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07 artistas:

1) Stanislaw Borysowski
2) Josef Pakulski
3) Áleksander Turek 

k) Jan Nowak
5) Roman Starek
6) 01ga Peczenkos Zednicka
7) Danuta Nowicka
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Caderno de Sábado— «Se estas outras formas possíveis (de vida extraterrestre) não entrarem 
em contato conosco, mais cedo ou mais tarde nós as encontraremos; é o 
nosso destino» — Stanley Kubrick em entrevista a Eric Norden, à pág. 15
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NÃO pertenço a esta corte. 
O rei governa sem mim

Costumava dispensar 
o que bastava na grei. 
Costumava devolver 
os fatos que não usei. 
Costumava me apossar 
dos alqueires sem ninguém. 
Costumava reger audiências, 
louvações de praxe, 
o gabinete da guarda. 
Costumava.

Gastei a roupa, 
o gibão, a retirada 
e minha alma costurada 
a esta nau, a estas cargas, 
a esta duração sem falha 
fra esperança.

Minha alma aferrada 
a êste corpo, dama e escrava. 
Minha alma governada 
na maré que não acaba; 
na maré que só termina 
noutras águas.
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ROMAN SATARAK - PAISAGEM INDUSTRIAI I

A excelente litografia acima faz parte da valiosa coleção de trabalhos do gênero, assi
nados por artistas poloneses da atualidade,
2 no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, altos do Teatro São Pedro, diàriamente, 
le segunda à sexta-feira, no horário das 14 às 18 horas. A vinda a Porto Alegre desta 
nostra de litografias dos principais gravadores polonêses, a qual se compõe de 68 peças 
m }>rctn e branco e a côres, é uma iniciativa conjunta do Consulado da República 
'optdar da Polônia e do MARGS

qual está exposta ao público desde o diaa
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Gravadores da Polôniay

-
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul está atuando este ano 

como deve. Após a significativa.mostra da Arte Jovem, do Brasil, 
acolhe agora a mostra grupai de Gravadores da Polônia e, em 
março, apresentará outra das importantes mostras nacionais do 
Japão. O verão é período em que Pôrto Alegre é visitada por 

i turistas do Prata e de todo o País, devido ao período de ve
raneio e das festas da uva e pelo carnaval, e os visitantes que
rem ver o que temos a mostrar e com isso o MARGS é centro 
obrigatório e sugestivo.

A Polônia tem estado presente entre nós através de Tadeusz 
Kulisiewicz e Tadeusz Lapinski e de mostras nacionais de car- 
tazes entre o mais.

A mostra grupai que está funcionando no MARGS e repre
sentativa, por sua qualidade geral homogênea e pelos artistas 
presentes por boas seleções. de gravuras.

Aleksande Tubeck comparece com dez litogravuras. com te- 
mários de ícaro, Flores, Praia, Monte Cassino. Casas, escada, Sal
gueiro. de alto artesanato e valoração artística.

Norman Starak é apresentado com dez lavores congeneres, 
tendo nada menos de oito motivos paisagísticos, faturados com 
capricho e rendimento.

Stanlslav Bonjrsov/ski contribui com outras tantas gravuras, 
em técnica mista e de elan plástico.

Olga Puzenkos Zednicke mostra dez litogravuras coloridas, nu
ma temática variada de cabeças, rosto, tocata, traço.

Josef Pazulsky enviou oito litogravuras coloridas, tendo mo
tivos de carnaval, sonho, composições e, entre o mais, uma 
cópia de Tintoretto.

Danuta Kaluzan Nowicka traz dez gravuras, dc teemea mis
ta e com temário múltiplo e expressivo.

O último que registramos 6 Jau Nowak, com outras tantas 
litografias em temas urbanos, casas etc.

Em conjunto, estamos ante uma mostra grupai de.sessenta 
e oito gravuras arroladas e que são de ótimo teor técnico e es
tética sugestiva e resultado artístico apreciável em suas sete di
reções pessoais, motivação distinta e tratamento escolar e suges- 
tividade.

