
ELI HSIL

inturas
(artista de Santa Catarina)

des enhos e p
#

DAC/SEC

MAHGS

MARGS (Teatro S. Pedro)

29: 9 desenhos a 1k pinturas

lh 11 68 21 11 68



MA MUSEU OE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
DIVISÃO DE CULTURA 
SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

í>
DIÁRIO Djü NOTICIAS:

10/11/68

V

Duas boas exposições
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Duas inaugurações importantes nesta semana: a mostra de Glauco Rodrigues e de
Eli Heil.

Glauco, na Galeria Leopoldina, amanhã às 20 horas.
Eli, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, na quarta-feira.
Glauco é gaúcho. Eli é catarinense. A mbos com um bom currículo e muitas expo- 

. sições realizadas. Glauco a arte de hoje. Seri grafia. Eli, a primitiva autêntica.
Um pouco mais de Eli, menos conhecida aqui do que Glauco: foi lançada ao públi

co em 1963 no Museu de Arte de Florianópo lis. Uja pequeno estilete como um prego ar
redondado na ponta e com êle espalha a tin ta sôore a tela, dando-lhe a forma desejada, 
sem nenhum esbôço prévio. Suas pinturas e desenhos mostram figurinhas coloridas que 
dançam, patinam, jogam bola, vão a missa, choram, conversam e mesmo brigam (como 
já notava Carlos Corrêa). Sua-pintura é seu jeito de sentir a vida: de uma maneira sim
ples, sem complexos, desprovida de qualquer dos conhecidos elementos teóricos da estética 
que, às vêzes, limitam o artista.
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EU HEIL AMANHÃ NO MARGS
A artista de Santa Catarina, Eli Heil, estará mostrando seus tra
balhos a partir de amanhã, dia 14, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (altos do Teatro São Pedro). Sôbre a obra *de 
Eli, diz Carlos Humberto Corrêa, diretor do Museu de Arte de 
Florianópolis: “A atue’, pintura catarinense tem como elemento 
•de destaque a obra estranha de Eli Heil, não por ser a nossa 
única representante, do primitivismo, no campo da divisão didá
tica dos “ismos”, mas pelo fato de que sua arte é, talvez, e que 
melhor representa, entre nós, a maneira de ver e sentir a vida: 
simples, sem complexos, desprovida de qualquer dos conhecidos 
elementos teóricos da estética que, por vêzes, limitam o artista”.
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Eli Heil Hoje 

Museu de Arte
no

Inicia hoje. às 19,30 horas, no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (altos do Teatro São Pedro) a exposição de traoa.hos da ar
tista de Santa Catarina, Eli Heil. Sôbre sua obra, d.z Carlos_ Hum
berto Corrêa, diretor do Museu de Arte de Florianópolis: A 
atual pintura catarinense tem como elemento de destaque a obra 
estranha de Eli Heil, não por ser a nossa única representante do 
primitivismo no campo da divisão didática dos ismos , mas peio 
fato de que sua arte é, talvez, a quo melhor representa, entre 
nós, a maneira de ver e sentir a vida: simples, sem complexos, 
desprovida de qualquer dos conhecidos elementos teorjcos da 

estética que, por vêzes, limitam o artista”
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no
Museu de Arte

Inicia hoje, às 19,30 tíòras, no Museu de Arte do Rio Grande do 
suj (altos do Teatro São Pedro) a exposição de trabalhos da ar- 
tisi-a de Santa Catarina, Eli Heil. Sôbre sua obra. diz Carlos Hum- 
oerio Corrêa, diretor do Museu de Arte de Florianópolis- 
atual pintura catarinense tem como elemento de destaque a obra 
estranha de Eli Heil, não por ser a nossa única representante do 
pnmitivismo no campo da divisão didática dos “ismos”, mas pelo 
lato de que sua arte é. talvez, a que melhor representa, entre 
nos, a maneira de ver e sentir a. vida: simples, sem complexos, 
aesprovida de qualquer dos conhecidos elementos teóricos da 

estética que, por vêzes, limitam o artista”
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Informa Herthon de Leon

PRIMEIRO TEMPO
rpoma corpo, na ARENA nacional, um grande movi- 
1 mento de solidariedade ao seu presidente, o se- 
nador gaúcho Daniel Krieger. Esta manifestação de- 

