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CORREIO DO POVO
Há no Brasil uma unidade cultural. uma coesão de sentimen
tos, ainda não devidamente explorados pelas lideranças políti
cas, nem pelas correntes literárias — Fábio Lucas à página 15

1970

JULHO

Caderno de Sábado
RATO
O cêreo
nos prende à máscara
tatuagem em nós
calando o grito
A mão busca a superfície
cercada de mitos
sem marketing
o amigo longínquo
inexato
desconhecido íntimo
que nos vende nas esquinas
O momento
é tecnológico
submersa abordagem
segredo oculto no bolso
diária engrenagem
nesta fase amarga do tempo
onde me despem
Cada um traz na mão
a medida certa
a verdade vendida-a crédito
A propaganda
é varanda sem móveis
onde um rato
ri dá solidão
Habituado ao raso ofício
das aparências
existo
amputado mas sensível
nos poemas
pasárgadas
com que enfrento o cotidiano

POSTERS AMERICANOS
f: de Peter Max o pôster acima, com seu traço em nanquim à maneira “finde-siècUTy que lhe confere nostálgica beleza. Êle faz parte da esplêndida
coleção que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul está apresentando, nos
altos do Teatro São Pedro. (Texto à página 7)
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AlennX. jímão. EUA e mais. Aqui temos, o cafe jwi«:
fpi-Mififll ou cie 'propaganda, mas tornado 003.10 00. <<1. < ■■
ÍSS i St
artístico próprio =** ** porte»»»** *

ÍUVeAaroY-r»iSWo do «ttft» puro * estética «ui fM.

, «a 245°” ?SSt5So coletiva e nacioaal. Tem uma me»
centena de" trabalhos editados através tie procesM ÍA]’, :; íy.
V; «SS» p dò 'crierafia por firmas cie Nova York 0 ua Ca
lifórnia, VisV.vtiudo na setefio cartazes de PCcr
Cnro.
Çh-rpris n'i''kl Schiller, S'AttV, Roberta biemiiuu, l,e Ro_, C>
vat Einnev Ravêl. Barbara Kichol e outros arir.:as num
. conjunto do cxpre-s&o Pluralista cie Arte l’op.
pp
codélica. São obras cie inspiração realmente^nil-wU e .r..,
com"sugeI(õeS do^nlnsrno
de Tmdm.se Lautrec, Bemútley Mt.cha e eutvos. sle r dos chacios dc íotomontagem, do colono0 vibr.Hl e c.. impac.j
luz negra, havendo reais padrões de esíí;üca( visual.
f em suma uma panaramica nca. sujjun._.m •'..a
■ bem :selecionada, coleção de posters dos EUA,. gravei f ^
— mais pujantes- centros culturais aa Guluou-la e no\.
de seus
York.

I

painel de jader
O 'eerarnista Jadev Siqueira
concluiu, reccn temén t-c, um
painel com motivações crlptoYmbolista.s, com aproxiinauaineme quarenta metros qua
drados. por solicitação de me
dica local.
. .
O painel cie, Jadev pocev.i ser
anreeiado pelo publico tias iD
à‘s 19 horas na. Rua do; Anuracias. 774.
O artista de Pelotas regres
sou do Rio de Janeiro, onoe se
achava realizando mostra t.e
seus trabalhos na galeria Meia
pataca.
*
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pSa
“a
; radicado
no BraProcede do ptót^
sil. Procede do
painéis de grandes proparçoes. mas na pintura de cava! Mc mos
ivismo itálico de no^o tcn^°;.
..m com
tra algo do figuraiíicha*ze
Houve quem nchm-cr que
T'" sua
B,,fl pintura
1'"\hT\, era Na verdade, es
os painéis quais cartazes de filmes mal *eitos.
1
- são detestáveis.
quadros
grandes
deiesiavejs mas
n»u, eno«ntgnK.s ^‘soí^AAO.
A LANCHA, A

s

r

A

tolSl5RoS%“r1Snt^trabamos e B* « «**
*“■?& itálico que Hxa'8 nosso paise|em

^SMttUSfV
mas ria capital c isso rio Maiab.i «0 I'-1-.;'

' ^(.f.>ueceu com cer
que foram felizmcnte desaparecendo. como accnleuu ct. to edifício de apartamentos da Indepenc e .ci. .
Tirando as obras de mau gosto e “«‘Xío de <*,ras £
trabalhos insatisfatórios, há contudo tmi pu.ih^ao , ..
preciávcis e táiidas e de sensível expressão e te.U-t.do pe.
A. O.
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CORREIO DO POVO
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Não teria Ezra Pound lido e assimilado
Sousándrade? — Clóvis Sena escrevendo
sôbrc o poeta do Maranhão à página 12

JULHO

Caderno de Sábado
PLANGÊNCIA
— Meu amor,
será
que os plátanos
plangem?
— Ohl
Parece
que os plátanos
plangem
mas os plátanos
não plangem
não.
— Então
é meu coração
que tange
os plátanos
ao longe.
E por que
os tange
êsse ângelus
em pranto
parece
que os plátanos
plangem
mas os plátanos
não plangem
de paixão.
— Meu amor,
se os plátanos
plangessem
plangeriam
em vão. *
Os plátanos
são plácidos,
o amor

PAT FINNEY — “OP — EYES”, N.Y. 1968
O pôster acima faz parte da interessante coleção de cartazes americanos
ora em exibição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, altos do Tea
tro São Pedro.

não.

José Carlos Bisol
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