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convida parTh1!.6 í'arí*cipaçò^7 
lançamento do livro*e 
d.°. * editado pe]os° ^asco Pra- 
v,da e quarenta ln! nia anos de 
artista gaúcho n°S de arte do 
Skiiitura Galeria de^rtf3'^1'3 naj/l
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Assunto:

O Grupo Iochpe recebe para coquetel de 
lançamento do livro Vaaco Prado, editado 
em homenagem aos 70 anos de vida e 40 
anos de arte. Os brindes ao acontecimento 
teráo lugar no início da noite, no Museu de 

Artes. A mesma obra terá lançamento quarta- 
feira, na Galeria Skultura, em Sáo Paulo e no dia 
26, no Museu Nacional de Belas Artes, do Rio. En
quanto isso, aqui, a produção atual de Vasco Prado 
estará sendo mostrada a partir de hoje, na Galeria 
Singular.
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lf Evelin e Daniel Ts^PautoP^a olança- 
Vasco Prado, ^ ^ de atividade
mento do livro a na skultura onde
artística do esc,u1^^ "Tra comemorativa dos se-está acontecendo a mosti^ ^ lançamento no
tentôes do artista. A oresenças com muitos^o^registrou recorde de pre^enç Vasc0
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Festival hípico

ísss
rÍL 1 ?° í0™®10, na tarde de domingo, acontecerá a 
premiaçào dos vencedores e durante o coquetel, será
í!l u 01Senagem ao jornalista Maurício Sirotsky So
brinho O presidente do Cantegril Club. Paulo Alen- 

t50’ *o1 confirmado por mais dois anos frente à en- 
tidJde'durfnte a recente reuniáo do Conselho e este 
ra brindando com a diretoria.

^c^a h°je a Porto Alegre o novo embaixador 
da França no Brasil, Bemard Dorin. Ele virá em vi
sita nào oficial, mantendo ás llh uma audiência 
o governador Jair Soares.

* Público prestigiou na noite de ontem,
na Galeria Skultura, de Sáo Paulo, o lançamento do 
Uvro sobre vida e arte de Vasco Prado, liderado pela 
diretora do Margs, Evelyng Berg Ioschpe. 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 estào 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 projeçáo 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.
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*A semana (oi 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, i\o 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
S^eltoBrans

Beatriz 
Pecis e
Ana
Knijnick

jlorinha Miranda Corbetta e Vasco Prado no Centro Municipal de Cultura


