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Cartão-postal
Verônica Ruttkay Pereira, que é cônsul hono-«syKS-isss:

geral húngaro, András Basch, e sua mulher 
Andréa com vinho de honra dia 23, no Margs.’ 
O casal vem de São Paulo para a abertura da 
mostra de fotografias e gravuras, a maioria de 
artistas húngaros contemporâneos, dando boa 
ideia daquele país. As fotografias dividem-se 
em diferentes temáticas, incluindo prédios e 
paisagens, arte folclórica e vinhos húngaros 
Essas ultimas estão, provavelmente, entre as 
mais diferentes e curiosas da exposição.
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A Hungria em fotos e gr
Mostra promovida pelo consulado húngaro abre amanhã no Margs e revela I

elos recantos, flagrantes do folclo
re e de paisagens da Hungria po

derão ser vistos a partir de amanhã 
nas Salas Negras do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli, na 
exposição promovida pelo Consulado 
Honorário da República da Hungria 
no Rio Grande do Sul. As 50 fotogra
fias estão divididas em três temas: Vi
nhos, Arte Folclórica e Paisagens e 
Monumentos. As imagens mostram o 
pais após a Perestróika.

A consulesa da Hungria no Estado,
Verônica Ruttkay Pereira, destaca que 
a data da abertura da mostra, 23 de 
outubro, é bastante representativa 
para o pais, porque lembra o movi
mento revolucionário de 1956, quan
do houve protestos pela libertação das 
imposições do bloco soviético. Além
das fotos, estará em exposição tam- A mostra, dividida em fotografias e gravuras, revela aspectos culturais húngaros 
bém uma série de gravuras da produção recente de ar- serigrafia. A mostra abre amanhã, às 20h, para convida-
tistas húngaros, o que permite traçar um painel de par- dos, com a presença do Cônsul Geral da Hungria, An
te da arte contemporânea da nação. Ao todo, são 26 gra- drás Basch, que virá de São Paulo. Visitação a partir de
vuras, que reúnem diversas técnicas, como litografia e sábado, das lOh às 17h, até 15 de novembro.

MAURO SCHAEFERB
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As salas Negras do Marg: 
(Praça da Alfândega, s/n°) se 
rão um pedacinho da Hungrit 
de hoje a 15 de novembro. C 
Consulado da Hungria promo
ve nesse período duas mostrai 
sobre esse país da Europz 
Central. A primeira delas reú
ne 50 fotos sobre a cultun 
húngara, e a outra traça uir 
painel da arte da gravura con
temporânea. Esta técnica apre
sentou 0 reflexo do realismc 
socialista e da propaganda co
munista na década de 50. H 
nos anos 60, ilustrou as ten
dências em voga, como 0 pop- 
art, destacando-se os trabalhos 
de István Szonyi e Lajos Nán- 
dor Vargar. Na década de 70: 
surgem técnicas como a seri- 
grafia e 0 off-set, com desta
que para Imre Bak e János Fa- 
jo. Confira, de terças a domin
gos, das lOhàs 17h.

Exposições
FOTOS E GRAVURAS DA HUNGRIA
Margs (7 de setembro, 1010). Abertura 
hoje, 20h
Das 9h às 17h. Até 15 de novembro.
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HUNGRIA — O Consulado da 
Hungria patrocina hoje 0 lança
mento da Exposição de Gravuras 
e Fotografias sobre a Hungria, às 
20h. no Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°). Cerca de 50 fotos exi
bem 0 trabalho de artistas como 
Péter Prutkay e Andréa Dezso, 
entre outros. Até 15 de novembro.
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Abre mostra sobre a Hungria
Com a presença do cônsul Geral da Hungria, András Basch, que 

veio de São Paulo, inaugurou ontem à noite a exposição de fotos e gra
vuras da Hungria no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Mala- 
goli (Praça da Alfândega, s/n°). Com as gravuras expostas (as fotogra
fias estarão na mostra somente a partir de segunda-feira), o evento de 
abertura reuniu parte da colônia húngara do Estado. A escritora e 
atual patronesse da 44a Feira do Livro, Patrícia Bins, filha de pai hún
garo, esteve presente. “As gravuras mostram que os jovens artistas da 
Hungria seguem as tendências internacionais”, opinou. As obras fo
ram produzidas nesta década e apresentam diversas técnicas, como
serigrafia, litografia, mista e águaforte, o que permite traçar um pai- ,____________
nd da "k dacluele P?8' A vísiíação segue até o dia 15 de novembro. O cônsul András
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Bela acolhida
O cônsul-geral da Hungria no Brasil, András 

Basch, veio com sua mulher para o recente vin 
d’honneur realizado no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli (Margs). A noite 
celebrando a Hungria teve como anfitriões o 
casal visitante e a cônsul honorária Verônica 
Rutkay Pereira. Os recantos do museu tiveram 
como complemento gravuras de artistas hún
garos, e os brindes foram com vinhos de boa 
produção e da mesma origem. Foram muitos 
os comentários elogiosos ao evento, que con
tou com música de artistas nascidos na Hun
gria, como Liszt, Bartók e Kodály.


