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MUSEU BE ARTE DO RIO

SUBSECRETÁRIA BE CULTUR&/SEC

Quinta-feirap O3 de outubro £0 1985

«O TEMPO E O VENTO” - aquarelas file GLAUCO RODRIGUESTitulo da Mostras 
íarísâo àe Exposição; 09 a 20 de outubro âe 1985

Local; Salas Negras - 1» anâar
Museu de Arte da Rio Gr&má® do Sul 

Praça âa Aliãaôega s/a8
Herário âe TisitaçEos terçaa-feiras a âosisagos, das iO às 1? horas

Audiovisuals"0 TEMPO E 0 VENTO" - íe JORGE BQDARSKT 

Período <Se Projeção; 09 a 20 âe outubro ãe 1985 

Local; Salas Regras » l8 auáar

HOMENAGEM A ESXCO VERÍSSIMO
0 Museu de Arte do Ri® Oraude do Sul, árgão 4a Subsecretária de CuX~ 

tura/SEC„ coa o apoi® da Rede Brasil Sul, da Reâe Globo âe Televisão e 

Sajsrig, estará prestarão, » decorrer do âe outubro, uaa heaeaage* a i-
estaria completando 80 aaos eia dezesbrs próxima* Esta

"TERRA BE ERICO" 9 oom fotos de Leo -

d&

rie© Veríasi»a9 que
heoensgem aamstará de tuas exposiçõess

literária do escritor gaúcho e que integrara
"0 TEMPO E 0 VENTO”9 c®& aquarelas de Glauco

nid Streliaev (baseadas na obra
o relatéri® auual da SAMRIG)5 e

será lutegrada pela prejeçSe 4o documentário de Eiesae ao®e ,

á© Mes/MARGSy que apresenta ura
R@drigue©0 que
criad© per Jorge Bodamsky, além do Destaque
retrate âe Eric© Varíaai*®, obra 4e artista cuba»® José Bormáez,

âe GLAUCO RODRIGUES 
(Eagê/RS t 1929)t criadas especial

"O TEMPO E 0 VERTO" - as aquarelas

Nove aquarelas âe Glauoe Roârigues
da BiBi-eérie "0 Te@p@ e © Veut©"0 da Reâe Glebo

Erieo Veríssimo, estarão era exposição ass

de
mmt® para a abertura 

Televisão, baseada *& trilogia âe
Salas Negras 4® MARGS„ Estas aquarelas

' jvíARGS através da Rede Brasil Sul, Integra esta coleção u* estudo
iBicial do artista gaúche, hoje resiâiaào u® Ri® de Janeiro, dedicada ao Re 

Públicas «a Red© GloDc, Mwald© Pacote que
Grande do Sul tramsfir® a imerecida h@iaeis.agera

estudes preliminares para as aquarelas

foram oferecidas por esta empresa ao

acervo do

tarabem a ©ferece a® MARGS %
laçies
«Ao Museu de Arte d© Ri©

ás

gemeres idade âe GXauc©o Este e um dos
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que ele criou eapeeialaente para a abertura ia série f*0 Tesipo e o Vent©19 ba 

seaia wl obra imortal âs Êrico Veríssimo,, A Reãe Globo doou as aquarelas a 

eesa instituição-, Quero também que este magnífico estudo faça parte do con

junto que oonsider® patrimônio inalienável da cultura gaúchao”

0 VIDEO SOBRE 0 TEMPO E O VENTO 

Duraat xposiçao das aquarelas de Glauco Rodrigues nas Salas Ne - 

gras do MARGS*, estará sendo projetado o documentário inédito eie Jorge 

danslcy ,90 Terap© e o Vento”0 Esa urna âas salas estarlo em exposição as aq.ua.ro 

lae9 na outra será projetai* © vídeo ©m seeslea contínuas.

