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Dm 11 no MARGS mostra de treze 

artistas campinemes e paulistas
Mais uma exposição de im

portância será oferecida ao 
pôrto-alegrense, no corrente 
ano. quando o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul apresen
tar a mostra que reúne treze 
artistas paulistas, denominada 
“12-1-1”, e que vem de recente 
desenvolvimento em Santa Ca
tarina, no Museu de Arte Mo
derna. de Florianópolis, onde 
colheu significativo sucesso.

Assim, continuando com os 
convênios mantidos ccm as di
versas instituições de arte no 
país, o MARGS fará coincidir 
a referida mostra com o “Co- 
lóquio de Diretores de Museus”, 
cuja realização está prevista 
para o dia 10 do corrente.

O catálogo da referida mos
tra traz uma apresentação do 
conhecido esteta paulista Má
rio Schenberg, que nos fala 
dos trabalhos dos artistas que 
são: Clodomiro Lucas, Efisio 
Pulsolu, Geraldo Yurgensen, 
João Parisi Filho, José Rober
to Aguilar, Lourdes Amorim 
Cedran, Maurício Nogueira Li
ma, Raul Pôrto, Bernardo Caro, 
Ubirajara Ribeiro Sulita Di 
Franco e Vera Uce M. da Cruz.

Anexamos uma pequena no
ta biográfica de Clodomiro Lu
cas, pintor que participa da re

ferida mostra: Clodomiro nas
ceu em 1941 em Campinas, no 
Estado de São Paulo, e iniciou 
a pintar em 1963. Participou do 
15.0 Salão Paulista de Arte Mo
derna, 21.o Salão Paranaense de 
Belas-Artes, 2.o Salão de Arte 
Religiosa Brasileira de Londri
na. 21.o Salão Municipal de Be
lo Horizonte, 2.o Salão de Arte 
Contemporânea de Campinas, 
além de inúmeros outros certa
mes, tendo sido agraciado ccm 
Medalha de Prata no Salão da 
Juveníude de São Paulo e Men
ção Honrosa no 15.0 Salão 
Paulis-ta de Arte Moderna. Ex
pôs individualmente em Cam
pinas, São Paulo e por várias 
vezes integrou mostras coleti
vas.

Desta forma o gaúcho terá a 
oportunidade de se por em 
contato com o que vem sendo 
realizado no setor das artes 
plásticas paulistas, embora, co
mo bem alerta Mário Shenberg, 
“Torna-se realmente difícil, 
no momento atual, organizar 
uma exposição de dimensão ra
zoavelmente limitada, que dê 
uma idéia correta das princi

pais tendências dos artisias jo
vens de São Paulo”, e as ra
zões são óbvias.
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Inaugura hoje, no Museu do 
Arte, altas do Teatro São Pedro, 
a mostra de 13 artistas de São 
Paulo, às 18.30 horas.

Esta exposição mostrará 
se faz entre os artistas de 
guarda, suas tendências, influên
cias, e para onde caminham.

o que 
van-
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Arte e Espetáculos
*

EXPOSIÇÃO DOS PAULISTAS
Vemos acima uma obra que está exposta no 

Museu cie Arte do Rio Grande do Sul, pertencente 
a Lourdes de Amorim Cedran, diretora do Museu 
de Arte Moderna de Campinas.

A inauguração da exposição de “12 +■ 1” ar
tistas paulistas, entre os quais está iLourdcs, foi

Os trabalhos que 
no-

um sucesso na tarde de ontem, 
estão na mostra representam várias tendências 
vas do realismo entre os artistas jovens, fazendo 

arte ligada à vida em todos os planos.uma
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CORREIO DO POVO : 13/7/67

Arte e Espetáculos

«

EXPOSIÇÃO DOS PAULISTAS
Vemos acima uma obra que está exposta no 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul, pertencente 
a Lourdes de Amorim Cedran, diretora do Museu 
de Arte Moderna de Campinas.

A inauguração da exposição de “12 + 1” ar
tistas paulistas, entre os quais está iLourdes, íoi 
um sucesso na tarde de ontem. Os trabalhos que 
estão na mostra representam várias tendências no
vas do realismo entre os artistas jovens, fazendo 
uma arte ligada à vida em todos os planos.



