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JOVEM ARTE TERÇA NO 
MUSEU DE ARTE

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (altos do Teatro São 
Pedro) voltará a abrir suas portas na têrça-feira, dia 21, para a 
mostra 2.a Exposição Jovem Arte Contemporânea. Ê uma mos
tra organizada .pelo Museu de Arte Contemporânea de São Pau
lo. Trabalhos de 44 artistas estarão expostos todos dedicados à 
expressão gráfica: desenho e gravura. Estáo presentes artistas de 
São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, Guanabara, Minas Ge
rais, Paraná, Bahia, Pernambuco e Paraíba, representados por 
132 obras. Conforme afirma Walter Zanini, diretor do Museu qe 
Arte Contemporânea pauhsta, “diretrizes formais e simbólicas 
diversas caracterizam éstes e outros jovens que parecem viver 
um instante de concentrado realização dialética de tudo aquilo 
que propiciaram as grandes, bruscas e desestruturalizantes aber
turas do inicio desta década’*. Acima, o desenho de Suzana Tei
xeira. artista gaúcha (de Santa Maria): “Formação I”, a bico 
de pena. Abaixo. “O Tigre de Papel I” do paulista Cláudio 

Tozzi (guache sôbre papel)
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JOVEM ARTE HOJE NO MUSEU DE ARTE
Inaugura hoje, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (altos 
do Teatro São Pedro), a mostra 2.a Exposição Jovem Arte Con
temporânea, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de 
São Paulo e patrocinada pela Associação dos Museus de Arte do 
Bras'.l (AMAB). Acima, o trabalho “Atitude I”, da artista baia
na Sônia Castro, um dos 132 trabalhos (desenho e gravura) a 
serem expostos a partir de hoje (horário das 14 ãs 18 horas) no 

MARGS
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Babinski e 

MAM de Florianópolis
Jardim no

O Museu de Arte Moderna 
tís Florianópolis reiniciou 
atividades, em 1969. Com a 
mostra de dois gravadores 
paulistas: Maciej Babinski. 
polonês naturalizado brasilei
ro. e Evandro Carlos Jardim.

Walter Zanini, direto- do 
Museu de_ Arte Contemporâ
nea de São Paulo, assim os 
define:

— Consideramos Babinski u- 
ma das figuras proeminentes 
da. gravura brasileira. Sua 
personalidade demonstra íóda 
a segurança técnica

- 11 de 
março, será a vez da 2.a Ex
posição da Jovem Arte Con
temporânea^ sob o patrocínio 
da Associação dos Museus de 
Arte do Brasil. De 15 de mar
ço a 3] de março deverá a- 
contecer a mosVa da grava
dora .paulista Odila Me.-triner. 
Em abri! será a exposição do 
artista de Curitiba Fernando 
Veloso. O MAMF funciona 
sua nova sede, à av. 
Branco, 160. Florianópolis, SC.

De 20 de fevereiro asuas

em
Rio

exigivel
no tratamento gráfico e tex- 
tural da chapa metálica. Nesse 
intenso micro-campus o fan
tástico é um ato criador assi
milado a partir do interior.- • 
Subjetiva é ainda a ótica de 
Evandro Carlos Jardim, dese
nhista e gravador que desp 
'ou nas manifestações para 
jovens do Museu de Arte Con
temporânea. Por entre as suas 
dosagens de luz e sombra 
ge uma atitude tnarcadanier.ie 
introvertida que se amalgama 
com a terra e os sêres. (..) é 
o percurso do panieísta.”

A mostra irá ató o dia 23 do 
corrente.

O Museu de Arte Moderna 
de Florianópolis deverá apre
sentar, a seguir, uma série’ de 
gravuras do artisi® argentino 
Jorge Perrotti, de 36 cie ja
neiro a 15 de fevereiro pró
ximo.

Babinski e 

MAM de Florianópolis
Jardim ••no

sur-

O Museu de Arte Moderna 
de Florianópolis reiniciou süas 
atividades, em 1969. com a 
mosifra de dois gravadores 
paulistas: Maciej Babinski. 
polonês naturalizado brasilei
ro. e Evandro Carlos Jardim.

