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•-•bs 07; raeeos Exposição integrada nas comemorações dos 30 

anos da Folha da Tarde.

Escultura, gravura, desenho, pintura.

30 artistas.
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" FÔLHA DA TARDE " - 19/V'66

"ARTE HOJE NO RGS 

INAUGURA SEXÍA-FEIRA
a integrar a importante exposi
ção que será inaugurada às 
18,30 horas do dia 22, de tal 
forma que a mostra será um 
verdadeiro painel do estado atual 
das artes plásticas do sul.

Dia 22 de abril, sexta-feira 
próxima, às 18,30 horas, será i- 
naugurada a exposição de traba
lhos de cêrca de 30 artistas gaú
chos, na maior coletiva inaugu
rada nos últimos anos, e que se
rá denominada “Arte Hoje no 
RGS”. Posteriormente, a exposição 

será alvo de uma seleção a ser 
feita pelo sr. Valter Zanini, di
retor do Museu de Arte Contem
porânea de São Paulo, que leva
rá os melhores trabalhos sulinos 
para integrar uma exposição de 
caráter nacional que será feita 
na capital bandeirante.

Esta importante mostra se en
quadra nos festejos comemorati
vos aos “30 Anos da Pôlha da 
Tarde” e deverá arrastar uma 
verdadeira multidão ao Museu 
de Arte do RGS.

Os maiores nomes da artes 
plásticas do sul estão convidados
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INTERVENTORES PAR t 

E 0 PROBLEMA DAS 0
Na sessão plenária de ontem, 

o deputado Lidovino Fanton pro
nunciou um discurso sôbre a no
meação de interventores para 29 
novos municípios, 
também prejuízos que 
nosso Estado com o não recebi
mento de quotas federais. Foi o 
seguinte o pronunciamento par
lamentar:

“Foram nomeados, ao que se 
anuncia, interventores para os 
vinte e nove municípios recente
mente criados. A respectiva pos-

favorece ainda mais o Executivo. 
E’ que no presidencialismo o 
Parlamento não pode aplicar 
qualquer sanção contra o presi
dente. Por isso, se o voto indire
to é valioso no parlamenta
rismo, é inaceitável no presiden
cialismo. Referindo-se à imposi
ção do voto indireto em nosso 
país, o sr. Lautenschleiger disse 
que êle não resultou de razões 
doutrinárias, mas sim de razões 
diversas, para atender os interês- 
ses dos acuais mandatários. O

assinalando 
sofrerá
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MUSEU VAI MOSTRAR OS NOSSOS BONS
Enquanto espera material para a mostra 

de Jef Golyscheff, o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul já inicia os preparativos para 
a mostra da segunda quinzena de abnl “Á 
Arte no Rio Grande do Sul, Hoje1’.

Trata-se de uma exposição com as figurai 
de destaque nas artes plásticas contemporâ
neas, e que tenham ativa participação nos 
movimentos que vem se realizando.

Dos convites já formulados estão incluídos, 
como definidos, os nomes de: Ado Malogoli, 
Alice Brueggemann. Carlos Alberto Petrucci, 
Joel Amaral, José Bonatto, Paulo Porcella, Pa-

trxck Hwa, Regina Silveira. Suelli Kelling. Su- 
zana Mentz, Danúbio Gonçalves, Henrique Fuh- 
ro. Vera Chaves Barcelios, Zorávia Bettioi, 
Vasco Prado, Carlos Tenius, Alice Soares 
Nelson Wiegert. Outros nomes ainda estão 
por ser consultados e que deverão, certamen
te ampliar a lista dos expositores.

a

Como vem acontecendo, desde a mostra 
de Manoel Calvo, será executado um catálo
go, com dados de cada artista em particular 
e que deverá constituir um verdadeiro álbum 
da arte de agora em nosso Estado.
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