
w ll

qy-'U-v_,-hs- ji/vxr"

/^y ^ /2- G" G)
Ca <f-C AAa~>-A+^s

JL

yVAA^l/v^

A

( JASS 0/^ ^y-M. M- <j C^5*—.,€,
'/



Mt TROVflTO

Os calçados da BENE TROVATO 
são fornecidas pelas 

seguintes indústrias:

EBERLE S.A.
Divisão de Componentes Metálicos 
BR-116 Km 126 Caxias do Sul - RS 
Fone (054)222-2055

T I A
T-E-R-R-E-STR-EGUAHYBA

TECELAGEM RIO GUAHYBA 
Rua Frederico Mentz, 1683 
Fone (0512) 42-3155 - Porto Alegre

VIA TERRESTRE 
(Le Soulier) 

Fone (031) 201-6151 
Belo Horizonte-MG

ítIdool
LAVANDERIA

TABOA
Av. Presidente Castelo Branco 

n? 2122 - Fortaleza-CE 
CEP 60000

LAVANDERIAS IDEAL
Rua Bonifácio Carvalho Bernardes. 220 
Fone (0512) 70-1665 - Cachoeirinha-RS

LANÇAMENTO OUTONO-INVERNO 86

Este evento foi viabilizado graças ao apoio das 
empresas abaixo relacionadas, as quais fornecem 

matéria-prima ou serviços às confecções 
participantes deste grupo. Estas empresas apostam 
no potencial de criatividade, produção e projeção 

da moda do RGS e juntamente com o Grupo 
de Moda Vanguarda Sul, trabalham pelo sucesso 

de todo o setor.

Ml TROVflTO
CALÇADOS CHAPLIN 

Ohlweiler & Cia. Ltda. 
Rua Tristão Monteiro. 2231 

Taquara - RS 
Fone (051) 642-1133

CALÇADOS BENE TROVATO
Av. Independência. 489
Fone (0512) 26-1891-Porto Alegre

AGRADECIMENTO ESBECIAL

Célia Ribeiro 
Iberê Camargo 
Martim Streibel

Aos jornalistas e produtores de moda do país, que 
nos prestigiaram com sua presença neste evento.

APOIO:
VARIG CRUZEIRO 

HOTEL PLAZA PORTO ALEGRE 
REVISTA DE DOMINGO - ZERO HORAuuu REVISTA

♦PLAZA
HOTÉIS VARIG ♦♦♦CRUZEIRO
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CELIA RIBEIRO
MARGS abre espaço para desfilef i

P*çr / í ? e müi. através destes eventos conse- umbím Informações culturais", dlx 
Evtlyn. A repercussão foi das malho-gulrem maiores recursos para 

nutençáo do museu. HA multo c a ma-
Basta dizer que Iberé Camargo, 

que astá com uma exposição I 
te que Já passou pelo Rio. SAo

que me
venho batendo contra este preconcei- Itlneran

voltar da Alemanha, ano pas Paulo e
referi-me aos desfiles de moda Irá a Brasília, produzida pelo Mar rs. 

acdtou fazer uma tela lendo por moU-que a Opera de Frankfurt realizava
r~, ‘«r > junto ao seu salio de chá manequim Na Galeria Tinavo.. expòe desenhos dcresser. que 01 

Iberé. há obras 
açâo maneqi 
Praia. "Quem vai posar agora pa

ra o pintor", adianta Renato Schcbel* 
bel " Marcaram a

Renato 3ch*bela.
Grupo de Moda Vanguarda Sul

coordenador i suaa que têm por Iras. 
utna de vitrina da Rua

da-Jeitllrpasaado tentou realizar
das dez Indústrias no Margs. mas nAo

"é a manequim Bsfulu. Oom vlaAo ampla do
sessáo no ateller do fotógrafo Martinque seja o dinamismo de um museu, a 

diretora Evclyn Berg deu o sinal ver
de agora e abre as portas do Margs

MM.

O desfile do Grupo de Moda Van-para este Importante lançamento ade guarda Sul terá como pano de fundoser realizado na segunda semana deu comentava aqui 
preconceito 
l Porto Ale* 
do Th*atro 

rio Museu de 
Sul. em abrir

áudio-visual fotos que acom
panham a cvotuçáo do quadro sobre sabril, em nolle para 800 convidados.

manequim. No momento
Brasil Investe em nua economia, maisSAo Pedro, como do 

Arte do Rio Grande 
espaço para desfUea de moda Deu 
motivo para este comentário a resJl- 
zaçAo no Museu de Arte Moderna de 
SAo Paulo de 
SAo
MAM. 
da 3I1<
daquele orgâo. eles ressaltaram a via
bilidade de abrir espaço para a moda

próp
doS

A palavra da diretora nunca, arte e Industria o* apoiam.«M
Aoipromover este desfile no Margs. as 
confecções nAo pretendem atender aoEvelyn. que

do ministro Olso Furtado
acaba de receber o con

lojista, já que a maioria trabalha com 
pedido e já tem sua produçAo coloca
da. "Ê mais para um apoio ao próprio 
lojista e Informação ao consumidor fí-

para
dc Ar- 
vés

Integrar a ComlsaAo Nacional
grande desfile da 

Paulo Alpargatas. No próprio 
. falando com A pari cio Basillo 
.va e outro membro da diretoria

