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artista japonês nascido em Honolulu.
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Transferida a mostra
de Masanori
Uragami
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Por motivo de força maior,
conforme radiograma recebi
do de Brasília, fica adiada sine-die a inauguração da
mostra de arte japonesa de
Masanori Uragami, cuja vin
da estava promovida pelo
Governo do Estado.
A inauguração foi original
mente programada para hoje,
às 20 horas, no Salão do Mu
seu de Artes do Rio Gran
de do Sul, havendo possibili
dade de que se possa realizar
ainda êste mês, caso sejam
solucionados alguns obstácu-.
los de ordem técnica.
A Direção do MIARGS avi
sará ao público pôrto-alegren■e oportunamente sôbre a
íova data para a exposição
ias obras do reaosnado ar;ista nipônico.
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Artes & Espetáculos

Masanori XJragamisegunda-feira começa mostrar sua pintura no MARGS

NOTAS CURTAS
Tônia Carrero ao deixar Pôrto
Alegre
mostrou mais um v z sua simpatia, num bai
le de despedida ao povo gaúcho: “Ao me deopedir desta Cidade quero deixar a expressão
da minha maior alog.ia em relação ao aco himento e atenção recebidos pelos órgãos de di
fusão da imprensa de Pôrto Alegre, às auto
ridades e ao púbLco”. A êsie particularmente
agradeço o fato de ter mostrado sua face de
amigo da culatra © das iniciativas artísticas
Pois eosa é, tradicionalm nte, sua verdadeira
face, agora a todo o Brasil restituida. Obriga
da © até breve”. Tônia Carrero.
Gutemberg Guarablra, o compositor de
“Margarida”, canção venc;dora da etapa nac^cnal do II Fesoival Internacional da C:nção do R'o p:la primeira v^z ve.o ao Rio
Grande do Sul. Estêve em São Lcurenço do
Sul domingo último dando show aos assoe ados do Clube Comercial daquela cidads. Gufc
está em São Lourenço há alguns dias, acom
panhado da espôsa Guayra.
D'sde segunda-feira, na Galeria do Insti
tuto Cultural Brasileiro No. te-Americano, ?
exposição de cerâmicas e tapeçarias de Neusa
Mattos e Leda Flores. A exposição permanece
ab ra ao público das 8 às 12 horas e das 12,
às 21 horas, durante tôda semana, no 12.°
andar do Edifício União.
Amanhã, no Cinerama (Cine Baltimore),
a avant-prrm ère de “Uma Batalha n0 Infer
ne’, em banefício do Hosoiial da Criança S:nto Antôn:o. Nc elenco Hsnry Fonda, Robsrt
s>haw, Robsrt Ryan, Dana And.ews, George
Montgornery, Píer Angeli e ou 'rcs. Di-eção
de Ken Annakin. Convites pelo fone 2-66-60
,
às 20,30 horas, no Salão de Atos
(flo Colégio Bom Conselho, 0 Grupo “Viva a

