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As comemorações do 50? aniversário de fundação do Instituto Cultural 
Brasileiro Norte-Americano são motivo desta exposição que salienta sua 
participação no campo das artes plásticas do Rio Grande.

Em colaboração com a dinâmica direção do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, esta exposição de caráter histórico visa relembrar uma 
fase em que o movimento artístico era incipiente no Estado e a 
colaboração que o "Cultural" deu e continua a dar nessa área.

Já em 1979 o Instituto colaborou com o Museu na realização de mostra 
de pintura gaúcha em Washington e essa participação continuará no 
futuro.

0 texto e as entrevistas a seguir são do jornalista Luiz Carlos Machado 
Lisboa que há muitos anos está ligado às artes plásticas do Estado.

Luiz Inácio Medeiros 
Presidente

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, integrando-se aos 
festejos do 50? aniversário do nosso "Cultural Americano ", relembra 
através da exposição "Galeria do Cultural — Re-Visão"o importante papel 
desempenhado por esta Instituição para o desenvolvimento das Artes 
Plásticas no Estado.

Ao ser criada no distante ano de 1947possibilitou que a cidade 
conhecesse sua primeira Galeria de Arte. Nesta atividade tornou-se 
responsável pelo lançamento de vários artistas que hoje são nomes 
respeitados em nosso meio.

Buscamos, juntamente com o Doutor Luiz Inácio Medeiros, trazer a 
público 28 obras que contam um pouco de sua história. Acreditamos 
que, desta forma, colaboramos para manter viva a memória de tantos 
que a/i passaram bons momentos. E também informamos às novas 
gerações sobre um tempo de pioneiros.

Mi riam A/oisio Avruch



OS 41 ANOS DA GALERIA DO CULTURAL
Texto de Luiz Carlos Machado Lisboa

Minas Gerais, Argentina e Uruguai, além das 
famosas coletivas norte-americanas.
Por tudo isto a primeira mostra foi "A 
Pintura Norte-Americana", cujo catálogo 
tinha na primeira página: "As reproduções 
que constituem essa exposição foram 
doadas ao Instituto Cultural Brasileiro Norte- 
Americano desta cidade pelo Departamento 
dos Estados Unidos da América do Norte. A 
exposição realiza-se no Salão Nobre da sede 
do Instituto (7o andar, Edifício Sul Brasil,
Rua dos Andradas, 1332), na ocasião da 
inauguração formal da sede. A 
"Introdução" (não se chamava 
Apresentação), assinada por Ângelo Guido, 
começava da seguinte maneira: "No Brasil a 
pintura norte-americana se tornou conhecida 
através da interessante coleção de quadros 
que, há alguns anos o Serviço de 
Coordenação das Relações Culturais e 
Comerciais entre as Repúblicas Americanas 
apresentou no Rio e em São Paulo.

Figuravam nessa mostra de arte trabalhos 
cuidadosamente escolhidos pelos diretores 
de diversos museus dos Estados Unidos para 
apresentarem nos principais centros 
culturais da América Latina uma visão de 
conjunto das características e das tendências 
da pintura na pátria de Emerson e William 
James. Embora os empenhos feitos, não se 
conseguiu trazer a Porto Alegre aquela 
notável exposição".

Assim, desde o início da fundação a Galeria 
do I.C.B.N,A. estava preenchendo uma 
grande lacuna, a de mostrar o que se fazia 
fora do Rio Grande do Sul, tanto no Exterior 
como no Brasil. Outro trabalho ímpar foi o de 
salientar verdadeiros talentos "quase 
ignorados" pelo grande público, sem 
condições de um lugar para expor ou que 
estavam em outras atividades, editoriais ou 
gráficas. E a lista de "monstros sagrados" 
que atuaram ou expuseram na Galeria do 
Cultural, desde os tempos do Edifício Sul 
Brasil, na Andradas, ao Edifício União, na 
Borges de Medeiros, ou a atual sede, na Rua 
Riachuelo, é imensa. Nelson Boeira Faedrich 
(na sua primeira individual e a primeira 
mostra da Galeria com artista brasileiro, em 
30 de abril de 1948), Wilbur Olmedo (a 
Galeria sempre deu atenção especial para a

