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Dia i.o Começa 

Salão Cidade P. Alegre"
o Quarto

A Prefeitura Municipal de 
Pòrto Alegre, por sua Secreta
ria Municipal de Educação e 
Cultura e a Divisão de Cultu
ra — abriram inscrições para o 
IV Salão Cidade de Porto Ale
gre, para comemorar mais uma 
semana de nossa “Cidade Sor
riso”. O regulamento do cer
tame é o seguinte:

Art. 1.0 — A Divisão de Cul-

vas seções criadas — cerâmica 
e objeto.

Art. õ.o — A Divisão de Cul
tura decidiu criar duas 
seções para o IV Salão:

a) Cerâmica;
b) Objeto.
Art. 6.0 — Somente os prê

mios de aquisição não poderão 
ser concedidos aos artistas que 

c foram premiados em Salões an-
S 1 f'n MumC?aI teriores- desde estejam con-
de Educaçao e Cultura, realiza correndo na mesma seção pre-
o IV Salao Cidade de Porto miada anteriormente 
Alegre a que poderão concor- Art. 7.0 — Os inscritos nue 
rer artistas de todo 0 Estado tiverem prêmios de aquisição
d Ait Grande d° Sul estão isentos de apresentarem
r1Alfc- -£,,7" ° Iv Salao. Cl“ seus trabalhos à Comissão de
dade de Porto Alegre sera mau- Seleção mas mesmo assim de- -
gurado dia quatro Í4> de no- vem obedecer o prazo de entre-
vembro, devendo os trabalhos ga. de l.o a 20 de outubro
inscritos em numero de três t3) Art. 8.0 - De acordo com 
para cada concorrente e entre- a decisão da Divisão de Cul-
fnrs JUnt0 Com- ^ficha de ins" tura da Secretaria Municipal 
cuçao, no período compreen- de Educação e Cultura, os prê-
d‘c° J;ntre e,20 d-â outuÍ).ro’ mios deverão ser concedidos em

F0>a d6S' Sl,a tota1idada e não podem serte piazo nao serão aceitas no- fracionados
vas inscrições. As peças con- Art. 9.o — A Divisão de Cul- 
correntes ao IV Salão, deve- tura indicará o nome dos p. 
rao ser remetidas ao Museu de tro (4) membros da Comissão 
Ai te do Rio Grande do Sul (al- Julgadora, além de um quinto
tos do Teatny Sao Pedro, na elemento eleito pelos artistas
Praça da Matriz» e devidamen- concorrentes ao Salão 
te preparadas (emolduradas, Art. 10 — A decisão rio rv, com montagem ou “passe-par- missão Julgadora é inSorrí- 
tout etc.) e com etiqueta co- vel. ecom
locada no verso da obra con- - 
tendo: nome do artista, titulo/' 
da obra, Praga..e secão do çon-^v 
curso. C

Art. 3;0 A- Os trabalhos re-S> 
metidos do interior do Estado - 
serão devolvidos logo após o 
encerramento do concurso, e o 
dos artistas residentes 11a Capi
tal deverão ser retirados 
prazo de uma semana. A Di
visão de.Cultura e o Museu de 
Arte nao ficarão responsáveis 
pelo cuidado e armazenamento 
de obras não procuradas 
prazo previsto.

novas

■e._____

no

no

Art. 4.0 — Os prêmios dos 
artistas nacionais residentes no 
Estado do Rio Grande do Sul, 
serão os seguintes:

a> Prêmio de aquisição para 
escultura — NCr$ 2.000,00; 
pintura — NCrS 2.000.00- 

b) Prêmio de aquisição 
0 Prêmio de aquisição 

gravura — NCrS 1.000.00; 
d) Prêmio de aquisição 

desenho — NCrS 1.000.00:
e) Dez (10) prêmios de NCrS 

400.00 a serem conferidos a cri
tério da Comissão Julgadora, 
distribuídos nas auatro seções 
que compõem 0 IV Salão — 
pintura, escultura, gravüra e 
desenho e ainda nas duas no-

>
para
para

. ----
para
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Resultados do IV Salão
g.?0 \J0\U/i‘>ffl

Cidade de Pôrto Alegre

• “ -

Foram selecionados traba
lhos dos artistas abaixo rela
cionados: Escultura: Gomer- 
cindo da Silva Pacheco, Ro- 
berto Augusto Machado Cida
de, Joyce Tenius, Eaul Dorf- 
man, Carlos Gustavo Tenius;