Ciente” apres"re'ará um show de canções Jo
vens e alegres. No dia 24, às 16,30, o m s.no
espetáculo será levado a efeito na Vila Far
ra,pos.
Na Galeria da Associação de Cultura Fran
co Brasileira, em exposição a I Mostra Vo
lante de Arte, organizada pelo Instituto de
Educação Flô.es da Cunha. Quase 70 traba
lhes de alunos dos vários cursos estão a
mostra.
Está em Pôrto Alegre, a convVe do Govêrno do Estado, o pintor japonês Masanori
Uragaml. Aqui, Üragami fará uma exposição
de suas mais importantes obras a partir do
dia 25 atá 3 d de-e—bro, no Museu de Arte
do Rio Grande do Sul.
Ontem à tarde, Masanori üragami, acom
panhado da jo-naVsta Maria Ramos, do Miniitério do Relações Exterior:s, e do D^retor do MARGS, Gilberto Marques, estêve no
Palácio Piratini. Foi recebido pelo Chefe do
Cer monial, Luís Inácic Medeiros, com quem
acfrtou detalhes sôbre a inauguração da mos
tra na próxima segunda-feira.
No C'ntro Evangélico, amnhã, às 20,30
horas, concêrto orfeôn:co pa a moVcaM-acâo
infantil. A promoção é do Intitulo Cultural
Brasileiro A’e*«ão. qn colaboração com @
Centro Livre de Cultura.
Desde sábado até segunda-feira próxfma.
no Pavilhão de Exposições do SETUR ímataborrão) o I Bazar de Artes e Utilidades —
BAN. Na mostra trabalhos de artesanato de
vár os Clubes de Mães de Pôrto Alegre e de
cidades vizinhas.
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URAGAMI AMANHÃ NO MUSEU DE ARTE DO RGS
O artista Japonês Masanori Uragami estará,
nolulu) que dois caminhos se lhe oferecem, a
inaugurando, amanhã, no Museu de Arte do Rio
paisagem e o surrealismo. Uragami, agora, de
Grande do Sul (altos do Teatro São Pedrol uma
seja dedicar-se inteiramente ao surrealismo:
mostra de seus mais importantes trabalhos, re
"mesmo seu surrealismo é vivido sem obsessão,
alizados em todo o mundo, inclusive em nosso
antes com a margem lírica necessária para fa
Estado. Uragami chegou ao Brasil no ano pas
zer do sonho mais um ato de amor”, nas pa
sado. para participar, como convidado, da expo
lavras de Ayala. O trabalho acima — Cais de
sição comemorativa do 30jo aniversário do Mu
Saint Michel (Paris) —- já figura no “Annuaiseu Nacional de Belas Artes do MEC. Walnrlr
re de l'Art International e será exposto no
Ayala diz do artista japonês (nascido em HoMuseu de Arte do Rio Grande do Sul, a partir
de amanhã.
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MOSTRAS INDIVIDUAIS:
FRANCESCA DUCCHESCHI — Essa professora e artista
plástica siciliana veio para cá há vinte anos com seu esposo Hermanno Duccheséhi, artista plástico, professor de artes plás
ticas hoje absorvido pela Psicologia, está na Galeria da Aliança
Francesa com 32 trabalhos, numa mostra variada de desenhos
a nanquim, cerâmicas de vidro em prato, painéis de azulejo, vaso,
garrafa e carteira de sentido decorativo e rendimento heterogêneo

