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Notas
'A' Artistas plásticos gaú
chos estão sendo convoca
dos para uma reunião que 
deverá ocorrer ás I5h deste 
sábado, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul 
ÍMargs). O objetivo é mobi
lizar a classe no sentido de 
indicar um* nome de 
senso para integrar o júri 
do Salão Nacional

constituindo-se num proje
to especial do Museu Uni
versitário da Ufrgs. Ela foi 
aberta segunda-feira, 
segundo andar da Reitoria, 
e poderá ser visitada até o 
dia 15 de setembro. Conce
bida a partir da reunião de 
quatro exposições diferen
tes, tem no entanto 
unidade entre si o movi
mento Modernista

no

con-
comopromo

vido pela Funarte anual
mente, entre setembro e 
novembro, no Rio de Janei
ro. Confiantes na nova 
política de descentraliza
ção propalada pelo órgão, 

lideranças locais do se
tor esperam conseguir co
locar um representante 
gaúcho na comissão de se
leção dos trabalhos que in
tegrarão este que e um dos 
principais acontecimentos 
das artes plásticas do País.

e suas 
implicações nas diversas 
expressões da cultura bra
sileira. Rara oportunidade 
de apreciar este amplo pai
nel subdividido nos seguin
tes tópicos: Semana deArte 
Moderna, Mário de Andra
de, Turista-Aprendiz e 
Aprendiz de Fotógrafo, 
João Guimarães Rosa — 
Confluência Trilhas de Vi
da e de Criação e O Dese
nho Contemporâneo. Este 
último é integrado pelos 
gaúchos Milton Kurtz, Má
rio Rohnelt, Maria Toma- 
selli, Carlos Pasquetti, Ibe- 
ré Camargo e Alfredo Nico- 
laiewsky.

^ Não deixe de presti
giar a mostra Arte e Cultu
ra no Brasil: do Modernis
mo á Atualidade, promovi
da a nível nacional pela Fu
narte, entre diversas 
tras instituições, e aqui no 
Estado pelo Instituto de Ar- 
tcs, Instituto de Letras e 
Pró-Reitoria de Extensão,

ou-

Trabalhos de Carlos 
Pasquetti integram a mostra 
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