Walter Zrmini, diretor do 
Museu de_ Arte Contemporâ
nea de São Paulo, assim os 
define:

— Consideramos Babinski u- 
ma das figuras proeminentes 
da gravura brasileira. Sua 
personalidade demonstra tóda 
a segurança técnica exigivel 
no tratamento gráfico e tex
tura! da chapa metálica.' Nesse 
intenso micro-campus o fan
tástico é um ato criador assi
milado a partir do interior. 
Subjetiva é ainda a ótica tíe 
Evandro Carlos Jardim; dese
nhista e gravador que despon- 

nas manifestações pa-a 
jovens do Museu de Arte Con
temporânea. Por entre as 
doragens de luz e sombra 
ge uma atitude marcadamente 
introvertida que se amalgama 
com a terra e os sêres. (..) é 
o percurso áo panieísta."

A mostra irá 'até o dia 23 do 
corrente.

O Museu de Arte Moderna 
de Florianópolis deverá apre
sentar, a seguir, uma série de 
gravuras do artisín argentino 
Jorge Perrotti, de 30 de ja
neiro a 15 de fevereiro pró
ximo.

Djl 20_de fevereiro a 11 de 
março; será a vez da 2.a Ex
posição da Jovem Arte Con
temporânea. sob o patrocínio 
da Associação dos Museus de 
Arte do Brasil. De 13 de mar
ço a 3i de março deverá a- 
contecer a mostra da grava
dora paulista Odila Me.teriner. 
Em abril 'será a exposição do 
artista de Curitiba Fernando 
Veloso. O MAMF funciona em

Branco,'Hòriâftópglis;- Se.'

suas
sur-
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Permanece aberta à visitação pública a mostra Jovem Arte Con
temporânea, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de 
feao Paulo e em exibição no Museu de Arte do Rio Grande do 
®.jI. (a,o°? do Tea.tro São Pedro), diariamente, no horário das 
14 as 18 horas. Acima, o trabalho da italiana Ana Maria Maio- 
ímo, radicacia no Rio de Janeirc. uma xilogravura intitulada 

“Glu-glu-glu”
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Maria Regina Pilfa

132 obras de 44 jovens artistas de vários Esta
dos estão em exposição no Museu de Arte. Novos 

materiais e técnicas, novas concepções lá estão.

MOSTRA JOVEM NO MUSEU
No Museu de Arte do Estado — 

em cima do Teatro São Pedro — a mais 
contemporânea das artes plásticas. A 
II Exposição Jovem Arte Contemporâ
nea reúne 132 obras de 44 artistas de 
São Paulo, Brasília. Guanabara, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná. 
Bahia, Pernambuco e Paraíba. A 
nicação gráfica, e as inovações apre
sentadas pela utilização de novos ma
teriais impregnam a mostra, porque foi 
justamente o critério que norteou 
leção dos participantes. Os mais jo
vens talentos e as mais originais con
cepções artísticas estão no velho 
seu.

caracterizou a obra premiada de Anna 
Maria Maiolino da Guanabara. Mulhe
res gregas em xilogravura e relevo pro
fundamente eróticas. Aliás, o erotismo 
é elemento vigoroso nos melhores tra
balhos do salão. Numa seqüência, uma 
obra quase charge de Antunes sinteti
za de uma maneira brilhante a luta do 
povo vietnamita. Os trabalhos políticos 
são apenas dois. porém importantes 
plàsticamente. Não caem no panfleta- 
rismo. Algumas colagens de má qua
lidade não tiram o eixo dado nela 
tidade dos bons trabalhos. Vale 
na ver esta arte jovem tão contempo
rânea.

comu-

a se-
ciuan-
a pe-

mu-
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DESAMOR
A única peça de «arte aberta» — 

a última exposição de Regina Silveira 
trouxe esta modalidade artística — de
fende a tese do desencontro 
Por mais que se jogue com as lâminas 
nunca o amor fecha o círculo. A pre
sença de uma figura humana e de ou
tras geométricas no mesmo trabalho

03 MELHORES
0 juri de seleção e premiação da 

H Exposição Jovem Arte Contemnorâ- 
nea foi constituído pela crítica Maria 
Eugênia Francos, representante da As
sociação Brasileira de Críticos de Ar
te, o artista Nelson Leirner indicado 
pela Associação Internacional dos Ar
tistas Plásticos e o professor Walter 
Zanini, diretor da Associação dos Mu
seus de Arte do Brasil. O prêmio «Ex- 
Aequo» foi conferido a João Osório 
Brzezinski do Paraná, Victor Décio 
Gerhard da Guanabara. Fernando Mon
teiro Lion de São Paulo, Terezinha Ve- 
loso de Minas e Anna Maria Maiolino 
da Guanabara. Foi reconhecida 
tribuição da obra de Emmanuel Araújo 
da Bahia, Sara. Ávila de Minas, Bin 
Kondo de São Paulo e Tomoshige Kusu- 
no, também da capital paulista. Uma 
referência especial de estímulo foi da
da aos artistas Coldomiro Lucas, Stel- 
Ia Maris de Figueiredo e Aielto Manet- 
ti Neto. Três artistas gaúchos estão na 
Jovem Arte Contemporânea- Eduardo 
Cruz, Flávio Pons e Suzana Teixeira.