0 locunentári©9 que será’ parte integrante da »©@tra de aquarela©0tara 

hdm foi doado ao MARGS por iniciativa do diretor â& ©érlep © gaiícho 

José9 com o objetivo de "contribuir e prestigiar o importante e eferç® cul

tural d© Museu de Arte do Rio Grande do Sul”P conforme afiraaça© <à© diretor 

da Rede Globo„ Joào Carlos ífl&g&Xli-,

Be-

Paul©
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Jayme Sirotsky, 
vice-presidente 
executivo da 
R BS, Evelyn 
Berg loschpe, 
diretora do 
Margs, e Carlos 
Melzer, diretor 
geral
corporativo da 
Rede Brasil Sul

O TFMPO E O VENTO,

Rede Globo doou as 

ilustrações ao Margs
As obras do pintor gaúcho Glauco Rodrigues, que Uustra- 

ram a abertura da série levada ao ar pela Rede Globo O 
Tempo e o Vento”, foram doadas ao Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, no último dia 4. Em cerimônia no Salão No
bre da RBS, o diretor vice-presidente da empresa, Jayme 
Sirotsky, fez a entrega das oito aquarelas que compõem o 
trabalho à diretora do Margs, Evelyn Berg loschpe.

Dos oito quadros, um era estudo de Glauco, que também 
o doou ao Museu, completando a obra de excelente Qualida
de. Conforme Evelyn loschpe, o Margs ja havia requisitado 
os painéis a Edwaldo Pacote, da Rede Globo, com o objeti
vo de fazer uma exposição enquanto a minisserie permane
cesse no ar pela RBS TV. Ao invés disto, a Globo decidiu pe
la doação, “com a intenção de contribuir para a preserva
ção de uma obra de inquestionável importância artística e 
histórica para o Rio Grande do Sul”, conforme o diretor da 
Divisão de Comunicação, João Carlos Magaldi.

Segundo a diretora do Margs, estes trabalhos irão fazer 
parte de uma programação que acontecera em outubro, em 
homenagem ao autor Érico Veríssimo, juntamente com a 
exposição “Tempo de Érico”. Adianta ainda que o destaque 
da mostra será a foto do próprio Érico, “em ^conhecimen
to ao talento do nosso maior escritor, aplaudido em todo o

Ao fazer a entrega dos painéis, Jayme Sirotsky destacou 
a importância de se preservar e divulgara figura de Erico 
e sua obra, ao mesmo tempo que cumprimentou a Keae 
Globo pela iniciativa. Assim, passou as mãos de Evelyn 
loschpe a correspondência que firma a doação e teceu elo
gios ao artista que compôs as pinturas, quase todas elas

do Sul e o trabalho de Érico Veríssimo.



.pi /...Ão..JJS'
. ^ ( 6&S ponotto )

.Tornai 
Data:_„
Pagina
Assunto: ....

OHBOM

O novo som do teatro, a primeira 
festa de 86, em busca dos caminhos do 
escritor e o centenário de Villa Lobos

violoncelo, e Hubertus Hof- 
mann, ao piano, para execu
tar Bach, Brahms e Schu- 
mann na noite de terça-feira, 
quando o salão de atos da Rei
toria estará aberto ao públi
co. Esta promoção é de inicia
tiva do reitor Francisco Luís 
dos Santos Ferraz, vice-reitor 
Gerhard Jacob e do pró-reitor 
de extensão, Flávio Loureiro 
Chaves, com a coordenação 
de Clarice Aquistapace, den
tro do programa Cordas.
■ Uma noite com jantar dan
çante em que os convidados 
deverão vestir longos e gra
vatas pretas, conforme pedir 
o convite, está sendo organi
zada pelo grupo de colabora
dores da Oficina de Santa Ri
ta de Cássia. Dulce Balvê e 
Julinha Seger Sanvicente es
tão organizando a festa que 
acontecerá dia 5 de novembro 
no Le Club, e esta semana o 
encontro das patronesses se
rá na residência de Babate 
Vasconcellos, para ficarem 
conhecendo todos os detalhes 
da festa.
■ 0 pianista Miguel Proença 
retornou de Paris, onde man
teve contato com o comitê 
que prepara as comemora
ções do Centenário de Villa 
Lobos. Entusiasmado com a 
figura do grande compositor 
brasileiro, Miguel realizou 
um tour através de Paris, vi
sitando os diversos endereços 
relacionados com o período 
em que Villa residiu lá. Tanto 
o adress do Boulevard San 
Michel, 11, como o Hotel Bed- 
ford fizeram parte desta re- 
descoberta da vida de Villa 
Lobos, durante a temporada 
de Miguel Proença em Paris. 
Outro feito do artista gaúcho: 
seu disco gravado com o pa
trocínio da União de Seguros 
está à venda em Paris.
■ Beth Salvador Vanzelot, 
Carla Obino, José Carlos Tei
xeira Ribeiro são alguns dos 
nomes que figuram no catálo
go do 1? Salão de Tapeçaria 
do Rio Grande do Sul, que 
conta com a participação de 
Zoravia. A inauguração será 
na noite de 8 de outubro no sa
lão do Unibanco, filial 24 de 
Outubro.