■ :-orre não da posição que o senador assumiu, con
trária à representação do governo em relação ao de
purado Márcio Moreira Alves (em vias de ser cassado) 

visando neutralizar manobras dos que desejam

recursos dos dois fundos mantidos pelo OEA: dez 
milhões de dóiaies para o desenvotv "^er.to de ativi
dades educacionais e quinze milhões de dólares para 
aquelas relacionadas com a ciência tecnológica e pes
quisa Salientou, a'nda, o ministro Tarso Dutra, a 
importância dos projetos aprovados na Venezuela, 
que representam a conjugação de esforços dos paí
ses do Continen e americano, visando a melhoria de 
pessoal ciualifieado para o desenvolvimento O Bras'l 
teve treze projntos aprovados em Maracaí, e entre és 
tes estão alguns de fundo multinacional, como é o 
caso da Faculdade Interamericana de Educação. Tal 
Faculdade fundir nará na Universidade de Santa Ma
ria no R'o Grande do Sul, e atenderá a tôdos os paí
ses Latino-ameiicanos em cursos de pós-graduação.

mas
ocupar o seu lugar.

seu discurso de posse na Presidência do Con
selho Interamericano de Cultura, cargo para o 

qual o ministra Tarso Dutra foi eleito em Maracaí, 
na Venezuela em fevereiro deste ano, o t tular do 
MEC ressaltou a importância dos programas que se
rão postos em prática, a partir da distribuição dos

Em

À HORA DO CHÁ
A Câmara Junior de Pôrto Alegre, através das se

nhoras dos juntors, promoveu, na tarde de têrça-feira, 
nos novos estúdios da Rádio Difusora, localizado no Mor
ro de Santo Antonio. um chá beneficente, cuja renda 
favorecerá as crianças excepcionais da Escola "Recanto da 
Alegria". As sras. Loiva Baldi e Terezinha Mattioti, es- 
pòsas do presidente e do vice da CAJUPA, organizaram 
a promoção, auxiliadas por grande grupo de senhoras.

A Berwen House apresentou desfile de mod'los da 
coleção Primave.ra-Verão 1968, mostrados por Nina Rosa, 
Doris e Lurdes, e comentados pela apresentadora, Ra
quel Cagi (muito elegante, usando um listradinhol.

Em uma grande mesa, ficaram as patronesses oficiai9 
do acontecimento, e, entre estas, as presenças das sras. 
Stella Aloise Barcellos (vinda de outro compromisso, no 
qual, também, era pafronesse de honra), Maria Marques 
Fernandes (dona Maria usava um traje de listras alaran- 
jadas. em tarde de grande elegância), Ntn«nha Braga (com 
a simpatia “d‘habltude”), Adibe Gomes da Silva, Ercilia 
Hervé e Erna Carrion.

Ainda na mesa principal, as sras. Iolanda Borges 
Fortes, Icléia Guazelli, elegr.ntérrima usando modelo nas 
três cores "vedettes", marinho, branco e vermelho, Jací 
Pergher, de branco, Arí Marques Vieira, com bonitos brin
cos de fabricação alemã, e a sra. Rute Martins.

Em outro grupo as sras. Gisela Oliveira, muito bem 
de verde, Miriam Predebon, com os cabelos “à leone”, 
Maby Santaló, de vermelho, Maria Thereza Bacchieri e 
a srta. Eni Herbst, uma das presenças mais elegantes da 
tarde, usando estampado.

Também no acontecimento, as sras. Lídia Moschetti, 
Maria Helena Carpes, Rosa Maria Fiori Haggeman, The- 
mis Stürmer, Ana Lúcia Jaccobi, Maria Maranghelli Ma
ria Constança Feio, muito bsm de marrom, Terezinha 
Campochão e Vera Regina Sebenelo, dentre muita gente 
mais. Manequim ão Scala D‘Oro: na passarela hoje, à noite

ík'\ POUCAS & BOAS
ce, conto para vocês qu* 
está sensacional a coleção 
de sandálias Italianas.

segunda-feira última, no 
Palácio do Comércio, em 
benefício das obras de Re
cuperação Social lideradas 
pela primeira dama do 
Estado, sra. Stella Aloise 
Barcelios. A próxima reu
nião será liderada pela 
sra. Mimi Moro.

interessante conjugação de 
muita moda, humor, mú
sica e projeção audio-vi- 
Bual.

Finalmente hoje, à noi
te, nos ambientes babilô- 
nicos da Associação Leo- 
poldina Juvenil, os pôrto- 
alegrensee terão oportuni
dade de assistir o famoso 
"Scala D‘Oro B e a u t y 
Show”, que tan o sucesso 
alcançou em São Paulo, 
quando apresentado na 
FENIT. Após a apresen
tação de São Paulo, o pri
meiro estado que verá o 
“show” será o Rio Gran
de do Sul pois o Scate 
D Oro percorrerá também 
as cidades de Pelotas, Ca
xias e Santa Maria, se
guindo depois para um» 
grande mara'ona nos de
mais estados do Brasil.

