
SE CUSTARIA DE 'EDUCAÇÃO E CULTUHA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIC GRANDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

" PREMIADAS NO 7 5 SALÃO NACIONAL " 
-Mara Alvares . ( Prêmio Aquisição ) 

-Karin Lambrecht ( Menção Honrosa )

Promoção &U3EC / SEC

. MARGS

Local :MARGS - Espaço Investigação

N5 de peças :

a 27/ O ]/ JL8iiPeríodo t mv 12

;

Observações :

!

I



Jcrnal:
Data:
Pâgina:.A. Lò^zSi^

ÃÀ..11.........../...§M.....
«íie f^lorae\)ARTES VISUAIS líiim:

~ vi\V fjo\cCo HacÀ&wol
Assunto: _r..... ftiajca.... .....................

Gaúchas premiadas no 

VII Salão Nacional
Pela primeira vez em muitos anos, os‘artistas gaúchos 

conseguem ter seu trabalho reconhecido no mais impor
tante salào que se realiza no Pais. O júri do VII Salão Na- 
cional de Artes Plásticas (Funarte-Rio) concedeu prêmio 
aquisição para Mara Alvares e mençào honrosa para Ka- 
rin Lambrecht. Ambas apresentaram pinturas, técnica 
que predominou amplamente na seleçào decidida pelos 
jurados Abelardo Zaluar, Glauco Pinto de Morais, Anto- 
nio Henrique Amaral, Osmar Pinheiro, José Alberto Nem- 
mer (artistas), Aline Figueiredo (crítica) e Paulo Herke- 
nhoff (diretor do Instituto Nacional de Artes Plásticas, ór- 
gào promotor do evento).

Para assinalar essa importante conquista e proporcio
nar ao público um novo contato com a obra das duas pinto
ras — que realizaram exposição em maio na galeria Tina 
Presser - o Museu de Arte do Rio Grande do Sul abre nes
ta quinta uma mostra da produção recente de Mara e Ka- 
rin, no “Espaço Investigação”.

Esta sétima edição do Nacional — que permanece no 
Museu de Arte Moderna do Rio até dia 20 de janeiro — 
conta com 130 artistas selecionados e 23 convidados. Fo
ram 1.175 inscritos de todo o País, mas a seleção final aca- 
bou privilegiando (mais uma vez) os cariocas, 
grande maioria integrantes da chamada “Geração 80” 
São 55 artistas do Rio, 24 de São Paulo (mas apenas um 
premiado) e 12 de Minas Gerais. As demais regiões acaba
ram pouco representadas.

Cariocas predominam
Dos 61 artistas gaúchos inscritos restaram Vera Chaves 

Barcellos (fotografia) Carlos Carrion de Britto Velho, Le- 
nir de Miranda, Laura Castilhos, Karin e Mara (pintura) e 
Carlos Pasquetti (desenho). Outros gaúchos radicados fo
ra do Estado também estão na seleção: Paulo Houayek e 
Magliani.

Os prêmios de viagem ao Exterior foram conferidos ao 
xilogravador Rubens Grilo (RJ) e ao pintor Nuno Ramos 
(SP), que receberam Cr$ 6 milhões cada. Os prêmios de 
viagem ao País ficaram com o carioca Daniel Senise (pin
tura) e o paraense Emannuel Nassar (pintura), ambos de 
Cr$ 2 milhões. O Prêmio Especial Gustavo Capanema 
coube ao fotógrafo carioca Hugo benizart. Ganharam 
prêmio aquisição Ana Regina Nogueira (RJ), Mara Alva
res (RS). João Magalhães (RJ), Maty Vitart (MS), Luis 
Braga (PA) e Beatriz Mllhazes (RJ). As menções honrosas 
foram para Raul Córdula (PE), Karin Lambrecht (RS), 
Otoni Mesquita (AM), Marlene Trindade (MG) e Luis Zer- 
bini(RJ).