amoroso.

a con-

ARTES GRÁFICAS

No próximo fim-de-semana, «João e Maria nas Trevas» 
estará no Costa Brava de Tramandaí. Ronald Radde dirige a 
peça de sua autoria, numa montagem do Grupo Teatro Nôvo 
de Pôrto Alegre. Os ingressos para o espetáculo eetão à 
venda no clube Costa Brava. «João e Maria nas Trevas» é 
a primeira promoção do clube na sua fase de reestruturação.

Tôdas as têrças, quintas e sábados pela Rádio da Uni
versidade a série «Melhore o seu Inglês». 0 programa, apre
sentado no horário das 14h45m e das 20h15m, foi ela
borado pelo serviço brasileiro na BBC de Londres. É ende
reçado ao público com nível médio de conhecimento do idio
ma. As artes gráficas da Polônia 

estarão no Museu de Arte do Es
tado na segunda quinzena de fe
vereiro. A mostra de litografias 
polonesas é feita pelo Museu em 
colaboração com o Consulado da
quele país.

A Jovem Arte Contemporânea em Pôrto Alegre. A mos
tra está no Museu de Arte do Estado das 14 às 18 horas e 
ficará aberta ao público até dia 5. A exposição itinerante 
•— daqui irá para Florianópolis, Curitiba e Minas 
trocinada pela Associação dos Museus de Arte do Brasil e 
organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de São Pau-

é pa

io. —/
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No velho Museu de Arte 
«o Estado a Jovem Arte 
Contemporânea. 132 traba
lhos reúnem 44 artistas jo
vens de todo o país. A u- 
tilização de material sinté
tico com inovações expres
sivas e a comunicação grá
fica das obras fazem obri
gatória uma visita ao sa
lão. Jovem Arte Contempo
rânea fica até dia 5. É pa
trocinada pela Associação 
dc Museus de Arte do Bra
sil e organizada pelo Mu
seu de Arte Contemporâ
nea da Universidade de 
São Paulo. Os horários são 
das 14 às 18 horap.
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O livro dá-nos a impressão de ter sido escrito de um jato, e 
lê-se numa assentada que nem um romance empolgante... — 

De Paulo Rónai sôbre as «Memórias», de Brito Broca, à pág. 9

Exposição da Jovem Arte Contemporânea
O Museu de Arte Contemporânea de São Paulo orga

nizou, no final do ano passado, a 2.o Exposição Jovem Arte 
Contemporânea que agora nos chega sob o patrocínio da 
Associação dos Museus de Arte do Brasil. A mostra 
contra-se aberta à visitação pública até o próximo dia 5 
do corrente, no horário das 14 às 18 horas, diariamente. O 
local ó o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, nos altos do 
Teatro São Pedro.

São quarenta e quatro artistas de São Paulo, Brasí
lia, Guanabara, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, 
Paraná, Pernambuco e Paraíba, num conjunto de 132 obras. 
A maioria dos artistas são novos, com trabalhos de desenhos 
ü nanquim, aguada, colagem, cêra e anilina, guache, 
quim e bico-de-pena, lápis e guache, vinil, acrílico, «si/fc-

screen», xilogravura simples ou em relevo, metal, água-for- 
te, serigrafia.

Conforme afirma o crítico Aldo Obino, «é mostra de 
novos e de busca das direções que estão mais em voga no 
movimento prá frente, com sentido dc pesquisa 
lorização plástica outros, num conjunto do que marca o 
presente fugaz dos canguardismos instáveis, caprichosos e 
seguidamente detestados e efêmeros e que repetem novida
des dc tempos anteriores ou buscam exprimir a atualidade 
e os conflitos dc nossa época, num plasticismo em parte 
de pesquisa e cm parte polêmico e cuja órbita atual é 
mais nos domínios do antistético captado e valorado no 
sentido plástico ou gráfico, de expressividade, comunica
ção, denúncia ou estilística formal».