Toda uma equipe de gen
te especializada, incluindo 
quatro manequins, coorde
nadoras, apresentadores e 
diretores estão circulando 
por aqui desde terça feira 
para a apresentação de 
hoje, tendo por local o

O Roiary Club de Por
to Alegre, com uma reu 
nião fes'iva comm~rou o 
seu 40.° ani.ersário. Êstr 
clube de frabrlho t-m na 
presidência o sr. Luiz Car
los Guimarães.

A promoção tem a lide- 
das sras. Mariarança

Marques Fernandes, presi
dente do Movimento Assis- 
tencial de Pôrto Alegre, 
entidade que será ben-fi- 
eiada com a renda, e a 
sra. Nisa Vogei, esposa do 
presidente da Associação 
Leopoldina JuveniL

A morena e bonita sra. 
Vera Rocha Ribeiro, na 
manhã de ontem, renova
va seu guarda-roupa com 
as últimas novidades tra
zidas do Rio pela sra. Ma
ria Dib. da boutique "Nu- 
ance”. No mesmo locai, 
faziam o “shopping" as 
sras. Vera Vargas, G;sy 
Tonin e Lúcia Oppenhei- 
mer. E por falar em Nuan-

A Diretoria do Institu
to Cultural Brasileiro Nor
te-americano 

para o "cock” de abertu
ra da exposição de cerâ
micas de Neusa Mattos e 
tapeçaria de ^Leda Flores 
O “vernissage” terá por 
local o próprio Instituto, 
dia 18 de novembro, às 18 
horas.

conv! dando

O Museu df Arte do Rio 
Grande do Sul convidan
do para a inauguração da 
exposição d? Eli Heil, que 
acontecerá às 19,30 h., de 
hoje, tendo po-r local o 
próprio Museu, no Teatro 
São Pedro.

A sra. Gilka Romerc 
Tie hbol foi a responsável 
pela aula de culinária da 
pela aula de culinária de

O PENSAMENTO DO DIA
O egoísmo não admite virtude patrióticas. (Osório)
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EU HEIL NO "CORREIO"
rinense pinta cantando e sua obra já está con
sagrada na Europa através da França e Ibéria, 
tendo conquistado críticas que lhe exaltam o 
valor próprio”. Os trabalhos de Eli Heil perma
necerão expostos até dia 23 no Museu de Ar
tes do Rio Grande do Sul (altos do Teatro Sao 
Pedro). E merecem ser apreciados, pois “à atual 
pintura catarinense tem como elemento de des
taque a obra estranha de Eli Heil, não por ser 
a nossa única representante do primitivismo, no 
campo da divisão didática dos “ismos”. úias pe
lo fato de que sua arte é, talvez, a que melhor 
representa, entre nós, a maneira de ver e sen
tir a vida: simples, sem complexos, desprovida 
cie qualquer dos conhecidos elementos teóricos, 
da estética que, por vezes, limitam o artista , 
segundo Carlos Humberto Corrêa, diretor ao 
Museu de A’-'te de Florianópolis. A foto regis-

A pintora Eli Heil, que veio a Pôrto Alegre e 
conquistou uma legião de admiradores de sua 
arte. estendeu sua visita até aos órgãos da Cia.
Jornalística Caldas Júnior, quando percorreu, 
juntamente cora seus acompanhantes — sr. Jo
sé Albano Heil (seu esposo), sr. Rubens Dimz 
(seu irmão), sita. Zaidá Catarina da Silva e a 
menina Denise da Silva Luz — os diversos de
partamentos do “Correio do Povo”, “Fòlha da 
Tarde” e “Folha Esportiva” e ainda da Rádio 
Guaíba. Eli Heil, que “há seis anos descobriu a 
pintura e o desenho como amadora autodidata, 
com impressionante poder de expressão, lembra- 
nos o extinto artista baiano Raymundo Olivei
ra”, é o que diz o crítico Aldo Obino, nosso 
companheiro de trabalho, para mais adiante a- 
crescentar: “Arte de aparência compogita,- Ib
érica, mas com algo melancólico, a artista cata-

tra um aspecto da visita a êste jornal.