■ Os que reclamavam do ve
lho piano do Teatro São Pedro 
amanhã deverão estar acom
panhando os acordes de Yara 
Bemette no novo piano Stein- 
way, durante a audição de 
inauguração do instrumento 
que foi doado por um grupo de 
amigos do teatro. 0 concerto 
inicia às 21 horas e ao término 
será feita uma homenagem 
aos doadores, cujos nomes 
vão constar numa placa espe
cial que será descerrada na 
ocasião.
■ 0 calendário corre, confor
me o comentário geral e, pa
ra causar uma surpresa ain
da maior, Cesar Krob está a 
pleno caminho dos preparati
vos para o Baile Municipal 
que inicia o carnaval de 86, no 
Sul. A data escolhida é de 31 
de janeiro, antecipando a ani
mação de uma semana, pois 
no sábado seguinte é a data 
da entrada oficial de Momo. 
Dentro do esquema da Sogi- 
pa. os preparativos já mar
cham em ritmo festivo desde 
o coquetel da noite de 6 de ja
neiro, quando estarei reali
zando o leilão dos camarotes 
cuja venda será destinada ao 
MAPA. A seqúência de acon
tecimentos que antecedem a 
festa da Sogipa festiva; en
tretanto, a vendí. de camaro
tes, reunindo nomes conheci
dos, é duplamente entusias- 
mante com as disputas das 
melhores acomodações. Aliás 
vale um alerta desde já: as 
convidadas de honra da festa 
deverão ser Luiza Brunet e 
Monique Evans, beldades que 
estão entre as mais prestigia
das do País.
■ As fotografias de Leonid 
Streliaev e telas de Glauco 
Rodrigues compõem a mos
tra em homenagem a Êrico 
Veríssimo, que este ano com
pletaria 80 anos em dezem
bro. A exposição do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
tem o patrocínio da Samrig e 
vai registrar a presença da 
intelectualidade e artistas na 
noite de terça-feira, quando 
inaugura.
■ Apresentações de música 
erudita formam o melhor das 
opções da semana com a au
dição de Marjana Moraes, ao
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no poema de Amaro Juvenal. Ingres
sos no local alO mile Cr*15mll. uma homenagem a Érlco Veríssimo 