cn-
uns e va-

nan-

L
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Maria Regina Pi fia

São 44 artistas de 
vários Estados. A II Ex
posição Jovem Arte 
Contemporânea reúne 
132 trabalhos no Mu
seu de Arte do Estado. 
Suzana Teixeira, Flávío 
Pons e Eduardo Cruz 
são os três gaúchos 
participantes do salão. 
Até dia 5 no Museu - 
em cima do Teatro São 
Pedro
14 às 18 horas, menos 
aos sábados, domingos 
e segundas

Em Capão o Teatro 
de Arena de Pôrto Ale
gre leva esta semana a 
peça de Brecht, «Os 
Fuzis da Senhora Car- 
rar». Na papel-títuló 
Alba Rosa dirigida por 
Wagner Melo Os espe
táculos sãc às 22 ho
ras no Cinema Leme,.

Na Costa Brava de' 
Tramandaí o espetáculo 
do Grupo Teatro Nôvo 
de Pôrto Alegre. Hoje 
e amanhã «João e Ma
ria nas Trevas», peça 
de Ronald Radde segue 
seu plano de férias. No 
elenco David Camargo, 
Jurandir Alliattr, Jorge 
Cotoman, Rosa Helena 
Peres e Margareth Rad
de. A direção é do au-

’c horário das

tor.
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JOVEM ARTE

1
No Museu de Arte do Estado os últimos 

dias da Jovem Arte Contemporânea. A comu
nicação gráfica dos trabalhos e a distribuição 
dos materiais utilizados englobam esta mostra 
de artes plásticas. São 132 obras criadas por 
44 artistas de todo o país. 'A Jovem Arte é 
mostra itinerante patrocinada pela Associação 
de Museus de Arte do Brasil e organizada pe
lo Museu de Arte Contemporânea de Univer
sidade de São Paulo. Até dia 5.

Porto Alegre, 3-2-6S



rHlMtilM MAU
(VIII Salão de Arte Jovem) do C.C. B. E.U. de Santos

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Inauguração 4 de Junho de 1981 
Encerramento 30 de Junho de 1981

Centro Cultural Brasil Estados Unidos 
Departamento Cultural

tf)
O
h-
cr
o ARTISTAtf) CIDADE ESTADO
z
tf)
o

:ndereço c. E. P. BAIRRO TEL.

m<
DATA DE NASCIMENTOtr.

H

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DAS OBRAS:tf)
o
UJ DE 1.° DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 1981 - DAS 8:30 ÀS 11:30 HS., 
t DAS 14:00 AS 17:30 E DAS 19:00 ÀS 21:30 HS. - C. C. B. E. U. 
W Rua Azevedo Sodré, 101 - Santos - S. Paulo 
2 GALERIA DE ARTE

SUBMETO-ME AO REGULAMENTO DO SALÃO<
O TODAS AS OBRAS PREMIADAS 
H RECEBERÃO PRÊMIO AQUISIÇÃO

ASSINATURA DO ARTISTA OU RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO
O
tr .5 A B co
tr
< PSEUDÔNIMO DO 
I ARTISTA
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VALOR DA OBRA VALOR DA OBRA VALOR DA OBRA

RECIBO DO ARTISTA

ESTE COMPROVANTE SERÁ DESTACADO 
NA ENTREGA DAS OBRAS OU DEVOLVIDO 
PELO CORREIO AOS ARTISTAS DE FORA NÚMERO DE INSCRIÇÃO

PRIMEIRA MÃO
(VIII Salão de Arte Jovem) do C.C.B.E.U. de Santos

De 4 de Junho de 1981 
a 30 de Junho de 1981

Local Centro Cultural Brasil Estados Unidos 
Rua Azevedo Sodré, 101 
GALERIA DE ARTE

Tel. 34-9967 - Santos

ARTISTA

INSCREVEU TRABALHOS RECEBIDOS POR EM :

Os trabalhos expostos seráo devolvidos de 01 de Julho a 31 de Agosto 
no local da exposição mediante apresentação deste recibo. Não nos res
ponsabilizamos pelos trabalhos que não forem retirados dentro do prazo.