MA MUSEU SE ARTE 00 RIO GRARDE 00 SOL
DIVISÃO DE CULTURA 
SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COHHBIO DO POYO

ti

2 2 Al/S 3

MOSTRA DE ELI HEIL TERMINA HOJE
nini, diretor do Museu de Arte Contemporânea 
da USP: “Não temos dúvida em considerar Eli 
Heil como a maior revelação de nossa arte de 
intuição primitiva dêstes últimos 20 anos”. O 
trabalho acima, realizado em 1964, leva por

No Museu da Arte do Rio Grande do Sul (al
tos do Teatro São Pedro) poderá ser aprecia
da até hoje, no horário das 14 às 18 horas, a 
mostra de trabalhos primitivos de Eli Heil, a 
artista de Santa Catarina. Dela diz Walter Za-

t.cu.o “Curral”.V



/ NOTAS CURTAS V

O Grupo de Teatro do Di
retório Esíaduai do Estudan
tes, com a coordenação de 
Vera Scaglia e direção tea
tral de Delmar Mancuso está 
realizando ensaios todas às 
quarta, feiras às 20,30 Horas e 
sextas-feiras, às 20 horas na 
sede de DEE. Os univecsitá 
rios interessadrs em participar 
do movimento podem compa- 
r?cm- ao local dos ensaios.

Freitas, Paula Porcella, Flavia 
Albuquerque, Maglianj.

Marlene Fuzer, He'lena D’Avi- 
la, Marlen- Schmidt, Luiza 
Bucker, Florentina Corrêa, 
Waly Woelfert e Maria Di Ge- 
sú, estão com litografias, xi
logravuras ou desenhos, na 
most a da Gel Tia do DEE 
(Rua Senhor dos Passoh, 235, 
3.° andar).

A Galeria Rubem Berta re. 
cebeu mais uma preciosa doa
ção. A viúva de José Perissi- 
noto ofereceu à Galeria dos 
Associados, duas telas daquê 
le pintor: “Cabeça de Môça” 
e “Auto-retrato”, de 1955.

José Perissinoto nasceu em 
Veneza em 1851. velo ao Bra
sil com 10 anos. De-ois vol. 
tou à Itália e estudou no Ins
tituto de Belas Artes de Flo. 
rença, com os maiores mestres 
da pintura italiana da prunei- 
ra metade dêste século.

A direção do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul distri- 

i buiu uma nota cancelando i 
inauguração da mostra dc 

| Masanori Uragami, que esta
va marcada para hoje à noi.• •
te.

O motivo foi ãe “fôrça 
maior". É que, de Brasília 
veio um radiograma que pe- . 
dia a transferência da exposi
ção do artista japonês, prorno 
vida aqui, pelo Govêrno do 
Estado e MARGS. Provável- 
menie Uragami comece a ex
por no Museu dia 25. Antes 
tíêle entretanto vai mostrar 

.sua arte Eli Hell. Em janeiro,
{ exposição da Jovem Arte Con

temporânea.

. . .. . . . •
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i * As pinturas de Gutierrez es
tarão na Galeria do Ins.it.ito 
de Arquitetos do Brasil a par. 
tir cia 12. Depois vi.ã0 ex
posições de E do Linp...ann, 
Regina Silveira e R°&a Amé
lia Althoff.

• •
:

Niza de Castro Takk hoje dá 
recital, às 21 horas, na Escola 
de Aites. No programa Calda- 
ra, Scarlatti, Mozaxt, Schu. 
bert, Fagnanl, Mignone. O re
cital da soprano paulista tem 
o patrocínio da Divisão de 
Cultura do Município e faz 
parte da IX Semana de Pôrtc 
Aleg.e.
Na movimentada "Semana de 

Pôrfo Alegre”, Eny Camaigo 
anuncia ainda um espetáculo 
muito original. Em primeira 
audição no Rio Grande do Sul, 
a apresentação musical, co- 
reográfica de rituais de um- 
banda. São textos de Bororó, 
de Radamés Gnattali da Can- 
tata “Maria Jesus dos An
jos”.

A regência será d0 próprio 
autor. O espetãculJ, .-o Salão 
de Atos da UFRGS acontecerá 
amanhã, às 21 horas e domin
go no mesmo horário, no Au
ditório Araújo Vianna.

No programa d« amanhã 
além da Cantata, vamos ouvir 
o concêrto n.o 3 em dó menor, 
para piano e orquestra, de 
licethoven, com solos de Pia 
Sebastiani e, ainda “As Bodas 
de Fígaro” de Mczart.

Domingo, substituindo o 
concêrto para plano, a apre
sentação da “Aoertura Solene 
1812”, de Tchafkowsky, com re
gência do maestro Salvador 
Campanella, com a colabora
ção da Banda Militar da 5.® 
Zona Aérea. Entrada franca 
para os dois espetáculos.