O VII Salão Nacional homenageia Maria Leontina, Ibe- 
rè Camargo, Franz Weissmann e Manabu Mabe. Entre os 
artistas convidados estão Luciano Pinheiro, Solange Oli
veira, Manoel Fernandes e Carlos Mascarenhas (premia
dos com viagem no Salào de 83), além de vários outros co
mo Humberto Espíndola (homenageado como fundador 
da pintura cabocla doCentro-Oeste), Luis Áquila, Marcelo 
Nitsche e Antonio Poteiro.

Para dar um caráter abrangente ao salào, o INAP pro
gramou, para o mesmo período, uma série de eventos pa
ralelos como cursos, ciclos de debates, seminários e expo
sições por todo o País, onde está incluída a retrospectiva 
de Vasco Prado no Margs. Além disso, organizou em suas 
três galerias no Rio sala especial para relembrar o Salão 
Revolucionário de 1931, tentativa realizada por Lúcio Cos
ta (então diretor da Escola Nacional de Belas Artes) de 
varrer a arte acadêmica e instaurar a arte moderna.
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EXPOSIÇÃO

FOTOS — No Solar doa 
Câmara (Duque de Caxias, ao 
lado da Assembléia), 
exposição de fotos do 
americano Michel Teague 
sobre A Rota dos 
Navegadores Portugueses.
Promoção Assembléia 
Legislativa e Consulado 
Português no Rio Grande do 
Sul. Visitação atè o dia 31 de 
desembro.

PRÊMIOS GAÚCHOS - No 
Espaço Investigação do 
Margs (Praça da Alfândega), 
lDhSOmin, abertura da 
exposiçáo Prêmios Gaúchos 
no 7° Saião Nacional, com 
trabalhos das gaúchas 
premiadas Karin Lambrecht e
Mara Alvares, ambas 
egressas do Instituto de Artes 
daUfrgs.
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Design de Lucia Curia
■ Lúcia Curia em São Paulo para o 
casamento da sobrinha Marília Curia 
com Sílvio Guzovsky, cuja recepção 
acontece no Buffet Tores, local dos 
mais elegantes do Morumbi.

A noiva veste modelo com design de 
Lucia, que interrompeu o giro pela 
Europa e Estados Unidos para 
dedicar-se à criação. Entre os 400 con
vidados, a presença confirmada do 
governador Franco Montoro.

| ■ Evelyn Berg Ioschpe, direção do 
Museu de Arte, brindando com convi
dados e amigos o encerramento da 
temporada de 84, no concerto natalino 
que acontece ao anoitecer de hoje, 
com o maestro Arlindo Teixeira re
gendo a Orquestra do Instituto de Ar
tes da Universidade Federal. O espe
táculo assinalará ainda o término do 
Ciclo de Música no Museu, homena
geando também a todos os que apoia
ram e incentivaram as realizações do 
Margs.

Logo após terá lugar o vemissage 
das artistas plásticas premiadas no 7 o 
Salão Nacional de Artes, que aconte
ceu no Rio. São elas: Karin Lam- 
brecht e Mara Alvares. A primeira re- 

| cebeu Menção Honrosa e a segunda 
foi condecorada com o Prêmio Aquisi
ção.
■ Sete horas seguidas de música 
marcarão a Maratona de Natal, que a 
Ospa realiza amanhã em seu teatro. 
No encerramento a orquestra apre
senta concerto antes previsto para a 
Catedral Metropolitana.

Na programação, música e poemas 
natalinos, com a participação de onze 
corais, que atuarão a partir do meio-
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artes plásticas

Margs mostra gaúchas 

premiadas na Funarte
por Luís Carlos Barbosa

feiMsirs19.30 horas, um exposição 
de . artistas gaúchas Karin 
Lambrecht e Mara Alvares.
Elas foram premiadas no 7o 
Salão Nacional de Artes 
Plasticas que está aconte
cendo no Museu de Arte Mo
derna do Rio de Janeiro nu- s 
ma promoção do Instituto °
Nacional de Artes Plásticas | 
da Funarte. A mostra dos < 
rabalhos de Karin Lam- •§

