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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

y

diretora do Marars. Evelvng Berg Ioachpe, 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 Artés, 
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 paginas 
da Revista ZH deste domingo.
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D urante a 
movimentada ocasião 
de lançamento do livro 
a respeito de Vasco 
Prado, no Museu 
Nacional de Belas 
Artes, no Rio, 
igualmente ocorreu a 
projeção do audiovisual 
“Vasco Prado: 70 anos 
de vida e 40 Anos de 
Arte”. O resultado da 
apresentação foi a 
pronta solicitação da 
Videoteca da 
Funarte/Rio e TV 
Cultura de São Paulo, 
para poder contar com 
o audiovisual em seus 
respectivos arquivos. 
Por sinal, para que não 
existam dúvidas, a 
produção do 
audiovisual é do Núcleo 
de Documentação e 
Pesquisa do Margs em 
convênio com a Pró 
Video/Puc RGS 
contando com o apoio 
da TVE.

O Museu Nacional de 
Belas Artes, do Rio, 
contou, na ocasião, com 
Frank Scheffer, Remy 
Gorga Filho, Carlos 
Martins, Mirian Obino, 
Ilza Monteiro, Clarice 
Magalhães e ainda 
muitos outros nomes 
vinculados ao setor das 
artes.
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SfSo ToHpan5 «arice Magalhães,
Míriam Oblnoellza Monteiro. I