Pia Sebastiani amanhã faz solos de piano do concêrto da
OSPA.
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No Teatro Leopoldina, 

cartaz uma grande peça: “Na
valha na Carne”. Tônia Carre. 
ro, Nelson Xavier e Emiliano 
Queirós, no ele^vjo. A tempo
rada será curta: até domingj 
ou meados da próxima sema-

em
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Amanhã, às 20 horas, Do Tea
tro São Pedro, o V Festival 
de Bailes Espanhóis “Dar.zas 
d e mi Tierra”, pelos alunos da 
Academia da Casa de Espanha 
Entradas ra "Casa de Espa
nha", (Av. Júlio d© Castilhos, 
133).

Desde ontem, na Galeria 
Sete Povcs, a coledva do Ate. 
lier Livre da Prefct; ?ra. Com 
trabalhes na mostra: Luiz 
P.rasil, F ’uardo Cruz, Anestor 
Tavares, Flávio Ponz, Cio vis 
Peretti, Carlos Asp, Teniza

••••
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Tônia Carrero e Nelson Xavier só até domingo, no Teatro Leopolãina, com “Navalha na
Carne”,

NOTAS CURTAS
O CAD — Centro de Arte Dramática cia 

Faculdade de Filosofia da UFRGS 
preparando a peça “Homem: Variações sôbre 
o Tema”, que deverá estrear ainda êste mês, 
na Reitoria.

A Assessoria Técnica do Concurso Nacio
nal de Piano que seria realizado, entre 17 e 
24 deste mês, decidiu transferir para maio 
próximo a realização d 
tanto, as inscrições continuam abertas e, man
tidas. as já feitas.

está

promoção. F.ntre-

Participam do elenco de “Homem: Varia
ções sôbre o tema”, Hamilton Smith, Haydée 
da Silva, Luiz Francisco Fabretti, Maria 
Luiza Martin*, Nara Keiserman, Suzana de 
Barros, Valquiria Pefta, Carlos Carvalho c 

Cecília Misenblat. Direção de Luiz Arthur 
Nunes.

O prêmio para o primeiro colocado nesse 
concurso, será de uma bôlsa de estudo de 1 
ano, na Polônia, oferecida pela Embaixada 
dêsse País. Para o segundo, um piano “Nie. 
dorf ’ e um prêmio em dinheiro no valor de 
NCr$ 3 mil. Para os demais colocados, além de 
outros prêmios, os seguintes, era. dinheiro: 
NCrS 1.000,00, 500, 300 e 200.

“Os Fuzis da Senhora Carrar” continua 
no Teatro de Arena. A peça de Brecht tem a 
direção de Wagner de Mello que, nesta sema
na voltou do Ri« trazendo o texto de “O 
comêço é sempre difícil, Cordélia Brasil, va
mos tentar outra vez”, de Antônio Bivar e 
de “Dois Perdidos Numa Noite Suja”, cie 

Plínio Marcos.

As duas peças, a de Bivar, e de Plínio 
Marcos deverão ser montadas pelo Arena. 
Ambas deverão estrear no início de janeiro 
em uma das nossas praias do Atlântico.

No Rio, WTagner assistiu “A Pílula”, de 
Fernando Worm, no Teatro Jovem. Disse que 
não gostou do espetáculo e que a Angela Vas
concelos do elenco, não é nem a Miss Brasil, 
nem a atriz que esteve aqui, no Leopoldina, 
com “Dr. Gelúlio”, como muitos pensavam. 
Trata.se de uma jovem que estudou com ele 
no CNT e que integrou o elenco de “Roda 
Viva”, na única apresentação feita em Pôrto 
Alegre.

Amanhã, às 20 horas, no Auditório Araú
jo Vianna, a apresentação dos inscritos no 
concurso de arte tradicionalista da II OPPA, 
promoção da Federação Riograndense de As. 
sociações Comunitárias e de Amigos de Bair
ros (FRACAB), patrocinada pelo SESI e o- 
ficializada pela Prefeitura Municipal. No es
petáculo, danças simples, sapateadas, chula, 
facções, conjuntos musicais e declamadores. 
Entrada franca.

-

A OSPA, amanhã, às 21 horas, no Salão 
de Atos da UFRGS vai dar o último concêrto 
da temporada dêste ano para seus sócios. , 
Com a regência do maestro Juan Carlos Zor. 

zi: como solista, ao piano, Norma Appel Bo- 
junga. No programa, Beethoven, Zorzi, 
Rachmaninoff e Schumann.

Aos domingos, às 10 horas, no Teatro do 
Arena (altos do Viaduto) um espetáculo para 
o público infantil: “A Revolta dos Brinque
dos”, de Pernambuco de Oliveira,

No Museu de Arte, desde ontem a expo
sição de desenhos e pinturas de Eli Heil.‘.


