.

to e Wilson Alves. Visitação até 
o fim de dezembro na rua José 
Montaury, 155, de segunda a 
sexta, das lOàs 16:30horas.

Subsecretária de Cultura da SEC 
junto com o Consulado do Chile 
em Porto Alegre, com apoio da 
SAMRIG. No Museu de Comuni
cação Social Hipólito José da 
Costa (rua dos Andradas, 959). 
Visitação de segunda a sexta 
das 9 às 18 horas. Nos sábado 
das 14 às 18 horas.

ROSA MARIA BARREIRO - Mos
tra de desenhos a pastel, cera, 
crayon, aquarelas, gouache e 
bico de pena de Rosa Maria 
Franco de Souza Barreiro- Visi
tação na rua Garibaldi, 1.084, 
de segunda a sexta, no horário 
comercial.

COLETIVA DE NATAL — Com
peças de Pietrina Checcaci, Ibe- 
rê Camargo, Malagoli, Volpi, 
Stockinger, Aldemir Martins, 
Antonio Carlos Maciel, Gilberto 
Salvador, Jenner Augusto, Ma- 
nabu Mabe e Regina Katz. Na 
galeria de arte da Casa Masson 
(rua dos Andradas, 1459). Visi
tação de segunda a sexta das 8 
às 20:30 horas. Nos sábados 
das 8 às 20 horas.

DESIGN INCOMUM — Escultu
ras e gravuras, luminárias e ce
râmicas de artistas como Savé- 
rio Guilherme, Antunes, Paulo 
James. Também artesanato em 
concreto, acrílico e inoxidável 
do designer Paulo Mattos. A 
Design Incomum fica na galeria 
Esplanada Center (avenida 
Cristóvão Colombo, 2149).

ARTE MACONDO — Trabalhos 
de Beto e Mauro Costa, José 
Chavier e Cláudio Arrue. Gra
vuras em papel e metal, enta
lhes em madeiras, lustres, ce
râmicas e peças em couro com 
textura, além de pinturas a 
óleo, aquarelas e desenhos. Na 
Galeria Esplanada Center (Cris
tóvão Colombo, esquina Benja- 
min Constant), loja 27.

5? MOSTRA DE ARTE — Mostra 
de trabalhos artísticos de fun
cionários da Caixa Econômica 
Federal (pinturas, tapeçarias, 
desenho, nankin). Visitação até 
28 de dezembro, das 10 às 16:30 
horas, na rua dos Andradas, 
1.000.

HÉLIO FERVENZA — Exposição 
de gravuras de Hélio Fervenza 
na galeria de arte da Livraria 
Prosa i Verso (rua Mostardeiro, 
120- loja 4). Visitação de segun
da a sábado, das 9 às 20 horas.

FEIRA DE NATAL — Trabalhos 
de tamanhos pequenos e mé
dios de artistas gaúchos seri- 
grafias, litografias, esculturas, 
gravuras, cerâmicas e cartões 
de natal. Obras de Ado Malago
li, Alice Brueggemann. Nelson 
Jungbluth, Joana Moura, Alice 
Soares e Marlies Ritter, entre 
outros. Também artesanato do 
Vale de Jequetinhonha e Tracu- 
nhaém. Na Galeria do Arco 
(rua Almirante Delamaré, 237), 
até 31 de dezembro, com visita
ção de segunda a sexta, das 9 
às 12 e das 14 às 18 horas, e no 
sábado, das 9 às 19 horas.

GAÚCHOS DO PANORAMA —
Coletiva com xilogravuras de
senhos e peças gráficas de Car
los Wladimirsky, Anico Hersko- 
vits; Frantz e Ana Alegria qua
tro dos gaúchos selecionados 
para o Panorama de Arte Sobre 
Papel realizado pelo Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. Na 
Galeria Delphus Artes Sobre 
Papel (avenida Cristóvão Co
lombo, 1093). com visitação de 
segunda a sexta, das 9 às 12 e 
das 14 às 19 e no sábado, das 9 
às 12:30 horas.

