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apão em cartazes
-etenta. e cinco painéis que íra- 

Çam um panorama das arfes gráfi- 
cas do Japao podem ser vistos a par
ta de hoje no Museu de Arte do Rio 
^ande do da Alfandega;
s/n ) A mostra intitulada "Carta
zes Contemporâneos do Japão" é
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Assunto PIArtes gráficas do 

Japao em cartazes
®e‘“ta e dnc° Painéis que tra-

s«t§SlYssmuma promoção conjunta da Secre
taria de Estado da Cultura, Cont
ado Geral do Japão e Margs. Os car-

ÍSeaSderqn ‘f05 produzidos ™ dé-
tarL , faíem Parte * impor-
detoSsdeTanhaSPUb,idtá™s ou
O • ensaêens institucionais, 
rias atií,d1aegra,um painel de ™-

£fSSS-íS7-s; assssssáas 

gVssiísfassisdommgosmo horário das lOhàs 17h Jorn*l:
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^eosTdompã°0Ntempo^

ttzzzs-*»Mostra de 75 painéis 
de 15 d reunindo obras 

as mais reprensetativos artistas
japonses.
A mostra üi n--"SrrT,»*em co-
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Cartazes japoneses no Margs
A mostra comemora os cem anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão

esde os criativos pôsteres de Toulouse- 
Lautrec, os cartazes são considerados ar
te. Primordialmente, utilizados como 

veículo de propaganda e de mensagens institucio
nais, adquiriram status de obra de arte com o 
tempo. Prova disto é a exposição Cartazes Con
temporâneos do Japão, que pode ser vista no 
Margs de terça a domingo, até 26 de novembro, 
das lOh às 17h.

Parte das comemorações do centenário do Tra
tado de Amizade Brasif-Japão, a mostra reúne 75 
painéis, com obras de 15 dos mais representati
vos artistas japoneses. Produzidos nos anos 90, 
os cartazes dão um panorama das artes gráficas 
do Japão atual.

Devido a sua participação ativa na paisagem 
urbana, o cartaz se beneficia, frente a outras ma
nifestações plásticas, do fato de não necessitar de 
condições técnicas para sua exposição. Isso faz 
dele um dos meios de comunicação mais demo
cráticos e acessíveis. A exposição já percorreu oi
to capitais brasileiras e países como Estados Uni
dos, Canadá e México.
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O QUE: Cartazes Contemporâneos do Japão 
QUANDO: de terça a domingo, até o dia 26 
de novembro, das lOh às 17h.
ONDE: no Margs (Praça da Alfândega s/n)

A exposição reúne 75 obras de 15 artistas japoneses