como sua pintura em têmpera._________*________________________

MASANORI URAGAMI — Êsse expositor, que nos vem de
Honolulu e tendo trilhado o mundo, está no Museu de Arte
do RGS com uma decepcionante mostra individual, que não
faz jus à sua trilha através do planêta e de estágio em Tóquio.
Imita incrivelmente estilos os mais vulgares e motivos os mais
comerciais, sem mostrar algo próprio em 28 telas impessoais, só
aqui e ali havendo vestígios de algo que deveria ser próprio. Viu
_____
demais e assimilou de menos.___ __________
PASTORIZA Í)E MaTos PROÉNÇA — A Consulesa de Portugal está dando uma festa de pintura em porcelana em que se
iniciou entre nós em boa escola, num congraçamento com ob
jetos de arte do Japão em conjunção com o Consulado do Japão
daqui. O Círculo Social Israelita abriga em sua sede essa dupla
mostra, com jogos excelentes num labor artesanal de fôlego, ca
pricho e gôsto, tendo havido uma condigna recepção na inaugu
ração da mesma.
ESCOLINHAS DE ARTE:
Estamos no desfile profuso das Escolinhas de Arte que mourejam em nossa cidade, como acontece anualmente.
Em primeiro lugar, inaugurou-se a mostra da Escolinha de
Arte da SEC, que funciona em dois locais em tórno da Praça da
Matriz, mas aqui apresentada no prédio ao lado do Palácio da
Justiça. Trata-se de centro de iniciação, de ótima orientação e
rendimento infantil e adolescente e isso mais uma vez consta
tamos pela apreciável representação.
De outra parte, a Escolinha de Arte da Associação Cultural
dos Ex-Alunos da Escola de Artes da URGS também abriu alen
tada mostra, com vários painéis de fôlego e uma boa safra de
crianças, meninos, adolescentes e jovens expositores, contando
com a presença do secretário de Educação e Cultura, professores,
alunos e famílias dos menores expositores, como sucedeu tam
bém ccm a anterior.
Outras escolinhas de arte com mostra em perspectiva esta.
semana são a do Instituto Educativo João XXIII e a do Lar
Criança Alegre, sempre em bons níveis e resultados.
BAZARES DE ARTESANATO:
Se o Artesanato mór do RGS é o Artesanato de Gramado
em seu padrão e animação, novamente com seus pregões que de
pois virão até aqui, temos agora Bazares de artesanato que se
sucedem com suas feiras.
Os funcionários da Companhia Souza Cruz de Fumo fizeram
sua mostra por alguns dias no Salão Paroquial da Igreja São
Pedro, em oportuna reforma de sua sede.
Lá encontramos singela arte aplicada com artesanato de te
cidos, encadernações, pintura aplicada, fotos e objetos decora
tivos de bom gôsto.
Por outra parte, o Instituto de Educação, em comemoração
de seu benemérito centenário de ensino, está no pavilhão de
Educação Física de sua sede cbm uma Feira total de 18 bar
racas correspondentes às 18 turmas do Ginásio.
Finalmente, o Mataborrã-o do SETUR não pára. Sucedem-se
lá as mostras, estando agora uma de desenho escolar num piso
e um bazar feminino no outro.
Mais feiras estão em projeto para dezembro entre nós, so
bressaindo a que terá lugar no Parque de Mostras do Bairro do
Menino Deus: a Exposição 68.
ALDO OBINO
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Uragami: Não Quero Ser
Prisioneiro de Correntes
— Não quero ser prisioneiro
de nenhuma corrente, nem de
nenhuma técnica. Gosto de ser
absolutamente livre para me
expressar. E, como tal. estou
me sentindo bem no Brasil,
como já aconteceu em Paris”.
E’ Uragami, o pintor japo
nês, nascido em Honolulu.
quem fala, respondendo às
críticas que suas obras artísti
cas têm recebido. Na realida
de, a exposição do Museu de
Arte do Rio Grande do Sul
(até o próximo dia 2) prima
por um defeito essencial: a fal
ta de unidade ideológica nos
trabalhas do artista visitan
te.
Aliás, a falta de unidade cor
responde à necessidade íntima
que sente o artista de estar,
permanentemente, desvincula
do de qualquer corrente ou
tendência.
O crítico José Geraldo Viei
ra salienta, em crítica publi
cada na- imprensa
paulista:
As fases de Uragami são: abstracionismo. surrealismo, ob
jetividade urbana e paisagem.
Seu surrealismo tem duas ver
tentes: numa delas, a monta
gem plástica de fluxos do in
consciente; e, na outra, qual
quer conexão com o surrealis
mo belga, de teor lúbrico. Sem
dúvida, o interesse maior para
o visitante e o crítico se acha
na paisagem francesa urbana,
com as telas de Notre Dame,
das margens do Sena. das pra
ças e dos telhados de velhas
quarteirões: nesse sentido Ura
gami vai da matéria “montmartroise” de Utrillo às _ solidões espaciais de De Chirico.
Isso do ponto de vista ideoplástico. pois, do ponto de vis
ta fisioplástico — isto é, quan
to às estruturas, às gamas aos
ocres e aos cadmios — êle.
Uragami, tem personalidade
muito própria, que beira o vir
tuosismo”.
A FAVOR DA
ORIGINALIDADE
O comentário de José Geral
do Vieira evidencia, como se
vê, a falta de unidade ideoplástica da arte de Uragami.
O que não se pode negar é
sua sensibilidade e sua técni
ca apurada, dentro dos melho
res padrões orientais.
Quando Uragami referiu-se
à sua vontade de “não ser pri
sioneiro de nenhuma corrente,
nem de nenhuma técnica”, éle
estava se defendendo do co
mentário do professor Aldo Obino, nosso crítico de artes, que

considera que o artista japonacional da pintura até 1967
nés imita incrivelmente estilos
foi apenas abstrato. Agora é a
os mais vulgares e motivos os J volta da figura humana. Por
mais comerciais, sem mostrar esta razão, Uragami não gosta
algo próprio em 28 telas impes- do abstrato feito no Brasil, que
soais, só aqui e a!i havendo já está, a esta altura.
fora
vestígios de algo que deveria do mo'-: ento mundia .
ser próprio. Viu demais e asEm todo o caso, o artista nisimilou de menos”.
pônico prepara-se para, uma
De qualquer forma, Uraga- vez mais, mudar de orientação
mi acredita que os artistas não artística: após assimilar o
são originais, hoje em dia.
Brasil — declara Uragami —
Todos estão sobre as nuvens,
èle passará para o surrealiscom trabalhos por demais demo. onde acredita desenvolver
corativos. O artista visitante de
melhor seu talento. — RENAclara que o movimento imterTO GIANUCA”.
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Artes e espetáculos
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Uragami expondo novamenfe
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Maésanori Uragami expôs
no Museu de Artes do Rio
Grande do Sul. Das quatro
telas premiadas que trouxe,
uma foi adquirida pelo Go
verno do Estado. A exposi
ção, encerrada ontem, vai ter
continuidade a partir das IS
horas de hoje, no Salão de
Festas do Banco da Provín
cia. São vinte e cinco traba
lhos do artista nascido em
Honolulu, várias vezes pre
miado em Paris e há dois
anos radicado no Brasil.
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A tela que vemos ao lado
é «Recordações da Sicília»,
realizada numa das viagens
de Uragami.
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