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TÊRÇA-FEIRÀ, 24 DE JUNHO DE 1969

A Arfe do Japão Amanhã 

no Museu de Arfe do RGS

V ■!

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (altos do Tea
tro São Pedro) inaugura ama
nhã à noite uma importante 
mostra coletiva: a dos artistas 
do Japão, em promoção com a 
International Society of Plas- 
tic and Audio-Visual Art e o 
Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade de São Pau
lo. São vinte e cinco obras, en
tre óleos e esculturas.

Apresentando a mostra, o 
crítico Yoshinobu Masuba, da 
Associação Internacional de 
Críticos de Arte, assim se ex
pressa:

— Quando a guerra insensa
ta e opressiva terminou, e o 
homem voltou à sua vida nor
mal, foi sobretudo a cultura 
que passou a interessá-lo.

— E nesse momento, êle sen
tiu melhor e de maneira mais 
profunda o quanto a arte en
riquece e vida, especialmente o 
quanto a literatura, a música 
e as artes plásticas são neces
sárias à vida humana.

— Logo que cessou o confli
to mundial, o govêrno japonês 
declarou que iria reconstruir 
o Japão como nação cultural. 
Mas foi multo difícil concreti
zar-se êsse desejo, pois a re
construção da cultura era jul

gada menos urgente que a da 
indústria. Foram os artistas, 
em particular, que pràticamen- 
te contribuiram para a recons
trução da cultura. Na reação 
à guerra, sua paixão demons-' 
trou uma violência nunca vis
ta. No campo das artes plásti
cas desenvolveu-se um mundo 
nunca antes descoberto e a 
pintura tomou nóvo rumo.

— Realizaram-se exposições 
internacionais e iniciou-se uni 
intercâmbio de artes plásticas 
com todo o mundo. Mas a re
construção industrial absorve
ra nossas autoridades públicas 
a ponto de não terem tempo 
para se ocupar das artes. Fo
ram os grupos jornalísticos de 
grande poder e compreensão 
que substituiram o govêrno 
nessa tarefa. Somente 15 anos 
depois do término da guerra é 
que êste veio associar-se às 
manifestações internacionais.

— A ISPAA é constituída por 
um grupo de artistas de van
guarda e recebe a colaboração 
de colegas de longínquas na
ções orientais realizando um 
trabalho de projeção interna
cional.

— Embora o estilo ou a for
ma variem de um expositor pa

ra outro, todos êles possuem 
ânimo jovem por trás do qual 
sentimos o sangue japonês 
fluindo.

— Sua atividade é positiva. 
Mas sem a compreensão e a 
boa vontade das galerias es
trangeiras. a promoção inter
nacional é muito difícil. Afor- 
tunadamente, desta vez, por 
cortesia do Museu de Arte 
Contemporânea da Universida
de de São Paulo, êsses artis
tas podem realizar uma expo
sição no lado oposto da terra. 
Se considerarmos êsse fato, 
nos sentimos comovidos por es
ta boa acolhida encontrada no 
mundo. Quando há uma pro
gramação às expensas do go
verno, os participantes são se
lecionados pelos críticos. Para 
esta manifestação as obras fo
ram escolhidas e enviadas pe
los próprios expositores. Espe
ro que esta seja tuna mostra 
diferente das demais de cará
ter internacional”.
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HOJE A ARTE DO JAPÃO NO MARGS
Esta noite, às 19h 30min, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(altos do Teatro São Pedro) inaugura a exposição coletiva de ar
tistas do Japão, em colaboração com a International Society of 
Plastic and Audio-Visual Art e o Museu de Arte Contemporâneo, 
da Universidade de S. Paulo. A característica principal desta impor
tante mostra da arte oriental contemporânea é a predominância 
de expositores fiéis às tendências abstratas, afirmadas solidamen
te no Japão a partir de 1956/7. Acima, um bronze de Nozaki, 
intitulado “Cerimônia”, que íaz parte da coletiva da arte japonêsa
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HOJE É ABSTRATA

O abstrato é a tendência dominante na pequena — 
mas selecionada — mostra da arte contemporânea do Ja
pão, em exposição, até o fim deste mês, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (altos do Teatro São Pedro).

Como diz Walter Zaram, diretor do Museu de Arte
Contemporânea da Universidade de São Paulo, «a reno
vação artística do país do sol nascente fôra insuflada pela 
Europa, essencialmente, através das formas de expressão 
abstrata, mas, prontamente, os artistas japonêses soube
ram elaborar com seu espírito nacional uma contribuição 
original». Ê o que se pode constatar visitando esta ex
posição.

A mostra de arte japonesa é desigual. Isto aconte
ce, aliás, com a maioria das exposições coletivas. Há tra
balhos, no entanto, de elevado nível artístico. Cito os
relevos em madeira de Kageyama, as esculturas de Ilira- 
no, o aço de Tstiji e os trabalhos em madeira de Ueki. 
Os óleos, de modo geral, não rhe agradaram, à exceção dos 
trabalhos de Tanaka.

São de Ueki os trabalhos em madeira — TORSO l
e TORSO II, realizados em 1967 — que ilustram ésta 
capa do Caderno de Sábado. — RENATO G1ANUCA
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artes plásticas
A novidade na semana de artes plás

ticas não é. a rigor, uma novidade. Mas 
sempre é bom destacar um valor que 
recebe um prêmio lá fora. Como 6e sa
be. a arte gaúcha — acompanhando, a- 
liás, o estágio, atual de nossa cultura — 
anda marginalizada. Culpa de quem? 
Bem, eis outra questão — a ser deba
tida mais tarde, em outro lugar-.