Corria o ano de 1947, quando Porto Alegre 
era uma simples província, com pouquíssima 
vida cultural. O antigo Theatro São Pedro 
mostrava peças do Teatro do Estudante, 
após José Lewgoy surgia um novo ator 
chamado Walmor Chagas, também 
apresentava os concertos do Orfeão Rio- 
Grandense e os "ballets" de Lia, Tony e 
Rolía. O bonde ainda atravessava a Praça da 
Alfândega. Tinha estacionamento de carros 
diante do Clube do Comércio. A Revista do 
Globo retratava perfeitamente o clima 
ameno da cidade. Os cinemas do Centro 
eram o Roxi, Central, Vera Cruz e o Imperial, 
que aos domingos faziam matinê dupla para 
a meninada. O Clube de Cinema recém havia 
sido fundado pelo P. F. Gastai. Os 
intelectuais se postavam diante da Livraria 
do Globo e o "footing" das garotas era a 
maior atração da Rua da Praia, todos os dias 
ao entardecer. Os grandes jornais se 
chamavam Correio do Povo, Folha da Tarde 
e Diário de Notícias, que mal davam uma 
nota de arte.
As Artes Plásticas pouco existiam em Porto 
Alegre, apesar da Escola de Bellas Artes ser 
considerada um templo de cultura, na 
música, na pintura e até teatro, com o 
Auditório Tasso Corrêa. As galerias de arte 
não existiam e as exposições eram 
mostradas ocasionalmente no Auditório 
Caldas Júnior do Correio do Povo, no saguão 
do Clube do Comércio e no primeiro andar 
da Casa das Molduras, famosa por suas 
emoldurações, uma das únicas casas do 
gênero em Porto Alegre.

Ruschel, Carla Obino (numa mostra conjunta 
com Zélia Araújo Saptos), Eduardo Cruz, 
Jussara Cirne de Souza e muitíssimos mais. 
Um destaque para a exposição que mostrou 
"quem era quem" na Gravura do Brasil, com 
todos os maiores valores nacionais, inclusive 
da esplêndida Gravura Gaúcha, nem sempre 
bem valorizada. Era o acervo de Xico 
Stockinger e, para provar a alta categoria do 
evento, a capa do catálogo foi uma xilo de 
Marcello Grassmann. E as paredes da Galeria 
do Instituto ficaram repletas de trabalhos 
assinados por Osvaldo Goeldi, Lívio Abramo, 
Maria Bonomi, Darei, Antonio Henrique 
Amaral, Lazar Segall, Osvaldo Henrique e os 
gaúchos Scliar, Bianchetti, Iberê,Trindade 
Leal, Danúbio, Alice Soares, entre nomes e 
nomes, além de uma água forte de Francisco 
Goya.
Uma atenção especial foi dada para as 
Coletivas, principalmente dos gaúchos, com 
muita gente a começar: todas as Coletivas 
organizadas por Ado Malagoli, Mostras e 
Salões de Pintores Amadores, o Bode Preto, 
Escolinha de Arte Infantil, Atelier Livre da 
Prefeitura. Um destaque especial para a 
Gravura dos Estados Unidos com 40 
Gravadores Norte-Americanos, os trabalhos 
do Atelier Tamarindo, Gravura Americana 
Contemporânea e a Semana de Arte Norte- 
Americana de 1972.
Realmente a Galeria do I.C.B.N .A. conta 
muito bem a História das Artes Plásticas do 
Rio Grande do Sul, não esquecendo os 
maiores valores do Brasil. E ela vai seguindo 
sempre, com os nossos talentosos artistas, 
nomes do resto do Brasil e a esplêndida arte 
atual dos Estados Unidos da América.

cerâmica, assim como os trabalhos de Luísa 
Prado, Maria Anita Linck e Pierre Prouvot), 
Ângelo Guido (na organização das mostras), 
Ado Malagoli (também coordenando 
exposições, além de dar cursos de pintura no 
próprio Instituto), Fernando Corona (outro 
dos organizadores das mostras), João 
Fahrion (duas famosas Individuais), Mário 
Cravo (vindo da "longínqua" Bahia), Maria 
Bonomi (a celebrada gravadora ítalo- 
paulista), W. Elias (freqüentador habitual das 
paredes do Instituto), Francisco Stockinger, 
Alice Soares, João Faria Vianna, José 
Lutzemberger (com acervo cedido pela 
família), Alice Brueggmann, Benito 
Castaneda (numa Retrospectiva), Vasco 
Prado, Danúbio Gonçalves, Eduardo Vieira 
da Cunha, Edgar Pilla do Valle, Carlos 
Alberto Petrucci (recentemente, em 20 de 
maio de 1986).

