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Para setembro, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul pre
para uma mostra internacional de gravura, do acêrvo do Museu de 
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. O srimeiro 
nome da lista é o de Pablo Picasso. Seguem-se Chagai, Ben Shan, 
Baskin, Bissièrè.
Marcelo Grassmann, Roberto Magalhães, Maria Bononi e Vera Cha
ves Barcellos.

Dos nacionais estarão presentes: Osvaldo Goeldi,
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Picasso, um

Mostra no Museu de Arte

T

Dos Gravadoresi

na
Roberto Magalhães, Fayga Os- 
trover.

Dada a Importância dos no
mes que integram essa promo
ção. espera-se uma excepcional 
afluência de público ao salão 
do MARGS, no l.o andar do 
Teatro S. Pedro, em frente à 
Praça da Matriz.

temporànea, em janeiro, e da 
ISPAA, em junho.

Participam da mostra: Pa- 
blo Picasso. Marc Chagall, Ben 
Shahn, Leonard Baskin, Karl 
Schmidt-Rotluff, Hozo Hama- 
guchi, Giorgio Morandi e ou
tros. além dos nacionais Osval
do Goeldi. Marcelo Grassmann,

Arte do RioO Museu de 
Grande do Sul inaugura em se
tembro uma exposição de 40 
gravadores nacionais e estran
geiros, parte do acervo do Mu

de Arte Contemporânea da 
Universidade de S. Paulo, que 
percorre os Museus brasileiros 
cumprindo programa de mos
tras itinerantes daquela entida-

seu

de. 'Deverá ficar em P. Alegre 
durante todo o mês de setem
bro, seguindo após para San
ta Maria.

Ainda uma vez o intercâm
bio entre o MARGS e o M.A. 
C.U.S.P. possibilita uma pro
moção de envergadura, após as 
mostras da Jovem Arte Con-
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artes plásticas

V.iU

E o Musei^ de Arte do Rio Grande do Sul (.al
tos do Teatrl 
fa — poueò

.. - -
ão Pedro) prossegue em. sua tare- 
ihecida e valorizada pelo Governo 
P djvulgar a í^rte nacional e inter-

Anuncia-se, agora, para o início de setembro 
uma exposição de 40 gravadores nacionais e es
trangeiros, parte do acêrvo do Museu de Arte 
Contempoi-ânea de São Paulo, dirigido, com efi
ciência, por Zanini.

Entre os gravadores presentes a esta mostra 
de exceção encontram-se Pablò Picasso, Chagall, 
Baskin, Morandi, além dos nacionais Grassmann, 
Goeldi e outros.
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40 GRAVADORES NACIONAIS E ESTRANGEIROS
40 Gravadores Nacionais.« Estrangeiros é 

inaugura hoje, às 20 horas. \v?
As obras que sezão mostradas pertencem 

porânea da Universidade de São Paulo.

y expotójâo oue o M eu pe Arte
1t1(/i♦ acervo do Museu de Arte Contem- 

versos . A ExPosiÇão foi preparada para percorrer di-
Permanecido~ 6“

ao

Nomes internacionais integram a mostra, tais como Chagall Picasso Marcelo 
°StrOVer' Roberto Magalhães e Osvaldo Goeldi. tSs a^ukas aad ' 

Ch0s estao ulcluW°s- Vera Chaves BarceUos, Regina Silveira e Trindade

das ° lGS eStará aberto à Citação pública no horário
4 as 18 horas, e à notte quando houver espetáculo no Teatro São Pedro.

í.g^TaS abrí à visàtaç&o pública é a da Galeria LeopoHfc*. 
q <**« U *» & &**». A Mapoet-çAo é de geradores gaúchos..

__ -.» .



J . /:a 1:. P.-
À ò l ps. I 6Si. a t a:.

Pagina:.... 

A c. s un t o:CORREIO 30 POVO: 13/9/69

.