Dias 21 e 22 últimos, reu- 
niu-se, no Museu de Arte do 
Eio Grande do Sul, a Comis
são Julgadora de Seleção e 
Premiação do IV Salgo Cida
de de Pôrto Alegre, composta 
pelos seguintes membros: Gil
berto Morás Marques, diretor Pintura: Alice Brueggemann,
do MARGS; Vasco Prado, ár- Waldeny Elias, Luiza Albu-
tista plástico; Fernando Velo- querque, Plínio Cesar Bern-
so, artista plástico do Para- hardt, Maria Tomazelli Cirne
ná; Enio Marques Ferreira, Lima, Maria Lídia Magliani,
artista plástico do Paraná, e Clebio Guillon Sória, Flávia
Christina Balbão, professora Maria Albuquerque, Rejane
da Escola de Artes, esta últi- Roth Paz, Beatriz Fauth, íris

escolha dos artistas Dreher, Antonio Soriano; De
senho: Suzana Maria Barreto 
Teixeira, Luiz Fernando 
Barth, Gilberto Thomé Pego- 
raro, Enio Lippmann, Maria 
de Lurdes Sanchez, Mathias 
Schaff Filho, Alice Soares, 
Hilda Hober, Carlos José Pas- 
quetti; Gravura: Vera Chaves 
Barcelos, Maria Di Gesu, E- 
duardo Fagundes Cruz, Gil
berto Thomé Pegoraro, Ro- 
manita Martins, Ubirajara 
Raffo Constant, Danúbio Vil- 
lamil Gonçalves, Edi Madale
na da Cunha, Flavio Pajeliú 
Vieira Pons, Creuza Bezerra 
de Castro, Anestor Tavares, 
Nelson Fritz Ellwanger, Gu- 
enther Leyen; Objeto: Roma- 

Suzana nita Martins, Elton Manga- 
nelli, Delloah Beatriz Silveira. 
O TV Salão Cidade de Pôrto 
Alegre ' será inaugurado nos- 
salões do Museu de Arte dó 
Rio Grande do Sul, dia 6 de 
outubro próximo.

ma por 
concorrentes. Nesses dois dias 
foram examinados duzentos e 
oitenta trabalhos, correspon
dentes a 105 artistas inscritos 
no Salão. A referida comis
são premiou os seguintes ar
tistas: em Pintura: Waldeny 
Elias (Prêmio Aquisição, ... 
NCrS 2.000,00), Plínio Cezar 
Beroliardt e Luiza Albuquer
que (Prêmios de NCrS .. 
400,00); em Escultura: Carlos 
Gustavo Tenius (Prêmio A- 
quisição, NCr$ 2.000,00), e 
Roberto Cidade (Prêmio de .. 
NCrS 400,00); em Desenho: 
Enio Lippmann (Prêmio A- 
quisição, NCr$ 1.000,00). Ma
thias Schaff Filho, Maria de 
Lourdes Sanchez e 
Teixeira, prêmios de NCrS .. 
400,00; em Gravura: Anestor 
Tavares (Prêmio Aquisição, . 
NCrS 1.000,00), Flávio Pons, 
Romanita Martins e Eduardo 
Cruz, prêmios de NCrS 
400,00; em Objeto: Romanita 
Martins, prêmio de NCrS 
400.00.

-
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Arfes plásticas 

na cidade de Pôrfo Alegre
A comissão julgadora do IV Salão Cidade 

de Pôrto Alegre, reuniu-se há alguns dias 
atrás, quando foram premiados e seleciona, 
dos os artistas que concorreram nas diversas 
categorias dêsse certame. Cento e cinco ar
tistas inscreveram duzentos e oitenta traba
lhos, entre êles, foram premiados:

PINTURA
Waldeny Elias
Plínio César Benhardt
Luiza Albuquerque
ESCULTURA
Carlos Gustavi Tenius
Roberto Cidade
DESENHO
Enio Lippmann
Mathias Schaff Pilho
Maria de Lourdes Sanchez
Susana Teixeira
GRAVURA
Anestor Tavares
Flávio Pons
Romanita Martins
Eduardo Cruz
OBJETO
Romanita Martins