brecht (Menção Honrosa) e 1 
Mara Alvares (Prêmio J 
Aquisição) ficam em exposi- ò 
çao no Espaço Investigação, £ 
no 1 ? andar do Margs, até 27 
de janeiro de 1985. Visitação 
de terça a domingo, das 10 às
V horas- na Praça da Alfán- 'aça° n°rua G°ribaidi. 1.084, coletânea nr ABTc „a,y
dega. Entre as demais expo- de se9unda a se*'o, no horário - Colega no r ? G?UCHA
siçoes nas galerias da cidade, “mercrar b-£Íír'e
mot1™,™0? r ' den;r° d0S EX™™J — Exposição com foto- <«.’• -unindo40tç=s dm.b™:

motivos natalinos, além de 9rafias de Daniel Andrade ede- "s,as gaúchos. Entre eles Car-
promoçoes com descontos. senhos de'lsaíds Malta, jnte- ,os Tenius, Clébio Sória, Leo-

grcindo as atividades do espeta- nardo d° Canto, Helio Fervenza 
culo de teatro-dança "Extremi". e Nll,on Maio. Visitação de se-

^s£rs'2ed°s
° -Escui,u- pro Mosr de natai - ««»- . 9 eras, lummonasece- com desenhos, tapeçarias Din
rio Guailhe^me'AQStCOm° SaVé' 7'*,* ^ NA™ ~ Traba'hos .,uras' «culturas dos artistas
James Tanlh An,unes Paulo de tamanhos pequenos e mé- Luis Carlos Weber, Neuza Ma-
concrefo arr r° eSana,,0em °l ?r,ÍS,°S 9°úchos: seri- ria Guinsberg, Alzira Chaves
do desiqneí Pauln »0.Xfldável ®r°f'°S' l,,09r?fi«. esculturas. Barcelos, Cláudia Stern, Vitória

i9 au, ° Mattos. A gravuras, ceramicas e cartões Lopes Martines Scila lr.rl<oi
EsplanadamCUemn era (avenT fie%£?brasdeAd°Malago. *enY Rena'° Langer, Elza Brum
Cristnv/õ r I L (avenida "• Alice Brueggemann. Nelson Catharino, entre outros No
Cristovoo Colombo, 2,49). Jungblu.h Joono Mouro, Alice Unlbanco (ovemdo Alber^

Soares e Marlies Ritter. entre Blns' 453), com visitação até 22
e Mauro Costa José VoÍl°d ymbemLar,esanato do de dezembro, de segunda a

Chavier e Cláudio Arrue Gm 7 ■ de Jequetmhonha e Tracu- sexta, das 10 às 17 horas
vuras em papel e metalentn N° Galerio d° Arco
lhes em madeiras, lustres ce’ '™ir,an,e Dela™ré, 237).
ramicas e peças em couro com h d® deze.mbro' co™ visita-

óle^aquarelas e desenhos^No sáV^'vuras

S«=st sssswssss
ns ar.t), loja 27. Mostra reunindo escultores de dezembro no Museu de Co-

PELOTAS SEMPRE VIV/a c n,OUM 05 ® "a<;ionais c°m Anto- S.9njcação SocialTíipólito José 
posição de fotoqrafias dc i • Ex I ° °r Car « Te,>ius Guma, (rua dos AndVados,

feimb Ç° d° nogem aôITonos de VoTco bTT DE f IM « ANO - 4
go.

TEMUSür°r 01

desenho, nankin). Visitação até ' , S ~ Bscu|turas, relevos e Bo,sa de Arte fica na rua Quinti
28 de dezembro, das 10 às 16:30 ™ascaras da produção recente no Bocaiuva, 1.115 e atende de
horas, na rua dos Andradas ° 9arucho Car,°s Gustavo Te- segunda a sexta, das 10 às 12 f
1 °°°- ' 2"ÍSímDeXP°SÍÇãonQBolsade das 15 às 21 horas, e no sábado

