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NÚCLEO DE DOCUMENTAÇ£0 E PESQUISA

" O TEMPO E O VENTO "

(RS)AQUARELAS DE GLAUCO RODRIGUES

Promoção : SUSEC/SEC -» MARGS 

SAMRIG

MARGS - salas negrasLocal :

Nâ de peças : 9 aquarelas

85a §£_/ _10Período s.

Observações :

- obras doadas ao MARGS pela Rede Globo de Televisão

- acompanha a mostra documentário de Jorge Bodansky em videocassete
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MUSEU EB ARTE do rio grande do sul 

SUES BC? RETAR IA DE CÜLTURA/SEU

Qulata«feira0 03 de outubro is 1985

Título da Mostras "O TEMPO E O VENTO” - aquarelas do GLAUCO RODRIGUES 

Período de Exposição? 09 a 20 de outubro âe 1985 

Locais Sal&s Negras - X9 andar

Museu ée Arte do Rio Grande d© Sul 

Praça âa Alfândega s/»c
Horário do Visitaçãos terças-feiras a domingos* das 10 às 17 noras

Au&ievifsual:w0 TEMPO E 0 VENTO” -de JORGE BQDANSKY 

Per£©d© de Prejeç&os 09 a 20 âe outubro de 1985 

Locais Salas Negras - X9 andar

HOMENAGEM A ERICG VERÍSSIMO
0 Museu â@ Arte ô© Ri© Grande âe Sulp cfrgã© da Subsecretária de Cul- 

tura/SBC0 coia 0 apoio da Rede Brasil Sul* âa Rede Globo de Televisão e 
Saarigp estará prestando* no decorrer do sês de ©utubre» um* howeaage» a 3S» 

ric© VsrífcsiJ»®* que estaria completando 80 amos e» dezembr© pr<5xiaa®o Esta 

homenagea constará de duas exposições s "TERRA DE ERICO”, ôgbj fotos oe Leo - 

nid Streliaev (baseadas na obra literária do escritor gaúche e que integra® 

o rslatéri© anual da SAMRIG); e ”0 TEMPO E 0 VENTO” 9 cosa aquarelas de Glauco
©erá integrada pela projeção do áccumeatário de jae3ia0

da

a©»e P
Rodrigues * que
crla&e per Jerge BeéLaasky* aláa d© Destaque d© Mes/MARGS„ que apresenta um 

de Erie© Veríssimo9 ©bra d© artista cubamo J©sd BermudeZoretrate

,(10 TEMPO E 0 VENTO” - as aquarelas de GLAUCO RODRIGUES

aquarelas de GXauo© Heárigues (SagéAS, 1929), criadas especial 

abertura âa saiai-sárie ”0 Te®p© e e Veste", âa Heâe Gleba
Neve

deroemte para a
Televlsae, baseada m trilogia de Erieo Veríssimo» estarão era expesiga© nas 

Salas Negras êt® MARGS„ Estas aquarelas fora» oferecidas por esta empresa ac 

acervo de MARGS através da Rede Brasil Sul, Integra esta coleção ub estudo 

iaioial d© artista gaúcho* hoje residindo no Rio de Janeiro* dedicada a© %
tarabára a ©ferece &e MAHGSslaçSes Pdbüoae âa Heâe GX®b®8 Edwalâ® Pacote que

«Ae Museu de Arte á® Hi@ Grande â® Sul transfira a imerecida hesaenagera 

geaeresids.de do Glauc©.. Eate 4 un d®s estudos preliminares para as aquarelas
da



*
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que ele criou especiaXnente para a abertura da série ‘"O Tesspo e o Yent©H, ba 

aeaáa sia obra imortal de Êrico Veríssimo,, A Rede Globo doou as aquarelas a 

es ofa instituição. Quero tanbém que este magnífico es tua o faça parte do coa» 

junto quo considero patrimônio inalienável da cultura gaúcha."

0 VIDEO SOBRE O TEMPO E O VÍ2NTO

Durante a exposiçSo das aquarelas de Glauco Rodrigues nas Salas N@ ~ 

gras do MARGS0 eetará sendo projetado o documentário inédito de Jorge 

dajaaiiy rí0 T©rap© e o Vento”» Eia una das salas estarao em exposição as aquar© 

Xas9 na outra será projetado o vídeo em sessões contínuas.

O d©cu®entári©9 que será parte integrante da mostra de aquarela»9tan 

bém foi doado ao MARGS por iniciativa do diretor é& série ? o gaúeh®

Josáç c©b o objetivo âe "contribuir e prestigiar o importante e sforço cui= 

tural d© Museu cie Arte do Ri© Grande do Sul% conforme afirmação d© diretor 

da Rede GloboD Joio Carlos M&gaXdl.
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