E muito artista novo surgiu em Coletivas, 
Individuais ou Mostras Conjuntas. Por 
exemplo: uma das Coletivas, em 13 de 
outubro de 1958, tinha grandes talentos, 
pois os desenhos e gravuras, levavam as 
assinaturas de Léo Dexheimer, Cláudio 
Carriconde, Francisco Ferreira, Waldeni Elias 
e Joaquim Fonseca, sem qualquer dúvida 
um excelente quinteto. E muitos artistas 
novos surgiam e firmavam seus conceitos: 
Antonio Gutierrez, Regina Silveira, Carlos 
Tenius, Henrique Fuhro, Vera Chaves 
Barcellos, Antonio Carlos Mancuso, 
Fernando Duval, Trindade Leal, Romanita 
Martins, Maria Inês Chaves Barcellos, o 
baiano Mário Cravo Jr., a espanhola Maria 
Del Mar Rabadán, Zorávia Bettiol, Paulo

E foi por lá, nesse mesmo ano de 1947, que o 
Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano 
promoveu sua primeira exposição em Porto 
Alegre, com as pinturas e o talento irrequieto 
de Iberê Camargo, na data de 10 a 24 de 
março. Estava lançada a semente que criaria 
a primeira galeria estável de Porto Alegre, a 
do I.C.B.N .A. ou do Cultural, como lhe 
chamam (e continuam a chamar) os alunos, 
sócios, amigos e a população da Cidade.
Não foi um trabalho fácil, ir descobrindo 
novos talentos para serem lançados ou então 
nomes já conhecidos, que não tinham local 
para expor, vindos da tão provinciana Porto 
Alegre como do Rio de Janeiro, São Paulo,
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SEIS ARTISTAS EM BUSCA DE UMA GALERIA
Entrevistas de Luiz Carlos Machado Lisboa

"Meninas" da Soares.
"Gravo com satisfação os bons 
acontecimentos da minha cidade. 
Acompanho com interesse, principalmente 
as promoções de incentivo às Artes 
Plásticas... As datas, porém, se abstraem, 
numa neblina, que em meios tons insiste em 
distanciá-las, envolvendo-as numa teima de 
esquecimento.
Recorro então aos guardados. São os 
convites, os recortes de jornal, os 
apontamentos, registros de toda espécie: 
1956, foi o ano da minha individual de 
desenho na então Galeria do Instituto 
Cultural Brasileiro Norte-Americano.
Porto Alegre apenas esboçava o 
aparecimento de Galerias de Arte. Elas se 
faziam necessárias. Aspirar um crescimento 
sem que haja encontro obra-público é tomar

São seis nomes, seis nomes importantes nas 
artes plásticas do Rio Grande do Sul. Eles 
muito devem à Galeria do Instituto Cultural 
Brasileiro Norte-Americano, que os ajudou a 
se projetarem, quando estavam no início, 
começando suas carreiras nas artes. Cada 
um conta sua história.

ALICE SOARES é um dos grandes nomes 
das artes plásticas do Rio Grande do Sul. Ela 
e Alice Brueggmann, que no ano passado 
completaram 30 anos de Artes, com 
comemorações em todo o Estado.
Um desses nomes que nem necessitam 
"Curriculum" de apresentação. Seus 
desenhos estão presentes nas mais 
importantes pinacotecas e nenhuma delas 
está completa, se não tiver uma das



algo que me marcou toda vida e que não 
esqueço."

artista brasileiro a expor na recém 
inaugurada galeria de arte do Instituto 
Cultural Brasileiro Norte-Americano.
Eu só tinha ilustrações grandes, coloridas, 
gravuras do primeiro volume de Os Contos, 
de Hans Christian Andersen. Tirava a 
primeira gravura, enquadrava e a N 0 1 ia para 
mostra. Mandei buscar, com Sotero Cosme, 
os Scratchboards de "As Lendas do Sul", de 
Simões Lopes Neto, e eles também foram 
expostos.
Manoelito de Ornellas era o Presidente do 
Instituto e foi ele quem me apresentou, 
dizendo: 'Na arte de Nelson Boeira Faedrich, 
está viva e palpitante a arte de João Simões 
Lopes Neto. O escritor e o pintor se 
encontram na procura dos mesmos 
caminhos. E hoje não se poderá mais invocar 
seus nomes separadamente, já envoltos pela 
mesma atmosfera de beleza, de 
simplicidade, de mistério. Na 
espontaneidade do traço de Nelson, sente-se 
a mesma força criadora de Simões Lopes 
Neto. A imaginação do autor de Lendas do 
Sul exigia, para intérprete, um artista de 
linhagem espiritual e da força lírica de 
Faedrich'.
Essa mostra foi muito importante para mim, 
tendo uma repercussão muito grande em 
Porto Alegre. Pena não ter tido um livro de 
assinaturas, com os nomes dos visitantes."