A nossa cidade de há muito tem tido importantes mostras 
internacionais de gravurisnio e essas do -Japão. Alemanha, Itá
lia, Estados Unidos e temos que a presente da Polôr.ia é de valor 
em sua representatividade grupai e individual, ainda que tenha 
sido apresentada no maior silêncio e discreção, o que não costa 
que o nosso público lá compareça sem demora, tendo em vista 
que não ficará muito tempo. Não tendo sido inaugurada com 
ato oficial, devido ao período evasivo da cidade, em compensação 
seu encerramento será solene, o que foge de nossas rotinas 
e contará com a presença do nòvo cônsul da Poionia.

Uma panorâmica de gôsto é essa mostra de gravurismo po
lonês que cobre integralmente o âmbito do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul e coincide a mesma com a trégua que o calor 
e a chuva estão dando ao nosso Estado, estando z- temperatura 
mais convidativa, mas que não irá longe, conforme o prognóstico 
do Instituto Meteorológico Antares, de Montevidéu.

Antes que comecem as aulas, a estudantada e o professorado 
que aproveitem a oportunidade e visitem essa exposição, a qual 
anb ui o ‘soSutmcp o sopuqçs s~o 3?-opuBn?aoxa ‘ap.m « «uopun; 

o Teatro São Pedro está no fim do recesso de verão.
Aldo Obino
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15 CADERNO DE SÁBADO 1°-3-1969

Um dos melhores trabalhos expostos no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (altos do 
Teatro Sao Pedro): «A Casa», xilogravura de Jan NowaJc, dentro da mostra dos 
dores da Polônia grava-

UMA IMPORTANTE MOSTRA:

GRAVADORES DA POLÔNIA
Renato Gianuca

dou na Academia de Belas Artes de Varsóvia. 
Participou de numerosas exposições na Polônia 
e de arte polonesa no exterior. Foi premiado 
várias vezes. Suas obras estão 
cionais poloneses.

Jan Noioak — Nasceu em 1930. Estudou em 
Katowice e na Academia de Belas Artes de Cra- 
cóvia. Participou de muitas exposições nacionais 
e de arte polonesa no exterior. Obteve vários 
prêmios. Suas obras encontram-se em coleções 
de museus poloneses, do Museu de Skopje, Iu
goslávia, e nas coleções particulares na Tclieco- 
Eslováquia, República Democrática Alemã e 
Estados Unidos.

Roman Starak - Nasceu em 1929. Estudou 
na Academia de Belas Artes de Cracóvia. Parti 
cipou de numerosas exposições na Polônia e no 
exterior. Obteve inúmeros prêmios, entre outros 
o Prêmio do Ministério da Cultura o das Artes 
na Exposição do XX Aniversário da República 
Popular da Polônia. Suas obras figuram 
seus poloneses e no Museu de Arte Moderna de 

>pje, Iugoslávia.
Olga Peczenlcos Zednicka - Estudou na A- 

cademia de Belas Artes de Cracóvia. Participou 
de todas as mais importantes mostras nacionais 
e de arte polonesa no exterior. Suas obras estão 
em museus nacionais e estrangeiros (Skopje e 
Estocolmo) bem como em coleções particulares 
na Holanda, Áustria, Suíça e Itália.

Danuia Nowicka - Estudou na Academia 
de Belas Artes de Varsóvia. Trabalhou na gra
vura artística e pintura. Participou de várias 
exposições nacionais e de arte polonesa no ex
terior. Obteve inúmeros prêmios 
e exposições nacionais. Suas obras figuram 
museus nacionais e no exterior (Iugoslávia, Sué
cia), assim como em diversas coleções particu
lares.

Elevado apuro formal e a ousadia das téc
nicas empregadas - estas as duas principais vir
tudes da mostra de gravadores da Polônia que 
está em exposição no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (altos do Teatro São Pedro).