Plásticas, pensa que
um evento como este. multo gente ve- 
ri o museu, passando a ter novo inte- nal". esclarece Renato Schebela

exposl- rio convidados editores de moda5S.'m srvt a
Cies.
desfile

coordenador deste principais órgAos 
troclna o desfile é a Ebcrtc.

do Pais i
agregue à produçAo

me«*rar»s taiuO espírito de fraternidade entre atraentes em Buenos Aires que 
argentinos e brasileiros parece ter está multo caro para nós. 
se estreitado nestes últimos dois copcnsaçAo a cidade noa recebe 
anos. Irm&os na InílaçAo. eles Já 
torcem pelo sucesso do nosso
cruzado. e, desde a vendedora de gente que esquece o relógio 
loja atá o garçAo. todo mundo tala madrugada segue a grande 
na nova moeda brasileira. Se as atraçáo. 
compras nAo sáo mais tAo

svteno/fnvenio no MA RO!: Too
Age. Fátima JOUa. Ora cs. 
Ketteriev Meter. Maria 

I MLJosnn*. Brstlmaior calor. Passear por
, Lys Ooeeai 
•atrs. Ms ist«Ourlcntes naquele val-e- de

modato» ova estar* na
paissrala « da s»tm»ta
Mkttft* FáNms JOIto.

SSàuraée

it£E&BZáf £'&Zá
Austral-

’
CTuzAdo trocado por Aua- blo s turistas Incautos, tro- 

trml em Buenos Aires sal na 
base de Cz| 2285 por Af i 
■U.aai

/ condo dólares por notas de 
5 mil pesos de cor azul que
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MARGS abre espaço para desfilef\

e mais. através destes eventos conse
guirem maiores recursos para a ma
nutenção do museu. Há multo que me 
venho batendo contra este preconcei
to e. ao voltar da Alemanha, ano pas
sado, referi-me aos desfiles de moda 
que a Ópera de Frankfurt realizava 
Junto ao seu salão de chá.

também Informações 
Evelyn. A repercussã 
res. Basta dizer que 
que está com uma exj 
te que já passou pelo 1 
Irá a Brasília, produz 
aceitou fazer uma tela 
vo uma manequim. I» 
Presser. que ora exp 
Iberè. há obras suas < 
plraçáo manequins de 
da Praia. "Quem vai 
ra o pintor”, adianta F 
"é a manequim Bebe) 
sessão no atelier do f< 
Strelbel.

O desfile do Grupo 
guarda Sul terá comc 
um áudlo-visual com 
panham a evolução dc 
manequim. No mom 
Brasil Investe em sua 
que nunca, arte e lndú: 
Ao promover este desf 
confecções não prcten 
lojista, já que a maior 
pedido e já tem sua p 
da. *'Ê mais para um t 
lojista e Informação a< 
nal”, esclarece Renat 
ráo convidados editor 
principais órgãos do I 
troclna o desfile é a Eb

wm

*

Renato Schebela. coordenador do 
Grupo de Moda Vanguarda Sul Já ano 
passado tentou realizar am desfile 
das dez indústrias no Margs, mas não 
conseguiu. Com sua visão ampla do 
que seja o dinamismo de um museu, a 
diretora Evelyn Berg deu o sinal ver
de agora e abre as portas do Margs 
para este Importante lançamento a 
ser realizado na segunda semana de 
abril, em noite para 900 convidados.H á pouco mais de um 

mês. eu comentava aqui 
sobre o preconceito 
existente em Porto Ale
gre não só do Theatro 

São Pedro, como do próprio Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. em abrir 
espaço para desfiles de moda. Deu 
motivo para este comentário a reali
zação no Museu de Arte Moderna dc 
São Paulo de um grande desfile da 
São Paulo Alpargatas. No próprio 
MAM, falando com Apariclo Basíllo 
da Silva e outro membro da diretoria 
daquele orgão. eles ressaltaram a via
bilidade de abrir espaço para a moda

A palavra da diretora
Evelyn, que acaba de receber o con

vite do ministro Celso Furtado para 
integrar a Comissão Nacional de Ar
tes Plásticas, pensa que através de 
um evento como este, multa gente ve
rá o museu, passando a ter novo inte
resse por seu acervo e suas exposi
ções. "Solicitei ao coordenador deste 
desfile que agregue à sua produção