Foram selecionados para o Salão traba
lhos dos seguintes artistas em escultura: 
Gomercindo da Silva Pacheco, Roberto Au. 
gusto Machado Cidade, Joyce Tenius, Raul 
Dorfmann, Carlos Gustavo Tenius; em pintu
ra: Alice Brueggmann, Waldeny Elias, Luiza 
Albuquerque, Plínio César Bernhardt, Maria 
Tomazelli Cirne Lima, Maria Lídia Magliani, 
Clébio Sória, Flávia Maria Albuquerque, Re. 
jane Roth Vaz, Beatriz Fauth, íris Dreher, 
Antônio Soriano; em desenho: Suzana Teixei
ra, Luiz Fernando Barth, Gilberto Pegoraro, 
Enio Lippmann, Maria de Lourdes Sanchez, 
Mathias Schaff Filho, Alice Soares, Hilda Ho. 
ber, Carlos Pasquetti; em gravura: Vera 
Chaves Barcellos, Maria de Gesu, Eduardo 
Cruz, Gilberto Pegoraro, Romanita Martins, 
Ubirajara Constant, Danúbio Gonçalves, Edi 
da Cunha, Flávio Pons, Creuza de Castro, 
Anestor Tavares, Nelson Ellwanger, Güenter 
Leyen; em objeto: Romanita Martins, Elton 
Manganelli, Delloah Silveira.

O IV Salão Cidade de Pôrto Alegre, é 
uma das comemorações da Semana de Pôrto 
Alegre e estará sendo inaugurado no próximo 
dia 6 de novembro.

*
í
l

i
I

Joyce Tenius, 
Chaves Barcel

Io IV Salão Cidad 
Pôrto Alegre.
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IV SALÃO CIDADE DE PORTO ALEGRE

Inaugura-se agora o "IV Salão Cidade de Pórto Alegre”, 
promoção da Divisão de Cultura da Prefeitura, com a colabora- 
' do Museu de Arte do RGS, em cuja sede está acolhida es-çao

sa mostra metropolitana.
Houve júri de seleção e premiação com cinco membros: 

Vasco Prado. Cristina Balbào, Gilberto Marques, Ênio Ferreira 
e Fernando Veloso. Concorreram duzentos e oitenta trabalhos e 
só toram aceitos noventa. Foram premiados: W. Elias, l.o prê
mio em Pintura com “Fronteira”. Plínio Bernhardt e Luiza 
Albuquerque íoraxn os outros premiados nesse setor. Em Es
cultura, o l.o prêmio coube a Carlos Tènius e o outro a Ro
berto Cidade. No Desenho, o l.o lugar foi atribuído a Ènio Lip- 
mann, seguindo-se Matias Schapp, Maria de Lourdes Sanchez e 
Suzana Teixeira. Em Gravura, Anestor Tavares arrebatou o 
l.o prêmio, seguindo-se Flávio Pons, Romanita Martins, Eduar
do Cruz. No setor Objeto, Romanita Martins foi o único prê
mio.

I Recebemos de viva voz a reclamação dos Ceramistas locais, 
pois nada menos de vinte peças de vários autores concorreram 
e não foi o gênero reconhecido, apesar do Regulamento do Sa
lão.

Houve grande expurgo neste Salão, mas o resultado aqui 
está. Em Pintura, temos a surpresa de Alice Brueggemann, com 
três "composições”, que mostram sua evolução atual. Antônio 
Soiiano comparece com "Perspectiva”. Beatriz Fauth contri
bui com duas "Casas”. Clébio Soria têm duas "Pinturas”. Flá- 
via Albuquerque esboça "Espaço”. íris 
Espaciais”. Luíza Albuquerque pinta três "Flores”. Maria Ma- 
gliano plasma o tríptico com as três “Graças”. Maria Toma- 
selli Cirne Lima está em renovação com três “Naturezas Mor
tas”. Plínio Bernhardt têm três composições de boa faturação. 
Regina Roth Paz comparece com um belo “Objeto”.

Elias, o grande laureado do “IV Salão", está com o tríptico 
de "Fronteiras”, de artesanato técnico e estética em expressivo 
equilíbrio.

Na área da Escultura, a dominante é o ferro e pouca inci
dência na madeira. Carlos Tènius forjou duas peças de propor
ções: “Sentinela”, em ferro e incrustações de pedra e “Mani
festação”. É o outro grande prêmio plástico.

Joyce não traz nada de nóvo com três peças em madeira 
pintada. Raul Dorfmann contribui com um “Painel”. Gomer- 
cindo Pacheco com seu “Sertanejo”, outra peça em madeira de 
feição primitivista.

Roberto Cidade se destaca com três “Phoenix”. Ê apreciá
vel artista que nos vem de Santa Maria.

