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£1 O Consultado Geral 

do Japão em Porto Ale
gre e o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sui 
estarão realizando a 
partir do dia 28 do cor
rente uma exposição de 
modernas gravuras ja
ponesas.

A pré-inauguração, pa
ra autoridades, críticos 
de arte e convidados es
peciais está marcada pa
ra às 19 horas do dia 
28. A mostra da moder
na gravura japonêsa te
rá por local o Salão do | 
Museu de Arte, locali
zado nos altos do Tea
tro São Pedro.
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GRAVURAS MODERNAS DO JAPÃO

Jõ-WtXÜ cl o ComíAO^OO Consulado Geral do Japão e o Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul promovem, a partir de 29 do corrente, uma exposição de 
gravuras modernas nipònicas, que está sendo aguardada como 
um dos grandes acontecimentos da temporada artística em Pórto 
Alegre. A mostra estará composta de 32 trabalhos, de diferentes 
tendências e escolas, permitindo uma ampla visão do atual está
gio da gravura no Japão, sabidamente um pais de longa tradição 
na referida arte. Entre as obras que poderão ser apreciadas fi
gura esta cena da peça — “Sibaraku do Kabuki” — stencil de 
Yoshitoshi Mori, artista nascido em 1898, que desde 1956 tem par
ticipado das exposições internacionais de Tóquio, Nova York, 
Europa, México, Austrália. A exposição de gravuras do Japão 

terá por local o Salão do MARGS

GRAVURAS DO JAPÃO EXPOSTAS 
NO MARGS

Uma exposição com)>osba de 32 trabalhos, dos gravurisfcas mais 
representativos do Japão atual, foi inaugurada às 19 horas de ontem, 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, l.° andar do Teatro São 
Pedro. Xilogravuras, gravuras em cobre, bronze, pedra, concreto, 
são algumas das especialidades destes artistas nipõnicos.

A mostra promovida pelo Consulado Geral do Japão e MARGS 
tem entre «eus participantes os nomes de: Kazumi Arnano, Kunlhiro 
Ama no. Fumiaki Fukita, Takao Himasaki, Okiie Hashimoto. Hideo 
Hagiwara. Masuo Ikeda, Kenji Kusaka, Tomio Kinoshita, Masanari 
Murai, Tcfcio Miyashita, Haku Maki. Yoshitoshi Mori. Rokushu Mi- 
ziufuine, Masami Nakavama e outros.
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JUN1CHIRO 5EKINO — "Grade de Madeira das Casas de KyotoM
, r„J~HN1CHIR0 SEKlN0„- €Gíaãer ^ Madeira das Casas de Kyoto» — Nascido em 1914. JunicHiro Sehino tem vários prêmios da Associação de Gravadores 

do Japao, assim como da Exposição Internacional realizada no Museu de Arte de Seattle em 1967, e da Exposição Afro-Asiática. Muitas de?suas obras foram 
«dWrulas pelo Museu ,de Arte Moderna âe Nova York e outros grandes museus. Seu trabalho acima integm a Exposição da Q?avura Moderna JapoiêZ 
São Pedro SU aC ° Gt?r<! ^ *apS° e 0 Museu de Artes Ao Rl° Grande do Sul estarão inaugurando no próxi mo dia 29, quarta-feira, vo MARGS (altos do Teatro

si-ÁéLx.JL-) - P<- iÍL cr / O D o / As , /.
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KASUO IKEDA - "TARDE" - GRAVURA EM COBRE
integra a Exposição da Gravura Moderna Japo
nesa, que hoje estará sendo entregue ao públi
co, a partir das 13h30min, no Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma pro
moção conjunta do Consulado Geral do Japão 

no Rio Grande do Sul e do MARGS.

Nascido em 1934, Ikeda participou, em 1937, da 
Bienal de Tóquio; em 1960, era premiado pelo 
Ministério da Educação, na Bienal de Tóquio. 
Em 1962, ainda na Bienal de Tóquio, recebia o 
prêmio Governador de Tóquio. A gravura ‘•Tar
de", de Kasuo Ikeda, que aqui reproduzimos.


