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promoção cultural 
paraná-rio grande do sul



Graças ao incentivo dos órgãos 

públicos do Rio Grande do Sul e do 

Paraná,'cenlros de grande vitalidade 

artíslica, estamos observando com 

satis::ação o incremento^ de um in
tercâmbio altamente benéfico para 

\
o desenvolviménto-ccltural dos nos
sos Estados.
Existe também o propósito de evitar 

o confinamento de ambientes regio
nais, da intimidade de uma crítica e 

de um público excessivamente fa
miliares, oferecendo, dessa forma, 
noves horizontes ao artista e ao pú
blico que acorre aos salões de ex
posição.
Temos certeza que não irão ficar 

apenas na presente mostra os frutos 

destes promissores contatos manti
dos entre o Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul e o Departamento de 

Cultura do Estado do Paraná.
departamento de cultura 
da secretaria da educação 
e cultura do estado do parc:ná

Agradecemos à Francisco Stockin- 

ger esta possibilidade de mostrar 

aos paranaenses a equilibrada pro- 

dução de uma ótima equipe de ar
tistas gaúchos e prometemos para 

breve, enviar a Porto Alegre os 

mais representativos nomes de nos
sas artes plásticas.

de aite do rio grande do sulmuseu

salas de exposições do 
map - biblioteca pública 
do paraná

outubro de 1363

Ennio Marques Ferreira
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públ:.cos do Rio Grande do Sul e do 

Paraná;'cenlros de grande vitalidade 

artística, estamos observando com 

satis::ação o incremento., de um in
tercâmbio citam ente benéfico para 

\
o desenvolviménto-cultural dos nos
sos Estados.
Existe também o propósito de evitar 

o confinamemto de ambientes regio
nais, da intimidade de uma crítica e 

de um público excessivamente fa
miliares, oferecendo, dessa forma, 
noves horizontes ao artista e ao pú
blico que acorre aos salões de ex
posição.
Temos certeza que não irão ficar 

apenas na presente mostra os frutos 

destes promissores contatos manti
dos entre o Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul e o Departamento de 

Cultura do Estado do Paraná. 
Agradecemos à Francisco Stockin- 

ger esta possibilidade de mostrar 

aos paranaenses a equilibrada pro
dução de uma ótima equipe de ar
tistas gaúchos e prometemos para 

breve, enviar a Porto Alegre os 

mais representativos nomes de nos
sas artes plásticas.
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HENRIQUE FURHO

1 Forma — óleo sobre tela 
Pintura

18 Xilogravura I 
Xilogravura II 
Xilogravura III

2 19
20

ALICE BRUEGGEMANN

REGINA SILVEIRA3 — Jarra Branca — óleo sobre tela
4 — Natureza Morta — óleo sobre tela
5 — Maternidade — óleo sobre tela 21 Natureza Morta — óleo sobre tela 

Marinha22
ALICE SOARES

RUBENS GALANT C. CABRAL9
Desenho I

7 — Desenho III
8 — Desenho II

6

23 Pintura — óleo sobre tela

SUZANA MENTZANTONIO GUTIERREZ

24 Homem — Desenho 
Mulher — Desenho

9 Interior I — óleo sôbre duratex 
Interior II — óleo sôbre duratex 
Interior III — óleo sôbre duratex

2510
11

VERA CHAVES BARCELO
CARLOS ALBERTO PETRUCCI

26 Figura — Desenho 
Figuras — Litografia12 Ocre e preto — monotipia 27

CARLOS GUSTAVO TENIUS WALDENY ELIAS

13 Escultura em ferro soldado — Ataque 
Grupo 28 Figura I — óleo sôbre duratex 

Figura II
Figura I — óleo sôbre duratex 
Figura II — óleo sôbre duratex 
Figura III — óleo sôbre duratex

14
29
30

DANÚBIO GONÇALVES 31
32

15 Matança — litografia em côr 
Batuque16

ZORAVIA BETTIOL

ENIO LIPPMANN
33 Primavera — Xilogravura 

Nú — xilogravura34
17 — Pintura



lay-out de eleto de assis
impresso no departamento de impre :sa oficia! do estado


