
^ rv •

SECRETARIA DE EDUCAÇãO E CULTÜJU.
CONSELHO DE DE3ENVIMENTO CULTURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE

DO SULEU SEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
NÚCLEO DE documentação E PS3QUISÀ

4^

<5e.C'Ctô^ /^\K.rc,<y~

G^^-oA*icf3uo £*■-, -C ykjLoM.-aíeK.

Promoção :

Local • cÍxajlaÍC<x

Rfi de peças :

il/QJe/31 a 21/IL/12iPeríodo t

Observações :

i
:

*

<•



Ccaj^ ,0,3^0 JÍ-&A_jGÇ

Data: /
Página 1 -
Assunto . <L(

2.

SEGUNDO
CADERNO

Revista reverencia jazz 

de Duke Ellington
• A revista Sección Áurea 
terá sua primeira edição 
português lançada a partir 
das 18h30min, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, 
em Porto Alegre.
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Uma revista no ritmo do jazz
O primeiro número de “Sección Áurea”, em homenagem a Duke Ellington, será lançado hoje em Porto Alegre

EDUARDO VERAS REPRODUÇÃO/ZH

examina temas como “elogios” 
e “voyeurismo”. A primeira 
edição brasileira rende-se ao rit
mo do jazz. Desenhos e textos 
reverenciam o pianista, compo
sitor e band leader norte-ameri
cano Duke Ellington.

O próximo número, previsto 
para setembro, deve abordar “a 
volta dos selvagens”. “Do artis
ta plástico alemão Joseph 
Beuys à cantora brasileira Elis 
Regina”, esclarece Sábat. Para 
o final do ano, o editor planeja 
uma revista consagrada exclusi
vamente a um brasileiro de ex
pressão internacional.

A primeira edição em portu
guês, já disponível em bancas 
de revistas e livrarias, teve foto- 
litos originais, trazidos da Ar
gentina, e textos recompostos 
numa gráfica de Porto Ale
gre. A tradução foi feita em um 
escritório que funciona proviso
riamente no apartamento da 
sobrinha de Sábat, no bairro 
Moinhos de Vento. É dali tam
bém que, durante suas visitas a 
Porto Alegre, ele manda via fax 
uma charge diária para o jornal 
El Clarín. “As pessoas querem 
saber quem está por trás da 
revista ’, diverte-se ele. “Somos 
nós. Não há grupos de van
guarda.”

Uma inusitada jam ses- 
sion, arquitetada em si
gilo, poderá ocorrer na 

madrugada de hoje em algum 
lugar de Porto Alegre: no clari
nete, estaria o cartunista argen
tino Hermenegildo Sábat, 
sax, o escritor e jornalista Luis 
Fernando Verissimo, no piano 
e nos vocais, os irmãos Paulo e 
Chico Caruso. Na platéia, ob
servador atento, o escritor, jor
nalista, tradutor e cartunista 
Millôr Fernandes.

“Para mim, será uma ben
ção”, diz Sábat, 62 anos. O ver
dadeiro motivo para a presença 
de tantos mestres do humor 
brasileiro na capital gaúcha —
Paulo, Chico e Millôr devem 
chegar hoje à tarde — é um 
empreendimento do cartunista 
argentino.

A partir das 18h30min, ele 
estará lançando oficialmente no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Margs) o primeiro nú
mero em português da revista 
Sección Áurea. Editada pela 
Fundación Artes Visuales, de 
Buenos Aires, a publicação é 
única em seu gênero. Reúne 
ilustrações e fotografias assina
das por mestres europeus e lati
no-americanos (Paulo, Chico,
Millôr, Verissimo e Sábat, entre 
eles) e textos curtos, que servem 
apenas de complemento: 
plemento irreverente, com his- 
torinhas, anedotas e frases de 
efeito, de autoria célebre e bom 
humor garantido.