no ano que o escritor completaria 80 
anos. As fotos fazem parte do material 
selecionado para o relatório anual da 
Samrlg. Visitação de terça a domingo, 
das10hásl7h.
DROPS - No Margs (Praça da Alfân
dega), do Espaço Investigação, a pri
meira individual da artista Lia Menna 
Barreto. Visitação de terça a domingo, 
dasl0hásl7h.
ZORÀVIA BETTIOL - No Margs 
(Praça da Alfândega), na Sala da Ga
leria e Pequena Galeria (2? andar), 
grande exposição em comemoração 
aos 30 anos de dedicação â arte de Zo- 
râvla. Sáo tapeçarias, desenhos, gra
vuras e jóias. Âs I5h30mln, apresenta
ção do audiovisual "O Universo Trans
figurado de Zorâvia Bettiol", com tex
to de Evelyn Berg e imagens de Flávlo 
dei Mese. Visitação de terças a domin
gos, das lOh ás I7h.
LUIZ DE TOLEDO - Na Cave (24 de 
Outubro, 636, loja 11), em horário co
mercial de segunda a sábado. Mostra 
de pinturas. Até 31 de outubro. 
CRISTIANO MÀSCARO - No Banco 
Francês e Brasileiro (Siqueira Cam
pos, 824), das lOh ás 16h, de segunda a 
sexta-feira. Mostra de fotografias. 
LOIDE HORTÊNCIA WAGNER - No 
Saguão do Centro Municipal de Cultu
ra (Érlco Veríssimo, 307), das 8h ás 
22h, diariamente. Mostra de pinturas. 
Até 17 de outubro.
LISETTE GUERRA — No Hotel Laje 
de Pedra em Canela, diariamente. 
Mostra de fotografias até 21 de outu
bro.
GRUPO AQUARELA - Na Sala de 
Arte da Associação Leopoldina Juve
nil (Marques do Herval, 280), de ter
ças a sábados das 15h ás2lh eaos do
mingos das llh ás 16h. Coletiva com 
Berenice Burgere Candlda Grillo, en- 
treoutros até 5de novembro.

NATIVISMO
GRUPO HARMONIA - Na Churras- 
cariado Parque da Harmonia, ás 12he 
21 h. Show de músicas e danças folcló
ricas com Edmar Fagundes, Otávio 
Rodrigues e Beno Segato.
GRUPO TEMPERO - No Joáo de 
Barro (República, 546), ás 21h. Cou- 
vertCrt 3.500.#

SHOW
NARA LEÃO E ROBERTO 
MENESCAL — No Le Club (Joáo Tel- 
les, 60), ás 23h. Show de bossa 
Ingressos a Cr* 60 mil.
atlAntida rock sul concert
— No Gigantinho, ás 20h. Show com 
Engenheiros do Hawaii, Capital Ini
cial, Titás e Camisa de Vénus. Ingres
sos em todas as lojas Gang a Cr* 35
mil.
TARANCÔN — No Saláo de Atos da 
Reitoria da Ufrgs, ás 21 h. Show de mü- 
slca latino-americana. Ingressos no lo
cal a Cr* 15 mil e Cr* 20 mil.
O SEGUINTE — No Bar Pastelão (Ra- 
mlro Barcelos, 1221), ás 23h. Show de 
rock. Ingressos a Cr*3 mil.
VALHALA — No Ginásio Municipal de 
Catuipe,ás21h. Show de rock.
OS ELES — No Paladino Ténls Clube, 
em Gravataí, ás 23h. Show com a ban
da de rock. Ingressos no local.

nova.

FEIRA DANÇA
MULTIFEIRA — No Parquede Expo- 
slçóes Assis Brasil, a partir das lOh de 
sábado.

®ALÊ MARIA JÚLIA — No auditório 
da Assembléia Legislativa (Praça da 
Matriz), ás 21 h, sábadoedomingo. Es
petáculo de dança contemporânea. In
gressos no local a Cr* 10 mil.EXPOSIÇÕES

RECITALO TEMPO E O VENTO - I. 
Margs/Susec (Praça da Alfândega), 
estão em exposição as aquarelas de 
Glauco Rodrigues utilizadas nas aber
turas da série "O Tempo e o Vento", 
da Rede Globo. Estão nas Salas Ne
gras, 1? andar. No mesmo local, está 
sendo apresentado o documentário de 
Jorge Bodansky feito durante a grava
ção da série. Na Pinacoteca, podem 
ser vistas 50 fotos de Leonld Streliaev 
que formam a série "Terra de Érlco",

No

AUGUSTO MAURER E HUBERTUS 
HOFFMAN — No Salão Mourlsco da 
Biblioteca Pública (Riachueloesquina 
General Câmara), ás 18h30min. Reci
tal de música clássica com Hubertus 
Hoffmann ao piano e Augusto Maurer 
na clarineta. No programa, músicas 
de Brahms e F. Poulenc. Patrocínio 
Susec. Entrada franca.