Sk dei as con 
mostra rio seu 
outono/invente 
Age, Fátima J 
Ketteriey Becl 
Joanna, Brasil 
Pano, Lya Oue 
Brasileira. Na 
modelos que et 
passarela 6 da 
pelotense Fátii

O espírito de fraternidade entre 
argentinos e brasileiros parece ter 
se estreitado nestes últimos dois 
anos. Irmãos na inflação, eles lá 
torcem pelo sucesso do nosso 
cruzado, e, desde a vendedora de 
loja até o garçáo, todo mundo fala 
na nova moeda brasileira. Se as 
compras não são mais tão

atraentes em Buenos Aires que 
está multo caro para nós, em 
copensação a cidade nos recebe 
com maior calor. Passear por 
Corrientes naquele val-e-vem de 
gente que esquece o relógio na 
madrugada segue a grande 
atração.



chancela. Cláudia Viel Norci, 
Isabel Luzia Tagliari Mostar- 
deiro c Crislaine, conhecidas 
modelos dc Porto Alegre, po
saram para o artista compor 
seu quadro, dc 1,80 metro por 
2,13 metros — ao qual deu o 
nome dc Manequins de Porio 
Alegre —, c de quebra ganha
ram co-autoria da obra. A te
la, pintada por encomenda do * 
grupo de moda Vanguarda 
Sul, ficou pronta depois de 
dois frenéticos dias de traba
lho no estúdio do fotógrafo 
gaúcho Martin Strcibel. No 
último dia 7, a tela esteve ex
posta no Museu dc Artes do 
Rio Grande do Sul. quando as 
nove confecções do Vanguar- 

Um dos últimos quadros do da'Sul apresentaram suas co- 
pintor gaúcho Iberè Camar- Icçõcs dc outono-invemo. 
go, 71 anos, traz mais três as- “‘Esse quadro tem a esponta- 
sinaturas além da sua famosa ncidade de um estudo, dc um

desenho. Apesar de ter tra
balhado com uma luz muito 
forte, acho que seria capaz 
dc pintar de olhos fechados, 
porque as cores estavam 
dentro dc mim", diz Ibcrc

4iauas.
★

Camargo.

Iberè Camargo: assinando um novo quadro junto com as modelos
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( Retalhos ) ★ O Grupo de Moda 
Vanguarda Sul terá estante 
coletivo na Fenit, que abre 
dia S. em Sfto Paulo, prece
dido de uma boa dlvulga- 
ç&o em torno de seu nome. 
pois em função do desfile 
no MargB e da tela de Iberê \f/ 
foi assunto em Jornais do 
Rio e SOo Paulo e da revis
ta "Veja”.

landlz fai 
respeito < 
rim ou nã 
) horário 
Io em vlst 
x> de ali 
ham. Ign 
'Espaço” 
açfio psi< 

j envolver

★ Renato Schebella, 
coordenador do Grupo de 
Moda Vanguarda Sul, rece
beu ofício da Escola de Oo- 

\ municaç&o da Universida
de Federal do Rio de Janei
ro solicitando informações 
a respeito do lançamento 
da coleç&o de inverno do 
grupo, realizada no Museu 
de Arte do RS. "Na medida 
em que a moda ê aceita co
mo arte e em que um desfi
le se articula com um artis- 
ta como Iberê Camargo,/ 
está em discussáo a rela- 
çAo existente entre Artes 
Maiores e Artes Menores; I 
entre as puras e as aplica
das”. escreve o prof. Evan- / 
dro Vieira Ourlques. Soücl- I 
ta ainda empréstimo do au- / 
dio visual que foi exibido na f 
noite do desfile, feito por I 
Martin Strelbel. em que \ 
aparecem as várias fases I 
da sessão de três mane- J 
quins que posaram para cy 
quadro de Iberê. J

•;

^exualldac 
mfies e Ã£
slstlrftoju]« Rui esteve em Assun

ção, Paraguai. Foi tratar 
um desfile de sua coleção 
alta costura e prêt-à- 
porter, a ser realizado num 
dos hotéis da cidade. Rui 
marcou para a próxima 
sexta-feira uma convenção 
com seus representantes 
de São Paulo, Paraná, San
ta Catarina e Rio Grande 
do Sul, para apresentar sua 
linha da próxima estação, 
que está sendo lançada 
também na Fenit.

★ Mlgi 
Menezes 4 
livro "Cac 
lançado hi 
Hotel Em 
se de autc 
da em di 
abrangent 
de sua vid 
nha, mulh 
apresentai 
se poslcior 
de recorda 
zes de sv 
épocas tris

ü

m 'A' A psicóloga Ignez Gal- 

lo estará, amanhã e 
quarta-feira, no auditório 
do centro de promoções da

-
3

★ Diva 
vite da La 
zando este 
sldfencla.jir


