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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

curso no marga:

WORKSHOP COM FREDERICO MORAIS 

crítico de arte e curador da mostra Keoconeretiemo e Grupo Freite
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~ Frederico Morais -Coordenador Cultural da Galeria de Arte Banerj,

RJ

1

!
I
:
!



J c rnal: r? M~ ^ ^ ^C^gvwô__

..-.5-1./_oi_iJtjSL.
:_S ~ 0 ç>^\Vy>Vv^a

Data:__

:'agina

Assunto :-.Cu.1.Íi.Çl§ £\«waV-_ ,
_ _____  - TteáeVao c*e tAaVfrv*

OPORTUNIDADES lOh às 12h e das 13h30mln às
17h.
® Dia 6 de agosto, às 16h, o“Meios Reprodutores da 

Imagem/Exploraçào Criati- crítico de arte Frederico Mo
va dos Meios de Reprodução raes fará, no Margs, uma pa- 
Artesanal e Mecânica Vincu- lestra sobre a exposição 
lados à Arquitetura, Artes “Rio: Vertente Construti- 
Plásticas, e Áreas afins”, va”, quando abordará o Neo- 
com Liana Mahfuz Timm e concentrismo, o Grupo Fren- 
Edgar Antônio Timm. Mais te e a Ia Exposição Nacional 
informações na sede da asso- de Arte Abstrata. Inscrições 
ciação, que fica na sala 11 do e maiores informações na 
Margs (Praça da Alfânde- sede da Amargs, sala 11 do 
ga), de terças a sextas, das Museu de Arte.

® Começa dia 6 de agosto 
um novo curso de cinema do 
Fotocine Clube Gaúcho. Ins
crições e informações na Dr. 
Flores, 98, 8° andar, à tarde 
e à noite.

®A Fundarte de Montene- 
gro promove dia 1° a 3 de 
agosto, com apoio da Susec, 
o curso “A Arte Através dos 
Tempos”, a cargo do educa
dor carioca Jaire Soares 
Retto. Mais informações pe
lo fone (051) 632-1879.

ONDE VOCÊ PRECISA,
a transportadora mayer
ESTÁ PRESENTE. - ■■ I.i ■ k

® A Associação dos Amigos 
do Margs/Susec está com 
inscrições abertas para os 
cursos que realizará em 
agosto e setembro. São eles: 
"Desenho Reflexivo — Nível 
Pesquisa”, com Carmen Mo- 
ralles; “Del El Greco e Ma- 
net”, com Luís Lopes; “Dis
cussão de Projetos Gráfi
cos”; com Regina Kataz; e

fliftii'- 'l’L J1 !Xsl‘V) •" -i -1

Novo Hamburgo, Caxias do Sul, 
Bento Gonçalves, Lajeado 
e Santa Cruz do Sul.
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Giro da Notícia
• “O Neoconcretismo é um dos momentos mais brilhan
tes de nossas artes plásticas depois do Modernismo. A re
percussão do Neoconcretismo no desenvolvimento da arte 
brasileira nas duas últimas décadas continua Intensa e 
tem marcado, ainda, a produção das novas gerações”. 
Esta, a opinião de Frederico Morais, coordenador cultu
ral da Galeria de Arte Banerj, do Rio, que estará no 
Margs na tarde de hoje, falando sobre este movimento 
artístico e como ele influenciou a produção cultural cario
ca nos últimos tempos. Já à noite, acontece a abertura da 
mostra "Rio: Vertente Construtiva”, coletiva de artistas 
plásticos cariocas contemporâneos, composta de três ex
posições: "Neoconcretismo - 1959/1961”, "Grupo Frente 
-1954/1956” e “I Exposição Nacional de Arte Abstrata - 
Petrópolis —1953”.
• Marília e Miguel Muccillo e os demais nomes da direto
ria preparam a bonita festa que acontece no próximo sá
bado, marcando os 118 anos de existência da Sogipa. A 
noite será em black-tie, iniciando com coquetel, seguido 
de jantar. Segue com o Baile de Aniversário, com a parti
cipação da orquestra paulista ReveillonNew Band.
• Ponto alto da Sogipa nesta semana, será, também, a 
realização do 3o Festival de Coros, que está marcado para 
a noite desta quinta-feira. Da programação contam diver
sos grupos gaúchos e o sucesso de público deverá igualar- 
se às duas edições anteriores do festival.