SÁBADO. 13 DE SETEMBRO DE 1969

ARTES
MOSTRAS COLETIVAS DE GRAVURAS

Uma significativa, mas mal informada mostra coletiva de 
Gravurismo Internacional e Brasileiro foi inaugurada no Museu 
de Arte do RGS.

Sem catálogo pronto, sem lista presente, sem informação na
______imprensa, lá comparecemos na noite de abertura e ficamos^ a de- ~

ver, porque concorrentemente tínhamos a ouvir o Trio de Violino, 
Ceio e Piano, que nos vinha de Stuttgart.

Às pressas, tratamos de arranjar papel para não baralhar 
tantas obras e nomes, alguns do ápice mundial e brasileiro, não 
obstante as ausências, dado ser uma exposição de quatro de
zenas de gravadores.

O clímax dessa mostra coletiva, que merece ser visitada, é 
constituído pela presença de três gravuras de Pablo Picasso, 
de Marc Chagall, outra de Ben Shan, bem como de Leonard 
Baskin, ambos mestres maiores dos EUA, Morandi' Bartolini e 
Macari, da Itália, e Roberto Bissier e Henri Adam, da Franca, 
Eduard Gerog. da Austrália, W. Makuc. da Iugoslávia, o mestre 
japonês Hamaguchi, Alicliinoski, da Bélgica, Pipper, Hayter, Pao- 
lozz. Kenneth Martin. Ceri, Gear, do mundo anglo-saxão, Hans 
Fisik, Schmidt Rotluff e mais dois cujos nomes nos escapam, de 
momento, do controle.

Trata-se realmente de nomes e gravuras algumas do' mais 
alto teor representativo dêsses países sugeridos por tais artistas.

O Brasil está com alguns de seus mais altos valores gravu- 
rísticos, ainda que tenhamos sentido a presença de não poucos 
como o nosso Iberê Camargo.

Lá estão com obras mais ou menos singulares Goeldi, Grass- 
mann, Fayga Ostrower, Maria Bonomi, Ana Letícia, Edith Beh- 
ring. Regina Silveira, Artur Pizza, Roberto Magalhães, Vera Cha
ves Barcelos, Evandro Jarin, Trindade Leal. Mina Citron. Chia- 
varino e outro artista cujo nome não nos ocorre neste momento.

Retornando de nossas férias, encontramos a Leopoldina- 
Galeria com uma apreciável mostra coletiva do Gravurismo Rio 
Grandense. na seleção de um punhado de artistas novos e de 
obras bastante atuais e qualificadas por seu teor.

É tôda uma panorâmica de nada menos de uma dúzia de 
gravadores gaúchos. São êles Porcella, Vera Chaves Barcelos 
Carlos Asp. Flávio Pons, Magliani, Fuhro. Romanita, Danúbio 
Gonçalves, Luiz Brasil Anestor Tavares, Antônio Carlos Maciel 
e Eduardo Cruz.

O cultivo do Gravurismo em Pôrto Alegre tem raízes, vitali
dade, variedade e se renova com as gerações e o aperfeiçoamento 
dos que lhe são fiéis.

Ainda a propósito désse movimento e cultivo, temos a apon
tar a apreensão de Danúbio Gonçalves face ao destino do *Ate- 
lier da Prefeitura, que funciona nos altos do Mercado Velho, tão 
abandonado e agora ameaçado pela demolição do 
dar margem à implacável Avenida Perimetral.

Enquanto a Capital da Bahia chora a perda por incêndio de 
seu mercado público, irmão do nosso, o mesmo acontecendo com 
Pelotas, a nossa cidade em seu dinamismo e progressão vai levan
do de roldão o Passado. Não somos passadistas e por isso con
fiamos que a Divisão de Cultura 'do Município proveja de uma 
condigna sede porvir o Atelier de Arte da Prefeitura, em boa 
hora criado pelo inolvidável prefeito José Loureiro da Silva sob 
a ammaçao criadora de Iberê Camargo, nos altos do Abrigo da 
Praça Quinze, após trasladado para os altos castigados do nosso 
prestimoso e singular Mercado Público, válido em sua funcio
nalidade, ainda que sonegado em sua historicidade e arquite
tônica. aguardando nós que o nôvo mercado tenha a classe mo
derna do que honra Buenos Aires, real paradigma.

uma

»

mesmo para
.... — - ....