de uma coletiva, em 1945, na Cidade de 
Curitiba, com a idade de 14 anos. A 
exposição do Instituto Cultural Brasileiro 
Norte-Americano foi inaugurada em agosto 
de 1950, na Rua da Praia, Edifício Sul Brasil, 
7o andar.
Tinha 19 anos e estava bastante nervoso, 
Cheguei bem cedo, para ver se tudo estava 
em ordem e esperar os convidados e 
jornalistas. Me encontrava sozinho na 
Galeria, quando entrou o escritor Erico 
Veríssimo. Olhou os trabalhos com atenção 
e, depois de certo tempo, perguntou-me se 
eu era o pintor. Respondi que sim, contando 
ser de Porto Alegre e que essa, era a minha 
primeira individual. Ele tornou a olhar os 
quadros e acabou escolhendo um. Essa 
aquisição foi importante para mim, era o 
primeiro trabalho que vendia, na minha vida, 
e, além disso, para alguém que admirava 
muito. Um bom começo!
Passados mais de 36 anos, tive o prazer de 
receber no meu atelier, a Dona Mafalda, 
viúva de Êrico e Lúcia, esposa de Luís 
Fernando, que acabaram adquirindo mais 
uma aquarela para a Família Veríssimo.

um caminho muito lento e pode levar a nada. 
Decorre daí a necessidade de um espaço que 
permita o citado encontro.
Aconteceu, então, que a Direção do 
I.C.B.N .A., já em novas instalações do 
Edifício União, na Avenida Borges de 
Medeiros, destinou uma sala para a 
realização de exposições, dando uma 
oportunidade aos artistas da época, de 
mostrarem suas obras.
Vários anos se passaram e temos o privilégio 
de contar com o Centro Cultural que é o 
I.C.B.N .A., atualmente em excelentes 
instalações e merecido prestígio. O Cultural 
mantém uma sala de exposições enriquecida 
por um cuidadoso critério de seleção, aliado 
ao esforço inteligente de manter e divulgar 
nomes e obras.
Parabéns a esta Instituição, que é motivo de 
orgulho para nossa terra. Sua função de 
ministrar o ensino da língua inglesa se 
afirma, com a divulgação da Cultura Geral de 
um país amigo, cuja incontestável formação 
serve de exemplo a todo povo que pensa em 
construir, com segurança, seu futuro".

FERNANDO DUVAL é um gaúcho que 
reside no Rio de Janeiro, mais especialmente 
em Copacabana, onde mostra seus trabalhos 
constantemente, além de expor no Exterior, 
pela América Latina e Milão, entre outros 
locais. Criou o "Mundo de 
Wastavastahaun", com personagens, 
mapas e paisagens incríveis. Um dos 
melhores desenhistas saídos do Rio Grande 
do Sul. De dois em dois anos expõe em 
Porto Alegre. Acaba de desenhar um selo 
para os "Correios Nacionais", comemorativo 
do evento "Américas TELECOM 88".
"Agora, passados 21 anos da minha primeira 
exposição individual na Galeria do 
I.C.B.N .A. de Porto Alegre, em dezembro 
de 1966, relembro como foi importante para 
minha carreira essa mostra. Antes de expor 
no I.C.B.N.A. eu só havia participado do 
Salão de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
Retornando de uma temporada na Europa, 
fui entusiasmado por Roberto Gigante a 
trabalhar para uma exposição individual. 
Fiquei isolado durante três meses na Praia do 
Cassino e ali, com calma, consegui reunir um 
número suficiente de trabalhos, para 
justificar uma exposição individual.
Roberto Gigante mostrou os trabalhos para 
Herthon De León que, por sua vez, conseguiu 
cóm Wilna Sturm a minha exposição. Obtive 
sucesso nessa mostra, vendi quase todos os 
quadros e, desde então, nunca mais parei."