Nos domínios do Desenho, temos a virada de Alice Soares, 
numa fase inédita e bem contrastada. Traz três desenhos linea
res gostosos em sua temática e estilizaçáo.

í Carlos Pasquetti tem um trabalho e Ênio Lipmann, que 
muitos não aceitam classificado no Desenho, tendo-o como Pin
tura. traz duas morfologias interiores da anatomia humana. 
Gilberto Pegoraro comparece com um bom lavor. Hilda Hober 
contribui com dois desenhos e L. Barth com um labor.

Maria de Lourdes Sanchez está presente com três bem ela
boradas e humorísticas composições desenhisticas: “Cavaleiro — 
Luz Vermelha e Aposta”.

Matias Schaf Filho é uma revelação com seu desenhismo 
caligráíico, miniaturista e detalhista, com duas composições ins
piradas. Suzana Teixeira contribui com um trabalho.

A Gravura mobiliza um punhado de artistas citadinos. A- 
nestor Tavares esta apreciável. C. Castro comparece com dois 
trabalhos. Danúbio Gonçalves traz três. Edi da Cunha, de San
ta Maria, mostra duas ótimas figurações. Eduardo Cruz fica em 
relêvo com três contribuições. Flávio Pons se destaca também 
com suas três gravuras. Gilberto Pegoraro se afirma com três 
“Desdobramentos”.

Guenther Leyen está diferente com três gravuras, com algo 
de objeto e cinética. Nelson Ellwanger está bem representado 
por três lavõres e Maria di Jesu com um so e Romanita Mar
tins com três e Ubirajara C. só com um e Vera Chaves Bar
celos também diferente com três gravuras grandes e lineares.

Finalmente, o setor Objeto apresenta só três concorrentes : 
Deioah Silveira, Elton Manganello e Romanita Martins, com 
trabalhos bem diferentes entre si. Na temática e rendimento 
funcional.

Dreher traz “Formas

ALDO O BINO
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Arfe gaúcha no museu? :

Desde a semana passada 
n Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul apresenta o 
Salão Cidade de Pôrto Ale
gre, realização que faz parte 
do calendário artístico da 
cidade há quatro anos e 
que participa das comemo
rações da Semana de Pôrto 
Alegre.

Esta mostra é de valor 
superlativo, na medida em 
que apresenta um «trailler» 
da movimentação e dos ca
minhos, que segue a arte 
gaúcha. Dos cento e cinco 
artistas inscritos foram se
lecionados quarenta, pelo 
júri formado por Vasco Pra
do (escultor), Gilberto Mar
ques (diretor do MARGS), 
Ênio Marques Ferreira {ar
tista paranaense), Fernan-

s
* «

«
:
:
!

:
e

:

i
:
:
:

do Velloso (artista parana
ense) e Christina H. Bal- 
bão (professora da Escola 
de Artes do RGS), (júri de 
seleção e de premiação). A- 
certadas ou não — tanto 
seleção como premiação — 
me Darece que o grupo de 
trabalhos que lá estão, a- 
presentam um excelente ní
vel e comprovam as muitas 
possibilidades e as muitas 

, qualidades dos artistas gaú
chos que, se no cenário na
cional, não têm o lugar de 
destaque merecido, se de
ve em parte, à marginaliza- 
ção que os próprios artistas 
se impõem.

Destaque para os traba
lhos de Enio Lippmann, Ma- 
thias Schaff Filho, Romani- 
ta Martins, Eduardo Cruz e 
Gilberto Pegoraro.

»»
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* No Museu de Arte do Estado, permanece em exposi
ção o Salão Cidade de Pôrto Alegre, que reuniu um bom 
número de artistas locais, selecionados e premiados. 
Eduardo Cruz e Suzana Teixeira presentes.

1 ZERO HORA-Pôrto Alegre-2 - 12 - 69 j
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ARTES
O PROGRAMA 
DAS GALERIAS
A semana está bastante mo

vimentada no que diz respeito 
às artes plásticas. Thereza Mi
randa, gravadora carioca bas
tante conhecida em todo o país. 
realizou uma mostra individual 
na Galeria do IAB, que fun
ciona diariamente pela tarde 
e à noite, até as 20 horas. Sua

