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Ainda
esta semana
* Faure, Mussorgsky, Rcspighy 

Strauss, Verdi, Lehar e Car
os Gomes no programa de Fe- 
lippo Barani e Neiva Perez. O 
recital dos cantores líricos será 
no teatro São Pedro, hoje, às 

Os acompanhamentos' são 
dos professores Vicente Taveira 
e Mana de Lourdes Brusque.

2Jh.

* No instituto Cultural Brasilei- 
io Alemão No ciclo de confe- 

rirnuas sobre a arte alemã do 
Renascimento ao Barroco, quar
ta-feira, às 20h, o professor Her- 
bert Caro talará sôbre a 
gráfica de Dürcr. Também 
ta-feira o 1CBA inaugura 
exposição de selos postais 
mães.

arte
quar-
uma
ale-

ta

* Quinta-feira, a arte medieval 
da Iugoslávia no Museu de’ 

do Estado. A mostra soma" 
mais de 40 peças: ícones e afres
cos, organizando as influências $ 
culturais- romanas, carolíngeas, 
bizantinas e venezianas. Até 
quinta, o Museu expõe a pintu
ra Ukiyoe, gravuras antigas ja
ponesas. A promoção é do Con
sulado do Japão.

Hilde 
Weber, 
chargista 
do “Estadão” 
vem pela 
Pró Arte. E preciso 

aguardar* Teatro é variado. Montagem 
quase tropicalista de Goldoni. 

“Mirandolina", na nova proposi
ção do diretor Luís Arthur Nu
nes. A peça está no Leopoldina 
com Araci Esteves. 
tem Brecht.

* “Sua arte se define pela discrição, a dignidade ao propor os 
mais variados estilos, desde Purcell, Haendel, Hugo Wolf, até 

Debussy, Fauré, Briten e o “spiritual”, com perfeita adequação". 
Ela é Louise Parker A cantora negra que a Pró Arte traz dia 28. 
O recital é no teatro São Pedro. Inscrições para o quadro social 
da entidade podem ser feitas pelo telefone 2-5882. Os ingressos 
avulsos serão vendidos na Panitz da Andradas, alguns dias 
do espetáculo.

No Arena

antes* Alba Rosa faz “Mãe Carrar". 
A peça é “Os Fuzis da Senho

ra Carrar". Ivo Bender 
"A Casa Por Trás das Dunas" 
o Marcelo Bittencourt dirigiu. A 
estréia foi adiada, mas pode ser 
ainda esta semana, no 
São Pedro, com Amélia Bitten
court. Os espetáculos são às 21h.

* Manabu Mabe, Tomie Ohtakc, 
Kazuo Wakabayashi c Fuku-

shima. Côres na arte dos pinto
res nipo-brasileiros. A mostra na 
galeria do Yázigi,
12."' andar.

iescreveu * Maysa vai gravar a composição premiada no festival do ano 
passado: “Canto Prá Dizer-te Adeus”. Marília Medaglia, Bete

Carvalho, Edu Lobo e Márcia difundiram nacionalmente as clas
sificadas, tanto em elepês quanto em compactos. Agora, o II Fes- 
do Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e ZERO 
tival Universitário da Música Popular Brasileira. A promoção é 
HORA, RÁDIO e TV GAÚCHA. As inscrições vão até o fim do 
mês. Das lOh às 12h, das 16h às 18h e das 21h às 22h, no DAFA.

* Para o I Festival de Música da Guanabara, alguns dos com
positores inscritos: maestro Leo Peracchi, o discípulo de Ca

margo Guarnicri, José Antônio de Almeida Prado, Olivier Toni, 
José de Sá Pôrto, os gaúchos Bruno Kiefer e Divid Henrique, 
os cariocas Aylton Escobar, Jorge Antunes, Emílio Terraza e 
Oscar Prun. As partituras serão apresentadas pela Orquestra e 
Côro do Teatro Municipal do Rio. Para a última semana de 
maio a direção do festival programou concertos públicos das 
composições premiadas.

* Hilde Weber fazia charges políticas na “Tribuna da Impren
sa”. Depois passou para o “Estadão”. A charge é ainda o

seu eixa Faz também pintura, escultura e até cenários para tea- 
tro. A Pro Arte trará para a galeria do Instituto de Arquitetos 
do Biasil a mostra dos trabalhos dessa artista da caricatura A 
inauguração é dia 15.

teatro

na Malcon.