Na pinacoteca do Margs, o 
lançamento será acompanhado 
por uma exposição de 50 dese
nhos originais, publicados ao 
longo dos últimos cincc 
edição castelhana de Sección
Áurea. “E uma espécie de ______________________
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Notraço do argentino Hermenegildo Sábat, o pianista norte-americano Duke Ellington ganha ares de pintoranos na

resu-

O QUE: Sección Aurea, 
revista trimestral. Editora 
Artes Visuales, 38páginas 
QUANDO: lançamento do 
número 1, hoje, a partir das 
18h30min
ONDE: na Pinacoteca do 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da 
Alfândega, s/n°), com 
exposição de desenhos 
originais até 19 de julho 
QUANTO: R$ 6,00
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Porto Alegre ganha mais uma revista
edição brasileira da revista toda dedicada ao músico-america- 
argentina Seccion Aurea 

tem lançamento hoje, às 
19h30min, no Museu de Artes do 
Rio Grande do Sul (Margs). Vão 
estar presentes, entre outros con
vidados, os cartunistas e irmãos 
Chico e Paulo Caruso, além do 
escritor Luis Fernando Veríssimo 
e do argentino Hermenegildo Sá- 
bat, diretor da revista.

Seccion Aurea é um trabalho 
editorial que cuida especificamen- 
te da arte, em quatro edições 
anuais. Muito ilustrada, de extre
mo bom gosto, ela pode ser defi
nida como um produto para ini
ciados nos assuntos da cultura, 
pela forma como os aborda. Vai 
ser vendida em bancas especiali
zadas, em livrarias e em museus.

A contar com um pequeno show 
no Duke Ellington, um nome de musical, feito pelos irmãos Caruso 
peso no jazz. Falando em música, e outros colaboradores da revista 
a festa de hoje no Margs poderá Seccion Aurea.

Seccion 
Aurea tem 
quatro 
edições por

A edição que está circulando ano, iodas 
agora e que os editores estão di- dedicadas a 
vulgando (em Porto Alegre Mari- um assunto: 
su Buquet e Henriete Karam) é cultura

Seccion Aurea, exclusiva para a arte
Hermenegildo Sábat salientou 

ontem, quando Seccion Aurea foi 
apresentada à imprensa, que uma 
vez por ano a revista escolhe uma 
personalidade como personagem 
único da edição. A edição de agora 
homenageia o músico Duke Elling
ton, uma das maravilhas do jazz. 
O escritor Jorge Luiz Borges foi o 
escolhido do ano passado.

Os colaboradores também figu
ram bem. Entre eles Luis Fernando 
Veríssimo, Millor Fernandes e os 
irmãos Chico e Paulo Caruso. A 
propósito deles, estarão reunidos 
em Porto Alegre na próxima sema
na, dia 28, para a apresentação de 
Seccion Aurea no Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul (margs), às 
7h30min da noite. Não esta descar
tada a possibilidade de que venham 
a fazer um show musical, com Luís 
Fernando Veríssimo no grupo.

A revista não vai ser vendida em 
bancas comuns. Como se dirige a 
iniciados na arte e na cultura, pode
rá ser encontrada em livrarias, ga
lerias de arte, museus e bancas es
pecializadas (no Shopping Iguate- 
mi, por exemplo). Cada exemplar 
custa R$ 6,00. Há também a opção 
da assinatura, ao preço de R$ 18,00 
por ano. Os editores apostam na boa 
aceitação e estão certos de que este 
é um passo importante para a inte
gração dos países do Mercosul. Afi
nal, como salientou, fora da cultura 
não há possibilidade de integração.

São 40 páginas de muito bom gos
to, a ponto de exibir uma bonita

orto Alegre está recebendo 
_£ uma novidade editorial extre
mamente interessante e cheia de harmonia entre seu conteúdo edito- 
classe. É a revista Seccion Aurea, rial e a publicidade que veicula. Os 
que já circula em Buenos Aires há editores (aqui no Brasil são Hen- 
cinco anos, em quatro edições riete Karan e Marisu Buquet) não 
anuais, tendo à frente um dos char- têm a pretensão de competir com 
gistas mais importantes da Argen- a imprensa estabelecida. Querem, 
tina: Hermenegildo Sábat, que tem isto sim, tratar as diversas manifes-
seus trabalhos publicados pelo jor- tações da arte com carinho. Com ar- 
nal El Clarin. te. E estão conseguindo.

Editores da 
revista 
acreditam 
que ela vai 
ter aqui o 
sucesso que 
faz em
Buenos Aires