5? FEIRA DO PEQUENO BRONZE
— Mostra reunindo escultores 
gaúchos e nacionais com Anto
nio Maia. Carlos Tenius Guma, 
Irineu Garcia. Mouro Fuke, Jo
sé Guerra. Mariconi e Yole Tra
vassos: entre outros. Em home
nagem aos 70 anos de Vasco 
Prado, no Centro Municipal de 
Cultura (avenida Érico Veríssi
mo, 307). Visitação de segunda 
a domingo, no horário da pro
gramação no Centro Municipal 
de Cultura.

NORBERTO STORI — Exposição 
de 52 obras, entre pinturas 
aquareladas e acrílico sobre 
papel. Na Kraft Escritório de Ar
te (rua Filadélfia, 136), com visi
tação de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 20 horas. E no 
sábado com hora marcada.

COLETÂNEA DE ARTE GAÚCHA
— Coletiva na Galeria de Arte 
Badesul (rua Sete de Setembro 
666), reunindo 40 peças de ar
tistas gaúchos. Entre eles Car
los Tenius, Clébio Sória, Leo
nardo do Canto Helio Fervenza 
e Nilton Maia. Visitação de se
gunda a sexta das 10 às 12 e das 
13:30 às 16:30 horas.

ALGUNS MESTRES DA GRAVU
RA — Exposição coletiva com 
gravuras em madeira e metal. 
Na Cambona Centro de Arte 
(rua Dona Laura 204), com visi
tação de segunda a sexta das 9 
às 12 e das 14 às 19 horas. Nos 
sábados das 9 às 13 horas.

COLETIVA DE FIM-DE-ANO —
Com obras do acervo a Galeria 
Singular realiza sua coletiva de 
fim-de-ano, com uma promo
ção alusiva ao seu quarto ani
versário oferece desconto de 
20%. Peças de Vasco Prado, Iri- 
neu Garcia, Vera Grinberg, 
Glauco Rodrigues, Stockinger, 
Becheroni, Pietrina Checcacci, 
entre outras. Até 31 de dezem
bro, de segunda a sexta das 9às 
12 e das 14 às 19 horas. No sá
bado das 9 às 18 horas. Traves
sa Frederico Linck, 45.

ESTRADA AUSTRAL DO CHILE
— Exposição fotográfica de 
George Munro organizada pela
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EXPOSIÇÕES
FERNANDO BARIL — Artista gaúcho, 36 anos, chega a sua sétima individual 
denominada "Pintando & Bordando” onde estão reunidos trabalhos realizados 
cm 1984. São técnicas mistas onde mescla desenho, colagem c bordado obtendo 
um resultado gráfico bastante atraente. Ao lado aparecem pequenas pinturas on
de o artista se mostra mais econômico na utilização dos elementos. Os preços vão 
de Cr$ 150 mil a Cr$ 500 mil. Na Galeria Tina Presscr (Paulino Teixeira, 35), até 
ofim do ano.
VASCO PRADO — Após Ibcrê Camargo, outro artista gaúcho é homenageado 
pela passagem de seus 70 anos. Escultor, desenhista c gravador. Vasco desfruta de 
prestígio até no exterior e nesta retrospectiva foram reunidas 97 peças, além de 
fotos e o lançamento de um livro sobre a vida c obra do escultor. Ocupando todo 
segundo andar no í^iRGS/^USE^j mostra proporciona uma revisão nas diver
sas etapas da carreira deste artista natural de Uruguaiana. No Iflayii dr Arte dn 
Rin G^ndç do SuUPraca da Alfandega) até o fim do ano.
COLETIVA INAUGURAL — A Associação Badesul inaugurou um espaço com 
uma coletânea de arte gaúcha onde ao lado de nomes consagrados encontramos al
guns jovens promissores como: Leonardo Canto, Hélio Fervenza, Simonê Ribeiro, 
Mirian Tolpolar, Teresa Poester, Ana Isabel Lovato e Maristela Silvatori. São pin
turas, desenhos e gravuras cujos preços variam de Cr$ 15 mil a Cr$ 700 mil. No 
térreo do Badesul (7 de Setembro 666), em horário bancário, até o fim do mês. 
MINDUIM (Luis Vasconcelos) Artista paulista, radicado cm Pelotas, realiza uma 
individual denominada "Cotidianamente” onde reúne desenhos feitos sobre ob
jetos do cotidiano. A mostra acontece no Paço Municipal, cm Pelotas.
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