Bor!aiúva °m5)le9re2QdÍn,Ín0 d°S ?0 às ,9 h°ras. 
gravuras de HélioÍe^enzo zembr°- Visitação de segunda a GAÚCHOS DO PANORAMA — 

na galeria de arte da Livraria sexta, das lOàs 12edas 15às21 Lol®,,va com xilogravuras, de- 
Prosa i Verso (rua Mostardeiro ,ras' e no sábado, das lOàs 19 senhos e peças gráficas de Car- 
120 - loja 4). Visitação de sequn- horQS' °S W,adim'>sky, Anico Hersko-
da a sábado, das 9às 20horas v,ts' Fr°ntz e Ana Alegria qua-
ERNFCT 7e.,.,r ALGUNS MESTRES DA GRAVU- ,ro d°s gaúchos selecionados

KNEST ZEUNER — Mostra de RA ~ Exposição coletiva com Para ° Panorama de Arte Sobre 
oDras do artista alemão pelo 9ravuras em madeira e metal Papel realÍ2ado pelo Museu de 
projeto O Museu vai à Indús- , ° Cambona Centro de Arte Arte Moderna de São Paulo. Na
fria realizada pelo Margs em (rU° D°na Laura’ 2°4). com visi- Galeria Delphus Artes Sobre
convênio com o SESI. estará até .QÇ0° de se9anda a sexta das 9 ,Papel ^avenida Cristóvão Co-
tnd.Vjm?S naCompanhia Es- °* ,2.e das 14 ds 19 horas. Nos lombo ,093)' »m visitação de 
raaual de Energia Elétrica (rua sabados das 9 às 13 horas segunda a sexta, das 9 às 12 e
dos Andradas, 1.223). Visitação KTBA,A * d°S 14 às ,9. e no sábado das 9
das 8 as 16:30 horas. ESTRADA AUSTRAL DO CHILE as 12:30 horas.
__ ~ Exposição fotográfica de
COLETIVA DE FIM-DE-ANO - GeL°r9e Munro or9enizada pelo NORBERTO STORI - Exposição 
Com obras do acervo a Galeria ^secretaria de Cultura da SEC de 52 obras, entre pinturas 
bmgular realiza sua coletiva de lunt° c°m o ConTufado ào Chíle aciuareladas e acrílico sobre 
tim-de-ano, com uma promo- fT1 P°r,° Ale9re'com apoio da paPe|- Na Kraft Escritório de Ar- 
çao alusiva ao seu quarto ani- SAMRIG. No Museu de Comuni- ,S ^rua Filadélfia, 136), com visi- 
3Sárr!° oferece desconto de caÇão s°cial Hipólito José da de segunda a sexta das 10
20 /o Peças de Vasco Prado, Iri- c°sto (rua dos Andradas 959) OS,'2,e das 14 « 20 horas. E no
neu Garcia, Vera Grinberg, Visi,oÇão de segunda a sexta sabado com hora marcada.
Glauco Rodrigues, Stockinger, das 9 às 18 horas. Nos sábado 
Becheroni, Pietrina Checcacci das 14 às 18 horas, 
entre outras. Até 31 de dezem
bro. de segunda a sexta das 9 às 
12 e das 14 às 19 horas. No sá
bado das 9 às 18 horas. Traves
sa Frederico Linck, 45.

Roberto Feitos a na "ColetÍ^1ÍTf£^
da Masson

roteiro

TITcomo ~ Tr°b°'h“
gravuras da tchecoslo-
VAQUIA — Promoção do Sub- 
secr;etaria da SEC.com apoio do
nstituto Brasil/URSS, com grQi. 

- de artistas tchecos soBre

helio fervenza
de

BARIL - Pintando e Bordan
do , exposição individual do ar- 

• , - Com ls,a Postiço Fernando Baril
peças de Pietrina Checcaci Ibe- Con^ 40 peças entre pinturas
re Camargo. Malagoli Volpi acr,l|co sobre tela
Stockinger Aldemir Martins,'
Antomo Carlos Maciel, Gilberto
lU°íruJenner Augusto, Ma- 

nabu Mabe e Regina Katz. Na

frunT !auedaCasoMasson
(rua dos Andradas, 1459) Visi-
àsÇ20-3n S|f9unda a sexta cJas 8 
as 20.30 horas. Nos sábados 
das 8 às 20 ho