Eduardo Cruz, o jovem artista local 
— por sinal nascido na Bahia — rece
beu a Medalha de Ouro na seção de gra
vura do II Salão do Artista Jovem de 
Campinas, em São Paulo. Ontem à noi
te. lá em Campinas. Eduardo Cruz deve 
ter recebido seu prêmio, muito merecido 
aliás, pois se trata de um valor dos 
mais promissores em nossas artes plás
ticas.

turas de Ueki e as de Hirano. Ê, tran- 
qüilamente, a melhor exposição aberta 
neste momento em Pòrto Alegre. - R.G.

EXPOSIÇÕES

Quem ainda não viu, deve correr ao 
Museu de Arte do E-stado (altos do Tea
tro São Pedro). Lá está exposta uma 
pequena, mas selecionada, mostra cole
tiva da arte contemporânea japonêsa. 
Saô vinte e cinco peças, entre oieos «T
esculturas de madeira, bronze e aço. A 
tendência dominante é a abstrata. Há 
um certo desnível na mostra — como 
ocorre, geralmente, em tódas as coleti
vas. Mas há peças de grande fôrça es
tética: os relevos ctn madeira de Ka- 
geyama, os óleos de Tanaka, as escul-

AAtaúde”, tle Eduardo Cruz: primei
ro prêmio em gravura do fl do
Artista Jovem de Campinas, em Skc 
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É muito heterogênea a mostra e ma:s discu- 
tíve! a sua valorização. Encontramos coisas 
perfeitamente ultrapassadas e que de fato 
nada de nôvo colocam.

Exposi IO
Por outro lado, há 

alguns intentos de soluções plásticas bastan
te discutíveis, por sinal. Sem dúvida, se pre
cisaria conhecer mais profundamente a obra 
de cada artista para poder fazer uma análi
se adequada por separado, porque senão a 
visão fica incompleta e bastante inutilizada.

No Museu de Arte Moderna do Estado 
está em exposição uma 
ponêses e coreanos da "International Society 
Of Plastic And Audio-Visual At" — ISPAA. A 
exposição reune um variado grupo de pinto
res e artífices que tratam de apresentar al
gumas pesquisas e inovações no campo das

mostra de artistas ja-

De todo o complexo artístico apresenta
do, chamou-nos a atenção Kenzo Tanaka pe
la sua meticulosidade e organização pictóri
ca, reve’ando um universo intrínseco, 
também valiosas as esculturas de Sigeru Ue~ 
ki, que teve muito êxito na III Bienal de São 
Paulo e XXVIII Bienal de Veneza.

São

Uma mostra para se ver e para se dis
cutir bastante.,

Concêrto

Trio de Cordas francês.
No dia 4 passado a Pro Arte apresenta-j 

no Teatro São Pedro o Trio de Cordas francês- 
composto pelo violinista Gerard Jarry, o vio- 
lista Serge Collot e o violoncelista Michel 
Tournus.

O concêrto constou de obras de Beetha- 
ven, RousseS, Mozart. A interpretação foi ní-êsse óleo é de kenso tanaka
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O Programa do 

Movimento Cultural 

^' em' Santa Mariaf
Intensa será a programação 

cultural de Santa Maria para 
0 mês de agosto. São promo
ções do Centro Cultural e Bi
blioteca Pública daquela cidade 
(Praça Saldanha Marinho, 10). 
O coordenador destas ativida
des é Carlos Scarinci.

O PROGRAMA
No momento, até o próximo 

dia 5 de agósto, realiza-se um 
ciclo de filmes sobre a con
quista da Lua, em colaboração 
com o Centro Cultural Brasil- 
Estados Unidos.

Dia. 9 de agósto será a vez 
do público local assistir ao 
concêrto do Madrigal da URGS 
sob a direção de Madèleine 
Ruffier.

Dia 11, um filme sobre o 
panorama do cinema brasilei
ro, em colaboração com o INC.

Dia 12, uma mostra de ar
te contemporânea, japonêsa — 
a mesma que termina hoje 
Museu de Arte do RioGran-
de do ShL.

Dia 13, um espetáculo tea
tral a cargo de elenco univer
sitário católico paulista, em 
colaboração com o centro cul
tural Brasil-EUA.

Dia 13, e. aegunda mostra 
do cinema experimental ale
mão. com filmes do Festival 
de Oberhausen (Alemanha O- 
cidental).

Dia 20, um concêrto do quin
teto de sopro do conjunto de 
câmara da Escola de Artes da 
URGS.

Dia 27, uma mostra de gra
vuras de Iberê Camargo.

Duas conferências de Bruno 
Kiefer, sóbre a música brasi
leira, serão realizadas nos dias 
19 e 26.
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Notícias

MUSEU DE ARTE DO ESTADO
Sem data mareada, mas para breve, o Museu de Arte do 

Estado, que vem desenvolvendo atividades muito significativas, 
apresentará uma exposição de singular importância. Trata-se 
de um grupo de artista japonêses e coreanos pertencentes à In
ternational Society of Plastic and audio-visual Art, com sede 
em Osaka.

O grupo apresentará artistas de vanguarda que realizaram 
trabalhos de diversas tendências entre escultura, pintura xi
logravura ... ’

A nossa atenção está voltada para esta amostra, que se 
lizara em nossa cidade. rea-