DESTAQUE E COLE AS ETIQUETAS ABAIXO NA PARTE DE TRÁS DOS TRABALHOS INSCRITOS

PRIMEIRA MÃO 
(VIII Saláo de Arte 

Jovem) do C.C.B.E.U.
1981

PRIMEIRA MÃO 
(VIII Saláo de Arte 

Jovem) do C.C.B.E.U. 
de Santos - 1981

PRIMEIRA MAO 
(VIII Saláo de Arte 

Jovem) do C.C.B.E.U. 
de Santos - 1981de Santos

B C
PSEUDÔNIMO DO 
ARTISTA

PSEUDÔNIMO DO 
ARTISTA

PSEUDÔNIMO DO 
ARTISTA

TÍTULO DA OBRA TÍTULO DA OBRA TÍTULO DA OBRA

TÉCNICA DE PINTURA TÉCNICA DE PINTURA TÉCNICA DE PINTURA

HORIZONTAL CM HORIZONTAL CM HORIZONTAL CM
DIMENSÕES DIMENSÕES DIMENSÕES

VERTICAL CM VERTICAL CM VERTICAL CM

INSCRIÇÃO VALOR DA OBRA INSCRIÇÃOVALOR DA OBRA INSCRIÇÃOVALOR DA OBRA
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DADOS BIOGRÁFICOS

CURRÍCULO

NÃO USE ESTE ESPAÇO — DESTINADO AO CONTROLE DO DEPARTAMENTO CULTURAL
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\

CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS
Departamento Cultural

SANTOS
1981

Regulamento do "Primeira Mão" (VIII Salão de Arte Jovem) do CCBEU de Santos

Arte Contemporânea

Da Denominação e Finalidades A devolução procedida de acordo com o item anterior, será 
feita sem qualquer responsabilidade do CCBEU quanto aos 
danos causados no trabalho, ou seu extravio.
Da Seleção e Premiação

A seleção e premiação dos trabalhos, será procedida por co
missão composta de 3 membros convidados pelo Departa
mento Cultural.

A comissão elegerá seu presidente e selecionará os trabalhos 
inscritos.

A comissão não outorgará mais do que um (1) prêmio a ca
da artista.

Toda reunião da Comissão deverá ser lavrada em ata, que se
rá arquivada na Secretaria do CCBEU.

A Reunião será secretariada pelo Coordenador Cultural do 
CCBEU ou alguém de sua determinação.
Dos Prêmios - Todos de Aquisição
Aos participantes do “Primeira Mão" (VIII Salão de Arte 
Jovem) do CCBEU de Santos, serão conferidos prêmios, se
gundo indicação da Comissão de Seleção e premiação.

Prêmio Centro Cultural Brasil-EstadosUnidos Cr$ 50.000,00

Diversos valiosos prêmios para Artistas de Santos e prêmios 
ainda de incentivo.

Disposições Gerais

O CCBEU não se responsabilizará por eventuais danos cau
sados aos trabalhos enviados, cabendo aos artistas segurá-los 
contra qualquer risco.

O pedido de inscrição implica em aceitação das normas 
deste regulamento.

Os casos omissos serão decididos pelo Departamento Cultu-

O C. C. B. E. U. de Santos, anualmente realizará exposição 
denominada“Salão de Arte Jovem doC.C. B.E.U. de Santos”. 
A Exposição destina-se a reunir trabalhos representativos da 
arte plástica contemporânea, executados pela juventude bra
sileira. O “Primeira Mão” (VIII Salão Jovem) sómente acei- 
tará desenho.
Da Organização

O Salão de Arte Jovem é organizado pelo Departamento 
Cultural do CCBEU.
Das Datas

Inscrições e entrega de trabalhos: de 1 de abril a 15 de maio 
de 1981.

Dos Participantes

Para participar do ‘'Primeira Mão”(Vlll Salão de Arte 
Jovem) do C. C. B. E. U., o artista fica comprometido a:
1) - Apresentar três (3) obras de desenho.
2) - Preencher as fichas de inscrição.
3) - Apresentar obras que não foram expostas em Salões

Oficiais. (Poderá ser desclassificado se provado o contrá
rio).

4) -Ter até 30 anos (trinta) a completar até 31/12/81.
5) - Apresentar prova de identidade na inscrição, para rece

ber qualquer dos prêmios.

No ato da inscrição o interessado deverá preencher as pape- 
letas que lhe serão fornecidas, com as mesmas informações 
prestadas na ficha de inscrição, colocando-as junto aos tra
balhos.
Todas as despesas de embalagem e transportes dos trabalhos, 
correrão por conta exclusiva do artista.
Os trabalhos expostos deverão ser retirados dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias seguintes ao encerramento da mostra, 
não se responsabilizando o CCBEU pelos não retirados.
O C. C. B. E. U. poderá providenciar a devolução dos traba
lhos com frete a pagar desde que assim o requeiram.
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