ANTONIO CARLOS MANCUSO se divide 
muito bem entre sua carreira de arquiteto, 
professor da Escola de Artes e artista 
plástico, autor de belíssimas aquarelas. Um 
dos seus grandes trabalhos foi a reforma do 
Theatro São Pedro, sendo também um dos 
encarregados do grande mural, no teto.
"A partir dos 17 anos comecei a participar de 
reuniões dançantes, que eram comuns na 
sociedade porto-alegrense, naquela época.
O Instituto Cultural Brasileiro Norte- 
Americano realizava essas festas aos 
sábados, â tardinha. Convidado por amigos, 
fui a uma delas. Ao visitar os diversos 
ambientes da sede, descobri uma bela 
biblioteca, onde haviam muitos livros de 
arte. De tudo, o que mais me impressionou 
foram as revistas, que mostravam obras de 
aquarelistas americanos e europeus.
Fiquei encantado. Não perdi tempo e 
imediatamente entrei de sócio do Instituto, 
para poder curtir, com calma, aquele acervo 
gráfico de obras de arte. Vivia na Biblioteca, 
com muita freqüência. Acabei conhecendo 
Dona Haydéé, a Wilna e a Paula, 
responsáveis pela vida administrativa e 
cultural do Instituto . E elas acabaram 
descobrindo o meu trabalho de jovem artista 
e o meu interesse pela aquarela. O convite, 
para uma exposição, veio em seguida.
Foi a minha primeira mostra individual, 
sendo que anteriormente já havia participado

CARLOS TENNIUS
tem excelentes artistas plásticos, mas nem 
todos conseguem atravessar as fronteiras do 
Estado. Entretanto, a Escultura é uma 
exceção e nesse estreito grupo se inclui o 
nome de Carlos Tennius, com esplêndidos 
trabalhos espalhados pelo Brasil inteiro. E, 
ele também ganha a atenção da sua Porto 
Alegre, pois um dos maiores cartões postais 
de nossa Capital foi criado por ele, o 
Monumento dos Açorianos. Nem é preciso 
falar mais.
"Minhas duas primeiras exposições 
individuais, ambas ao lado de W. Elias, 
aconteceram na Galeria de Arte do Instituto 
Cultural Brasileiro Norte-Americano, os 
meus primeiros trabalhos a serem vendidos. 
Já se passaram 20 anos e ainda me recordo 
do nervosismo da minha primeira exposição, 
ainda mais que Elias tinha nome. Mas, foi 
tudo muito bonito, sendo que na segunda 
mostra eu estava bem mais calmo.
Wilna Sturm me estimulou e quebrou todos 
os galhos, naquele meu 'debut', meu 
batismo, uma época em que um 'vernissage' 
era algo incrível, uma chance que se tinha, 
um compromisso que se assumia, um aval 
de que estavam apostando na gente. Eram 
tempos em que as galerias não existiam e as 
coisas pareciam mais difíceis. Essas duas 
mostras foram importantíssimas para mim,

O Rio Grande do Sul

W. ELIAS é um talento irrequieto. Um pintor 
de verdade* sendo a pintura toda sua vida. 
Tem tido diversas fases, surgindo e 
ressurgindo. Passou por uma fase brilhante 
na gravura, mas nada se compara a beleza e 
colorido de suas mulheres. Poucos quadros 
no mercado de artes, pois a maioria está com 
os colecionadores, que egoisticamente os 
guardam em suas pinacotecas.
"Em 1957 travei conhecimento com uma 
mulher sensível, dinâmica e encantadora: 
Wilna Sturm, que era uma espécie de 'faz 
tudo’ no Instituto Cultural Brasileiro Norte- 
Americano . Uma mulher de visão artística 
excelente e que movimentou e estimulou por 
muitos anos o ambiente cultural de Porto 
Alegre. Uma figura feminina maravilhosa, 
sob cuja proteção e cuidados se lançaram 
inúmeros artistas e aprendizes de arte, nos 
Salões de Exposições do Cultural 
Americano.
Bons tempos das minhas primeiras 
exposições. Antigos tempos, vivos dentro 
do meu tempo presente e, que sempre me 
comove a imagem, o olhar e o despojado 
coraçãoõe Wilna. Gloriosa Wilna, por onde 
andas?"