- •"..................... ■ - • . - ~

Aldo Obino
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de Picasso. Marc Chagallj
Ben ^chaii.*'Leomird'Baskin. MorandL Goeldi. Grassvnann, 
e muitos outros grandes nomes do Pais e do ext®"0’ 
deixe de dar uma passada no Museu de Arte do Rio Guin
de do Sul. que fica ali nos altos do Teatro Sao Pedro. As 
obras, parte do acervo do Museu de Arte de Sao 1 aulo 

sombra de dúvida, a atração primeira cia sei.ua-
são, sem 
na em matéria de Artes Plásticas

artes plásticas
c . ? z\ -09-ò9

Em se falando de artes plásticas, o grande 
destaque da atual temporada é a atual mostra 
do Museu de Arte Moderna do Rio Grande do 
Sul, “40 Gravadores Nacionais e Estrangeiros”. A 
seleção dêstes quarenta trabalhos resume alguns 
dos nomes mais importantes de nosso estado, país 
e atualidade no setor da xilogravura, da água for
te, da ponta sèca, buril. litografia e silk-screem. 
Nomes como Pablo Picasso, Marc Chagai!. Hans 
Fisher, Ceni Richards, John Piper, Georgio Mo- 
ramdi. Eduard Georg, Yozo Hamaguchi e Luigi 
Bartolini (no setor internacional), Osvaldo Goeldi, 
Marcelo Grassmann, Maria Bonomi e Livio A- 
brarno (no setor nacional) e Vera Chaves Barcel- 
los, Regina Silveira e Trindade Leal (setor gaú
cho) podem ser admirados nesta mostra que. pelo 
menos até o final do mês, estará à disposição do 
público, nos dias úteis das 14 às 18 horas, e sem
pre que houver funcionamento do Teatro 

/ Pedro.

♦

São

Outra mostra coletiva encontra-se no saguão 
do Teatro Leopoldina. E a Galeria Leopoldina, que 
apresenta “Os Primitivos de Osasco”. reunindo 

Neuton Freitas de Andrade. Américonomes como
Modanez (responsáveis pelo grupo). Dirceu Car
valho, fidgar Calhado, Waldemar de Andrade e 
Silva e Abdias Luiz da Silva entre outros. A mos- 
,tra está aberta à visitação no horário comercial.

A fotografia também está presente nesta se
mana. com a mostra que a Galeria Habitat rea
liza, reunindo fotos da antiga Pórto Alegre (Pòrto 
dos Casais) e suas casas coloniais e evocativas. 
A Habitat fica na Andradas, 1730, e funciona tam
bém em horário comercial.

Finalmente uma segunda mostra individual e 
realizada por Aécio Lopes, que reuniu diversos 
trabalhos seus (cartazes de propaganda) 
duas emprésas estabelecidas no pais, expondo-os 
na Galeria Móvel Stúdio.

E falando de cartazes, o Instituto Cultural 
Brasil&iro Alemão prossegue sua mostra de car
tazes promocionais de realizações culturais euró-, 
péias, reunindo diversos artistas, e tendências da 
arte cartasística contemporânea. (A. H.) ^

para

&«Luta», xilogravura de
Marcelo Grassinan, 1955

_ • • 11 *
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Marcelo RENATO

Gravuras no MARG:

•Comedor dc Folhas», de Silvan Sarni- 
eo( é uma das 4o Gx'avuras Nacionais e Es
trangeiras, em exposição no Museu <le Ar-,___
te do Rio Grande do Sul (altos do Teatro 
São Pedro). O MARGS está aberto ao pú
blico durante a tarde.
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das duas obras de Pablo Picaso, que fazem parte nomes das artes plásticas mundiais, entre os 
da mostra “Quarenta Gravadores Nacionais e quais Picaso, Chagall, Ceni Richards, e Giorgio 
Estrangeiros ” que o Museu de Arte do Rio Gran- Morandi. O Museu de Arte do Rio Grande do 
de do Sul (altos do Teatro São Pedro), realiza Sul está aberto diariamente das 14 às 18 horas 
atualmente. A mostra reúne alguns nomes da e todas as noites em que o Teatro São Pedro 
gravura gaúcha, uma grande quantidade de ar- tem espetáculo em seu palco.
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artes

Gravuristas
a parteA

6

estão em

Desde sexta-feira passa
da está no Museu de Arte 
do RGS uma das exposições 
mais importantes da tem
porada. Trata-se de uma 
mostra itinerante de obras 
que compõe o acervo do 
Museu de Arte Contempo
rânea da Universidade de 
São Paulo. «40 gravadores 
nacionais e estrangeiros» é 
o nome da mostra que traz 
obras de: Fayga Ostrower, 
Oswaldo Goeldi, Regina Sil
veira, Marcello Grassmann. 
Vera Chaves Barcellos, Ro
berto Magalhães, e entre 
os estrangeiros: Pablo Pi- 
casso,
Shahn
Giorgio Morandi 
Baskin, Ceri Richards e Ke- 
neth Martin.

Marc Chagai!, Ben 
Hozo Hamaguchi, 

Leonard
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m GRAVADORES
No Museu de Arte do Rio Grande do Sul (altos do Teatro São Pedro) eneon- 

lra-se aberta à visitação pública uraa importante exposição que veio a Pôrto Alegre 
procedente do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.

A mostra, 'IO Gravadores Nacionais e Estrangeiros, é parte do valioso acervo 
daquela instituição. Goeldi, Maria Bonomi, Vera Chaves Barcellos, Regina Silveira, 
Marcelo Grassman, Roberto Magalhães, Picasso, Marc Chagai c Fayga Ostrovcr são 
alguns dos expositores.

40 Gravadores Nacionais e Estrangeiros, por sua importância, é visita obriga
tória para, os interessados em arte.

A exposição dá continuidade no intercâmbio mantido entre 0 MARGS e o Mu
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. O horário de visitação 

pública é das 14 às 21 horas.

y C^c^crcZ o ~~ Z f

seu/
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UM
CARTAZES

Com o adiamento da inau
guração da Aldeia Dois, o 
único espetáculo em cartaz 
é o de Baden Powel, no Lco- 
poldina. Baden tem a com
panhia da cantora Márcia, 
da, batería de Hèlinho e do 
contrabaixo cie Ernesto. Dia
riamente, às 21 horas.

De Marc Chagai c o 
mra ao lado. Faz parte do 
aeêr-vo do Museu de Arte 
Contemporânea da Universi
dade de São Paulo. Está no 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul (altos do São Pe
dro) . A mostra é 40 Grava
dores Nacionais e Estrangei
ros, uma das mais importan
tes inauguradas êste ano. A 
visitação pública è das 14 às 
Jft horas.
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SEXTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 1969

listas nacionais que expõem, ao lado de gaúchosposição que já estará sendo inaugurada terça- 
feira. Dentre as várias obras (xilogravuras, li-

Chagall e Pablo Picaso.
(três) e vários internacionais. entre os quais
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No Museu de Arte do Estado, permanece a mos
tra que reúne nomes importantes da gravura 
dial e nacional: “40 gravadores nacionais e estran- 

traz a Pôrto Alegre gravuras de Picasso e

mun-

geiros”
Chagall.

ZERO HORA-Porto Alegre-3 - 10-69~~|
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