A MOSTRA BE 13 PAULISTAS
O Museu de Arte do RGS prossegue em sua faina, com 

mostras sucessivas e seletas, mas com seu acervo sempre em 
idepósito e isso por não ter sede própria e adequada.. Coincidin
do com o presente Colóquio de Diretores de Museus do Brasil, 
ao qual apelamos por uma moção no sentido de nosso MARGS 
ter uma sede própria, nova e conveniente n0 majestoso edifício 
do Banco do Rio Grande do Sul, que tanto espaço livre ainda 
tem em pisos que cobrem o quarteirão inteiro, temos a registrar 
agora a Mostra de Treze Artistas Campinenses e Paulistas.

E*sa mostra procede de São Paulo, ao qual estamos feliz
mente bem vinculados pelo intercâmbio cultural, nossos artistas 
sendo devidamente apreciados em seus salões e selecionados em 
suas Bienais, como mais uma vez acontece êste ano.
. Trafca-se de uma mostra de artistas jovens de duas cidades 
bandeirantes, tendo a frente pintores como Maurício Lima e 

-proceâ-.m-d0 abstraçiomsmo e concretismo. José ^ Fbirajara Ribeiro sao da nova figuração e realismo 
mágico. E.fisio Putzolu e Joao Parisi são laureados em escul
tura e desenho. Rubem Rey e Bernardo Caro são de pesquisas 
operacionais e também laureados. Vera Cruz é do nôvo^dese-
S jftT°/a^llSta- L(Tdes Cedran é da arte mágica e fantasfíta 
Sulita di Fianco e Clodomiro Lucas pesquisam através de
sentes 181S' Ge,'ald° JUrgensen e 0 decano do* artistas pre-no-

TS^le ni9s-tra há muito a marcação do artesanato 'l de composição, estando presentes 
tro artistas que são arquitetos.

É um panorama com várias direções atuais do realismo rUn SLÍLn11®8 e civi»z?5ão bandeirante, tecnológica Tbtme 
cosmopolita em suas órbitas internacionais, ao contrário do one 
se sente mais em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco de nre?H 
cismo mais regionalizados, provinciais, típicos e iocafs nSõ 
Sao Paulo-Rio de Janeiro sendo centras de mais SrsS
forte?ríf'e f0m 0 f0k]óre e 0 nativismo maiores no 
Aoue ç JSoídeste e mesmo no extremo sul, com excecãn rias fcropoles provinciais, mais em busca da órbitf nacional

bgsras’*da “^eros
élan melhor ou equivalente, 
mero e o

e do
nada menos de qua-

me- 
e inter-

„ „ . paulista. Já
e ofUpais que têm devassado, com 

mnrn-mr, , .os rUiri0.s adui repisados. Há o efê-
temas e de expressão* iídifundidoTm nlo^ntre nós' buaoa d*

rajara Ribeiro *e o trfo das cfixlí’ tí t n,ÍTla?ade de Ubi' 
Beatles de Maurkro N rim# 0‘p„c,f de ^ouides Cearan e os 23 pinturas e SuiUa di Z?Zo Pdrt0 e SUas

Â temos Ctido ST1 3 clloMof™ «“*-
pitantes em seus gêneros!5íffSStl mais paI"
centros, mas aqui é novamente o Sn? e doutros
dade que marca São Pauin rin- „oiii0r u ° ,s?n^do de atuali- 
bandeiras de desbravamenín aífieH6 05 bandeirantes às novas
due há em seus sajões^modernos^em^uas SSiC0 E *«*■
guardismo mundial, em antítese com B 6 ais com 
™“Se Si se alienam do

, o van-
a moaorra acadêmica e
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M4RGS CONTINUA 
AT*EESK\TANDO A MOSTRA 
“12 MAIS 1”

Inaugurada paralelamente 
ao desenvolvimento do '“TI Co- 
lóquio Nacional de Diretores 
de Museus de Arte”, a mostra 
*''12-4-1”, que apresenta treze 
artistas jovens de São Paulo, 
e que se encontra, no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, 
se constitui completo sucesso, 
tendo o mérito de nas pôr “-m 
contato com a arte jovem da
quele Estado.

T>nbora apresentando a di
ficuldade básica de.não poder 
representar, de forma geral, o 
que consiste o momento atual 
da jovem arte paulista, por
quanto são inúmeros os ca
minhos e tendências, bem co
mo os artistas que tentam, 
nas artes plásticas, o seu meio 
de expressão, não rest-a a me
nos dúvidã de que se trata de 
uma realização de grande va
lor, pois. o nível das obras a- 
presentadas é bastante alto.

Aberto à visitação pública, 
no horário das 14 às 18 horas, 
o Museu de arte apresenta a 
referida exposição, diàriamen- 
te. anenos aos sábados e do
mingos, em sua. sede, altos do 
Teatro São Pedro, na Praça 
Marechal Deodoro.
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