&M^oQjQk 21
Mas quem quer olhar a obra 

de muitos autores ao mesmo 
tempo, tem várias opções: no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, em comemoração à Se
mana de Põrto Alegre, uma 
coletiva reúne alguns dos no
mes mais conhecidos de nossa 
cidade, dentre os quais estão 
Anestor Tavares, Waldeni 
Elias, Magliani, Enio Lippmann 
A Otítees-, Os Pintores portugue
ses, onze deles, com 32 traba
lhos, podem ser vistos na Rei
toria da Universidade Federal, 
apenas até hoje. Mas a Idade 
Média e seus trabalhos natali
nos é assunto para ser comen
tado no Instituto Cultural Bra- 
sileiro-Alemão, ficando, para o 
fim da tarde, como “chàzi- 
nho” muito gostoso, a Feira 
de Artes que desde ontem a 
Galeria Sete Povos, agora com 
nova orientação, está apresen
tando. E tem ainda, bem em 
frente, à sua disposição na Es
cola de Artes, uma outra cole
tiva nacional 
sante, e rara: a dos artistas 
húngaros.

muito interes-

artes plásticas /?

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
encerrou, ontem, a sua mostra relativa 
concorrentes do IV Salão Cidade de Pôrto Ale
gre, mas já no próximo dia 5 de dezembro es
tará dando lugar a um importante artista, 
germânico- Hasen Bahia, cujo nome dá bem a 
idéia do cruzamento de duas culturas comple
tamente distintas que acontecem em sua o- 
bra. A apresentação é de Jorge Amado, e nos 
parece não ser preciso dizer mais nada, que a 
presença é obrigatória. O horário do MARGS 
é das 13h 30min até às 18 horas. A. H.

aos
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SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA EDUCAÇAO E CULTURA

CORREIO DO POVO, 22/11/1969

CORREIO DO POVO NOVEMBRO

1969

Iivto didático, «A Imprensa Informativa» chega na hora. 
babemos quanto é escassa a bibliografia sobre jornalismo em 
língua portuguesa» — José Augusto Guerra à página 7

«Como s

WAIDENI ELIAS - FRONTEIRA I (PRÊMIO 4.° SALÃO CIDADE
DE PORTO ALEGRE)

promo- 
esta repro- 

nosso plasticismo.



SETEMBROCORREIO DO POVO
1969

Caderno de Sábado«A complexidade do poeta Drummond provém da presença constante da 
inteligência crítica e depuradora e do humour que entranha em 
toda a sua poesia» — Carlos Dante de Moraes à página do centro

IBO
1

À fome 
já lhe abriu 

uma cova 
no rosto 

Só lhe falta a 
do chão.

Ressequido graveto 
de antiga árvore 

(humana) 
Esqueleto preto 

antes de o ser, 
branco.

Cai o ibô, de fadiga, 
ao solo,
que um céu terr/ 
ivelmente azul 

queimou, 
queimando-lhe 

as plantas 
dos pés 

e os pés das 
plantas.

f

► 2
E já a esperança o 

põe de pé, 
a socos

para uma nova 
prova.

A vida é que 
o obriga a 

aspir’ar, 
respir’ar,

expir’ar.
Cruel questão de

ar.
Até que o conduz 

ao ponto 
do des (en) têrro. 

Por falta de 
enterro.

Aves negras, 
afinal,

lhe deglutem a 
pele

reduzem a pé
talas^ 

de uma flor 
de cal.

e o

(Ossos
bilros de tão 

chilros)
Sobremesa

Quarenta gravadores nacionais e estrangeiros expõe atualmente no Mu- ’ 
seu de Arte (altos do Teatro São Pedro). A mostra cuja vinda a Porto Ale
gre se deve à cortesia de Walter Zanini, diretor do Museu de Arte Contem
porânea da Universidade de S. Paulo, permanecerá no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, até o fim do mês, no horário das 13,30 às 21 horas.

Presentes Picasso, Chagall, Ben Shou, Bashin, Ilamaguchi, entre 
trangeiros c Goeldi, Grassman, Bonomi, Roberto Magalhães, Vera Chaves 
Barcellos e Regina Silveira entre os nacionais.

Promoção de vulto no setor das artes plásticas, é resultado do intercâm
bio entre MARGS e MACUSP, que já possibilitou este ano as exposições da 
11 Jovem Arte Contemporânea e Aristas Japoneses da 1SPAA. A presente 
mostra ó visita obrigatória para os interessados.

KARL ROTTLUFF
■

sem mesa
(Saxônia) 3

Vida reduzida
ao elementar:

os es-
AUTO-RETRATO

aspirar, •• 
respirar,Xilogravura expirar.

Cassiano de Ricardo