NELSON BOEIRA FAEDRICH - Um dos
maiores ilustradores brasileiros, sendo que 
seu excepcional trabalho foi muito divulgado 
pela Editora Globo, que o tinha sob contrato, 
assim como J. Fahrion, Edgar Koetz, Gastão 
Hofstetter, Sotero Cosme, Vittorio Gheno, 
João Faria Vianna e outros. Até agora, entre 
seus últimos trabalhos, está a trilogia de "O 
Tempo e o Vento", de Êrico Veríssimo, 
também editado pela "Globo". Um destaque 
para a série de "Orixás" e para o seu trabalho 
de ilustrador e diagramador do Jornal "A 
Hora", que marcou no jornalismo gaúcho. 
Teve Retrospectiva no MARGS, 
comemorando o cinqüentenário de sua vida 
artística. O traço do seu desenho é 
inconfundível.
"Recém havia chegado do Rio de Janeiro.
Eu era um publicitário, um artista gráfico, 
ilustrador de Andersen e Simões Lopes Neto. 
Mas, Dona Haydée Leão Madureira me 
chamou e convidou para ser o primeiro



OBRAS DO ACERVO DO ICBNA EM EXPOSIÇÃO

20. Trindade Leal
• Sem título

Desenho sobre papel — 
1976
20 cm x 20,5 cm

21. Vasco Prado
• Galo

Desenho sobre papel - 
1964
44,5 cm x 64 cm

22. Vera Chaves Barcellos
• Abstração II 

Xilogravura — 1964 
31 cm x 68 cm

7. Alice Brueggmann
• Rostos

Óleo sobre tela — 1968 
64 cm x 25 cm

11. João Fahrion 
• Dançarina 

Óleo sobre tela 
113 cm x 97 cm — Sem 
Data

2. Aloysio Magalhães 
• Paisagem Tropical 

Litografia 
44 cm x 36 cm

12. João Fahrion 
• Modinha 

Litografia
60 cm x 46 cm - Sem 
data3. Antônio Carlos Mancuso 

• Cais do Porto 
Aquarela — 1957 
55 cm x 30 cm 13. João Faria Vianna 

• Palácio do Governo e 
Assembléia 
Xilogravura — 1966 
29 cm x 21 cm

4. Barbara Schubert
• Moça

Óleo sobre cartão 
35 cm x 38 cm

23. Wa/deni Elias
• Bode

Desenho sobre papel — 
1964
62 cm x 45 cm

24. Zorávia Bettiol
• Sempre Alegria, 

Sempre Felicidade 
Xilogravura — 1972 
26 cm x 38 cm

14. José Lutzemberger
• Cavalhada Farroupilha 

Aquarela 
25 cm x 17 cm

5. Danúbio Gonçalves
• Cervos

Litografia — 1964 
39 cm x 57 cm

15. Mario Cravo 
• Sem título 
Gravura metal 7/10 
19 cm x 22 cm

6. Eduardo Cruz
• Pássaro Guerreiro 

Xilogravura - 1967 
37,5 cm x 25,5 cm

16. Okamura
• "Ryoan-ji Rocks" 

Serigrafia — 1972 
37 cm x 55 cm

7. Fernando Duval
• Forma 

Óleo — 1966 
56 cm x 79 cm

Cerâmicas

1. Eduardo Cruz
• Cerâmica — 1986 

15 cm de altura

2. Luiza Prado
• Vaso

Cerâmica - 1960
32 cm de altura

3. Maria Anita Linck
• Vaso 

Cerâmica
28 cm de altura

4. Wi/bur O/medo
• Família 

Cerâmica — 1960
33 cm de altura

8. F/ávio Pons 
• Garrafa

Xilogravura - 1965 
16 cm x 33,5 cm

17. Plínio Bernhardt
• Anjos

Desenho sobre papel - 
1975
24 cm x 24 cm

9. Genaro 
• Bahia

Têmpera sobre papel 
50 cm x 34 cm 
Doação de Paulo Moritz

18. Regina Silveira 
• Espera

Xilogravura — 1964 
31 cm x 44 cm

19. Romanita Martins 
• For um Cruzeiro 

Serigrafia — 1970 
32,5 cm x47 cm

10. Henrique Oswa/d
• Calvário

Gravura em metal 2/20 
37 cm x 42 cm

Período de exposição: 9 a 28 de agosto de 1988
Local: Salas Negras do Museu de Arte do Rio Grande do Sul — Praça da Alfândega, s/n° — Porto Alegre 
Visitação: de terças a domingos, das 10 às 17 horas.