\\ Raras são as oportunidades, com efeito, de 
assistir a exposição de nível tão elevado. O pú
blico da capital, que regressa agora de seu ve
raneio na praia e na serra, não deve perder esta 
mostra dos gravadores poloneses, que foi inau
gurada, silenciosamente, em meados do mês pas
sado. 1

vura do Japão, Itália e Estados Unidos. Esta da 
Polônia evidencia o alto nível artístico em que se 
encontram os gravadores eslavos. A escola polo
nesa, hoje, é uma das melhores do mundo. Só 
resta que o público local se desloque até o Teatro 
São Pedro (diariamente, de segunda a sexta, no 
horário das 14 às 18 horas) para prestigiar a 
mostra, que será substituída, ainda êste mês de 
março, por outra exposição coletiva: a da ISPAA, 
International Society of Plastic and Audio-Visual 
Art, com trabalhos de artistas japoneses 
reanos.

nos museus na-

e co-
De início, uma rápida visão da exposição le- 

?a a uma conclusão primeira: a grande unidade 
écnica de todos os sete artistas. É verdade que 
>s temas escolhidos não são desenvolvidos, sem- 
)re, com a mesma felicidade. Mas não se pode 

negar o alto quilate técnico de todos êles.
Impressionaram-me, à primeira vista, os tra

balhos de Jan Nowak ( do qual vemos acima 
mostra: «A Casa», a linha construtivista e 

geométrica de Roman Starak e o extraordinário 
efeito da cor empregada por Turek.

Com isto não quero dizer que os outros artis
tas não me tenham agradado. Mas, sem dúvida, 
para mim, Nowak, Starak e Turek

OS ARTISTAS

Sete são os artistas presentes: Stanislaw Bo- 
rysowski, Josef Pakulski, Aleksander Turek, Jan 
Nowak, Roman Starak, Olga Peczenkos Zednicka 

e Danuta Nowicka.
Damos, a seguir, alguns dados sobre os mes-uma

mos:
Stanislaw Borysowshi - Nasceu em 1906. Es

tudou na Academia de Belas Artes de Cracóvia, e 
depois na Italia e na França. No período de 
1945-1968 participou de exposições na índia, 
Bulgária, EL1 A, Áustria, Romênia, Tcliecoslová- 
quia, Dinamarca, Bélgica e Noruega.

Josef Pakulski - Nasceu em 1900. Estudou 
na Academia de Belas Artes de Varsóvia. Tra
balhou trinta

nos mu-

Sko
superam os

demais na íomia, na técnica e na elaboração da 
gravura.

Os artistas são colegas e mestres de Tadeusz 
Lapinski, de quem vimos, no ano passado, neste 
mesmo Museu de .Arte, uma mostra do trabalho 
que realizou entre nós, no atelier de Danúbio 
Gonçalves.

anos no setor de litogravura ar
tística. Atualmente é professor-adjunto na Fa
culdade de Gravura na Academia de Belas Ar
tes de Varsóvia. Desde 1945, participou de 80 
exposições nacionais e de exposições de arte po
lonesa no exterior, tais como as Bienais de Gra
vura, Ljubljana, 1959, Tóquio, 1962, Cracóvia, 
1966, 1968. Suas obras fazem parte das coleções 
dos Museus Nacionais de Varsóvia e Cracóvia e 
do Albertinum em Viena, Áustria.

Aleksander Turek

Como diz o colega Aldo Obino «... estamos 
ante uma mostra grupai de sessenta e oito gra
vuras arroladas e que são de ótimo teor técnico 
e estética sugestiva e resultado artístico 
ciável em suas

em concursos 
nossete direções pessoais, motivação 

stinta e tratamento escolar e sugestividade».
Já yijnos, nos anps. passados, mostras de gra- Nasceu em 1930. Estu- CASU
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Caderno de SábadoOnde o segrêdo dessa arte de dizer o nôvo com as 
palavras, velhas conhecidas nossas? — José Augusto 
Guerra escrevendo sôhre Mauro Mota à página 9