* Dias II e 13, a Madamc But- 
terfly de Puccini. Benito Ma- 

resca e Eny Camargo nos pa
péis principais. O espetáculo é 
no Auditório da Reitoria, numa 
promoção da Divisão de Cultu
ra do Município. O acompanha
mento é da Orquestra Sinfônica 
de Pôrto Alegre (OSPA), sob re
gência de Pablo Komlós.

ZERO HORA - Porto Alegre - 7-4-69
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— 40 — FÒLHA DA TARDE

Artes e Espetáculos
Afrescos e ícones, arte da Iugoslávia

Este é um dos trabalhos que você po
derá conhecer hoje, depois das 18,SO horas, 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 
£ parte de uma exposição trazida pela Di
visão de Cultura do Estado e Embaixada 
Iugoslava, apresentando afrescos e ícones 
medievais, que contam história, a história 
da formação dos Iugoslavos do sul, que, 
por sua posição geográfica, entre Oriente e 
Ocidente, assimilaram inúmeras caracterís
ticas culturais das duas civilizações, trans
formando-as em algo de difeumte e novo, 
em uma arte que respondia aos seus anseios 
de expressão própria e nacional — e eis aí 
onde reside justamente, uma das principais

pontes de valor e originalidade da arte me
dieval iugoslava.

Os afrescos e ícones medievais iugos
lavos já feriam, só por isso, independente
mente de qualquer valor artístico em si, 
um imenso valor histórico, na medida em 
que se nos apresentam com uma manifes
tação, como um aspecto da luta dos povos 
iugoslavos pela afirmação de sua identida
de e de sua existência nacional.

A mostra reúne 32 afrescos e 8 ícones, 
o mais antigo dos quais data de 1260. O 
Museu de Arte fica nos altos do Teatro São 
Redro.



T.-r.______
i.O ...OH... j..(â

Jcrnal:
Data:—
Pagina: _iÜ----------------------------
Assunto : A yÍ* Meàce.y^jr^oíUyi«

14 — FÔLHA DA TARDE 10 DE ABRIL DE 1969

Boa vontade

Iugoslávia respeita, para ser respeitada
“A lug^lávia é um Pais que considera qualquer tipo dc guerra 

prejudicial à humanidade. É conhecida como contrária à formação 
de blocos. É ligada a um grupo de países não comprometidos Seu 
sistema e socialista, mas não quer impô-lo a ninguém”, fiste foi 
° Ü6 mm do, -seu País' feil° pe,° Cônsul residente em São Paulo, 

—; ”ue está em Pôrto Alegre para inaugurartra de arte medieval no MARGS,

Boro é um homem calmo, que 
fala apenas
em português e que não se nega 
a responder qualquer tipo de 
pergunta. Mesmo esta: ;io seu 
govêrno não teme que haja 
mudança de regime político, com 
a progressiva liberalização que 
vai se processando no País-’?
“Todo o govêrno atinge numa 
certa medida as liberdades indi
viduais. Queremos criar um País 
onde a autoridade atinja o me
nos possível os cidadãos. E a 
renovação partidária é o primeiro 
passo. Começamos aposentando 
as pessoas velhas em idéias. Os 
jovens afastam as mentes escle- 
rosadas. Ma o desenvolvimento 
nacional impregna a mente do 
povo. Uma mudança de govêrno, 
mesmo com a morte do Marechal 
Tito, só aconteceria caso hou
vesse uma ocupação estrangeira.
E nem esta nos assusta, porque 
pode-se impôr coisas a um País, 
pela força, mas não- fazer mila
gres”.

seis repúblicas lutando contra « 
Invasor comum. Hoje, mais d« 
20 anos depois da guerra, há * 
descentralização do poder políti
co e econômico. Exportamos má
quinas agrícolas, navios pesquei
ros e petroleiros e importamos 
café do Brasil. Nossa dívida com 
o Brasil é de 16 milhões de dó
lares. Temos ainda muita coisa 
a oferecer, paxa êste que é um 
País em desenvolvimento. Esta
mos, por exemplo, participando 
da construção da Usina de Can- 
diota. E, conforme nossa dívida 
diminua, podemos importar ou
tros produtos primários como se
ja, arroz e couro.

uma mos-

ção dos nossos produtos no mer
cado exterior.

— Mas existem desníveis no 
Pais, êle salienta. Há regiões em 
que a renda per capita é de mil 
dólares e outras onde é apenas 
de 300 dólares. Temos hoje 200 
mil universitários, mas ainda e- 
xiste gente sem instrução, porque 
muitos pais preferem pagar mul
ta e ter os filhos no trabalho. 
Antes da guerra, na região de on
de provenho íMacedônia) havia 
1 médico para 40 mil pessoas, 
hoje a percentagem é de 1 para 
1.200 pessoas.