COLETIVA DE NATAL —

em
^ . 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

'0à,5?,°í;g™sNosábodod“

GALERIA DO BANCO EUROPEU -
Coletiva com os artistas Eliane 
.°cha, Fernando Limberger, 
•emando Pena de Moraes 
rancisco Brilhante, Martins 
'treibel, Nayá dos Santos, Nor- 
10 <SZU'°' Ro,h’ Wagner Dof-
^ e Wilson Alves. Visitação até
tim de dezembro 

• 'vlontaury, 155, de 
sexta, das lOàs 16:30ho

mostra coletiva de artes
- Terceira edição da mostra 
promovida pela Associação dos 
Funcionários da Secretario de 
Educaçao e Cultura. Reúne tra
balhos em esculturas, pintura, 
desenho e fotografia de artistas 
gaúchos amadores. No Museu 
de Comunicação Social Hipólito 
Jose do Costa (rua dos Andra
das. 959X ate 27 de dezembro.
VlSltacnr, rio ____

ras.

GENTE, ÁGUA ETINM-Mos

José ra de obras de Umbelina Barre 
to, Isabel de Castro. Wanda Re 
jane Tavares, Ana Isabel Lovat

Cunho "PT R7' SÍ,VÍ° Cestar 
Cunha, G,|sedeAraujoR°sitoe

nt 7 !9,S- VÍSÍ,a9âo no rua 
- pena de Rosa Maria sexZ da^9 ^ se9unda a 

Franco de Souza Barreiro. Visi- b_ 7M°S.,2e das ,4 às 17

na rua 
segunda a 

jras.

ROSA MARIA BARREIRO - Mos
tra de desenhos a pastel, cera 
crayon, aquarelas, gouache e 
bico de
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Porto Alegre, quinta-feira, 20 de dezembro de 1984 - GAZETA MERCANT

Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

Margs mostra gaúchas 

premiadas na Funarte
por Luís Carlos Barbosa

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul inaugura 
hoje, com vernissage às 
19:30 horas, um exposição 
da , artistas gaúchas Karin 
Lambrecht e Mara Alvares. 
Elas foram premiadas no 7? 
Salão Nacional de Artes 
Plásticas que está aconte
cendo no Museu de Arte Mo
derna do Rio de Janeiro, nu
ma promoção do Instituto 
Nacional de Artes Plásticas 
da Funarte. A mostra dos 
trabalhos de Karin Lam
brecht (Menção Honrosa) e 
Mara Alvares (Prêmio 
Aquisição) ficam em exposi
ção no Espaço Investigação, 
no 1!' andar do Margs, até 27 
de janeiro de 1985. Visitação 
de terça a domingo, das 10 às 
17 horas, na Praça da Alfân
dega. Entre as demais expo
sições nas galerias da cidade 
muitas mostraS dentro dos 
motivos natalinos, além de 
promoções com descontos.
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ARTES PLÁSTICAS

Salão Nacional
lista <lc premiados.

Mara o karin são forma
das pelo Instituto do Artos 
da IJFRGS o possuom cursos 

Exterior. Durante quase 
dois anos Mara viveu nos 
Estados Unidos enouanto 

Karin fez aperteiçoa-

Duas artistas gaúchas, 
Mara Pasquetti 
Eambrecht, premiadas no 6- 
Salão Nacional do Artos 
Plásticas, atualmente acon
tecendo no Museu _de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, 
estão sendo homenageadas 
pelo Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, drgáo da 
SUSEC, com uma exposição 

Espaço Investigação, lo
calizado no 1"' andar do 
MARGS.^Mara obteve um 
prêmio aquisição e Karin 
uma menção honrosa neste 
importante certame 
em que
nhum gaúcho figurava

Karine

no

que
mento na Alemanha. Ambas 
dedicam-se a pintura e já 

de inúmerasparticiparam 
coletivas, salões e expuseram 
individualmente, em maio 
deste ano, na Galeria Tina 
Presser. A mostra no Espaço , 
Investigação poderá 
lada de terça a domingo, 
das 10 às 17 horas.

no

ser visi-

naeional
há muitos anos ne-

na

.

.

.

\
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