— O pais resultou da união de

algumas palavras

uma

— É preciso que Brasil e Iu
goslávia se conheçam melhor, 
tanto econômica como cultural
mente, por isto estou aqui, tra
zendo uma arte que conta nossa 
história.

Boro não esconde que existe 
dcsemprêgo na Iugoslávia e ex
plica sua causa: “com a moder
nização da indústria, onde antes 
se empregavam 10 mil pessoas, 
hoje só são necessárias 3 mil. 
Então os jovens emigram. Esta
mos preocupados em planificar, 
inteligentemente, com a partici
pação dos operários, que gerem 
suas próprias indústrias. A re
forma econômica começou há a- 
penas 3 anos, visando a coloca-

m*.
Boro Milzovski, cônsul iugoslavo residente em São Paulo, visita

Pôrto Alegre para divulgar seu Pais

k—
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Cônsul da Iugoslávia 

Gostou do Que Viu Aqui
Para agradecer a acolhida recebida em nosso Estado, visitou 

ontem o secretário do Interior e Justiça, des. José Danton de 
Oliveira, o cônsul da Iugoslávia para o sul do Brasil, sr. Boro 
Miljovski. O diplomata, que veio a Pôrto Alegre presidir à inau
guração da Exposição de Arte Medieval Iugoslava, promovida pe
la SEC, manifestou ao secretário do Interior a boa impressão que 
leva dos meios artísticos e culturais gaúchos, 
brevemente ao Estado, a fim de manter contatos no campo co
mercial e econômico e reafirmou a importância do incremento, 
também nesse campo, das boas relações entre seu país e o Rio 
Grande do Sul. Do encontro, participaram, também, o sr. João 
Alberm Job. diretor dc Relações Consulares e Ivo Res. iugoslavo 
aqui racucadõ e que acompanha o sr. Boro Biljovski, cuio regres
so a são Paulo está marcado para amanhã. '

■
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Prometeu voltar
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intas^e* harmônicas: as reproduções' dos Afresco* ^toncos e os 
JoSs de* seu Passado que subsiste tradiço^ viva ^

Um bom catálogo inicia a nossa ^ e g0SreJista e

í o Odden*; a

~ “SsSís:--.’ -
Pretérito é de • gêneroscaracterístlcos, daquele .povo e™-opeu*.

:
e isso se foi tornando cadavez mais sensível a[ ^rtir de

asas? á VBífEBf&p&S&i

&V’SS3&Sttle é “■ “ 0 "Ui; dj
A exposição em.foco funcionará normalmente num Perlodo de 

l-uma quinzena,, funcionando agora sábado* e <*omingo,emr»BTNO 
^ com os espetáculos d° Teatro Bão Pedro. - AUX> OBIUO.

*
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CORREIO DO POVO 1969

Caderno de SábadoAlt estava um tipo que procurava usar a sua face natural 
em vez duma máscara amável, ma-s falsa — De Êrico Verís
simo, em «Meus Encontros com Villa Lobos», páginas 8/9

PRECE AO 

GUAÍBA
Hugo ftctmirez

QUAÍBA, iara cantando, 
Guaíba, moura tordilha, 

leva-me às ilhas contigo, 
não quero ser ilha sôlta 
sozinho em meio das águas, 
irmana-me às tuas ilhas.

Teu pêlo é seda em que as crinas 
compõem o torçal das rédeas, 
teu pêlo nu, sem lombilho 
sem pelegos, sem caronas, 
tem o côncavo macio 
de cama em noite de núpcias.

Leva-me às ilhas, Guaíba, 
carreta de ágata e lua 
rolando dentro do espelho 
de asfalto e tédio das noites,

ou roxo pala de seda 
nas tardes de primavera, 
ou tobiano estranzilhado 
nas pistas rubras de abril.

Leva-me, Guaíba, às ilhas, 
me leva em tua tropilha 
de éguas tordilhas trotando 
sobre as planícies do tempo. 
Conduz-me às ilhas postadas 
ao longe, cartões postais 
construídos sobre a areia, 
meros castelos de cartas.

Leva-me às ilhas, Guaíba, 
p’rá junto dessa roldana 
que, como um rosário, giras 
ao pé da noite encantada, 
(altar de amor e esperanças) 
nos dedos da tua mão.

I

Guaíba, conduz-me às ilhas, 
leva-me em tua carreta 
de rodas de espumas brancas, 
rodando por cinco trilhas. 
Grudado nas tuas ancas, 
vasculharei as barrancas 
campeando as chaves nas ilhas, 
até que a venha a encontrar.


