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Damos nesta página alguns flagrantes do corpo de baile de João
Luiz RolIa, a ser apresentado em espetáculo de gala, no Teatro
São Pedro. Na foto ao lado vemos três interessantes cenas, em
~ueéstí)o representadas as danças modernas, romanticas, das
quais participam jovens e g-raciosos elementos da nossa soeíe-
dade.. Na foto menor (também ao alto) o bailarino João Luiz
Rolla em plena atividade com suas alunas, dando as instruções
necessárias para que tudo saia bem e, , " no ritmo, " Em baixo,
da .,Baoanal das Mulheres Vestidas de Vermelho", do bailado
••Aparições". O espetáculo 11. ser apresentado constitui elogíável
esforço de um grupo de .apaíxonados Pela dança, demonstrando,
por outro lado, o alto gráu técnico já atingido pelos g-rupos de

ballet de Pôrto Aleg're

1954:

tividades de real valor, resolveu
ouvir o bailarino gaúcho, que a-
tendeu genbilmente à reporta-
gem, com quem manteve agra-
dável palestra.

O BAILADO M-ODERNO NO
CENARIO MUNDIAL

Com uma desenvoltura em que
se reflete o conhecimento atua-
lízado e básico dê sua arte, o en-
trevístado vai nos falando sôbre
as fulgurações do momento, em
que se destacam, a seu ver, Von
Laban, Marie Wígrnan, Kreutz-
berger e na atualidade, em fa-
sede inovação, Roland Petit,
José Limon, Balanchine e Lu-
tar; -êsté último, embora clássi-
co, faz baile moderno . Existem
muitos .outros, por isso mesmo di-
fíceis de enumerar, Quanto à 'sua
opinião sôbre a dança moderna,
naturalmente que, a aprecia,
tanto assim que incluiu em seu
programa de terça-feira o baila-
do "Aparições", inédito no .Bra-
síl, com Iíbreto.de Constant Larn-

<,
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bert e estreando pela primeira
vez, em Londres, a)l de feve-
reiro de 1936, A nossa pergun-
ta sôbre a possibilidade do ex-
pi.essionismo enfraquecer o en-
tusiasmo pela dança clássica, Rol-
Ia prontamente refutou, dizen-
do-nos: "Não é possível. O aca-
dêmico é base; de onde buscar
elegância, postura, equítíbrío, se
nos faltar a fonte mestra?'"

POSSIBILIDADES LOCAIS

"Beatl'iz Consuelo e Oírce A-
mado são figuras' que, projetam ó

nome do Rio Grande do Sul no
cenário internacional". E ao nos-
so país mesmo quanto à posição
de Beatriz no conjunto do Mar-
quês de Cuevas, onde sua atua-
ção, durante as apresentações no
Rio 'de Janeiro, não excedeu ao
plano secundário, joão Luiz ):>1'0:'
testou logo, dizendo: "Beatriz é
uma artista de talento, Ela é mui-
to jovem ainda e uma' bailarina
não se faz da noite pai-a o dia.
Beatriz tem realmente um futu-
ro promí; )1''',

Quanto aos novos valores lo-
cais, afirma que "temos alguns,·
dentre as várias escolas que aqui
funcionam", Eu mesmo possuo
dois elementos em desabrocha-
mente artístico, que, por certo,
seguirão as pegadas de Beatriz
e Circe.".

OjELEMENTO MA.SCULINO NO
~ BAILADO '
1"Universalmente, 'os homens

platicam a dança, assim como as
tlheres , Entre nós, já .há acei- '

t ão , Eu vou dançar, com 2 e as
d ais escolas daqui; tôdas, tem
.fi .uras masculinas",

ainda quanto ao ínterêsse do
S '0 masculino pela arte coreo-
g: á;ica, informa-nos que ela a-
pir,s-enta' alternativas no curso do
t"fupo. Em seus prímórdíos, era
dv~ça exclusiva para os homens.
!louve decadência no período 1'0-
ntl1tico, em que o sexo se aremí-
n u em excesso, passando ao
n esmo tempo a ser ..guindaste"
das companheiras de baile,
;~seu ressurgimento deve-se ao
, allet " russo, quando, por volta
dl1909, sob a direçâo de Diagki-
l~~ se apresentou em Paris. Dai
~ diante, ascende em todo o u-

~

-erso, Em BOSSOS dias, acres-
nta, contamos com projeções à
.ura de um Helpman, Roland

PHit, I!lkibine, Leonid Massini ".

NFLUENCIA DO "BALLET"
NA EDUCAÇAQ

"O baítado tem sentido alta-
nte rormatívo. Desenvolve o

111tidoestético, atinge o espíri-
t , forma o caráter, tem, portan-
t, influência na formação da
P' rsonalidade", assim encerrou

• * • * * * * * * * * * * * • * * • * ,1'* * * * • * * * • * * * * * * ~.
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AS 'APRESENTAÇ,ÓES DE ROL-
LA E SUA ESCOLA

o "Ballet" éO Espetaculo Deslum.brante Aos Olhosdo Espirito
O bailado, nestes últim?s a- João Luiz Rolla artista dançarino e me stre _ Danças ~'c1aSSica:e moderna em sua pale~tra o entusiasta coreó-

ThOS, deIXOU de ser espetáculo " . grafo gaúcho.
para elites, pois é dos que mais sua próxima apresentação - Valores locais - O home na arte coreográfica
se vem popularizando, Pôrto ~ .
Alegre, rica neste cenámo ar- e" A dança na formação da
tístico, possui várias escolas de '
danças, com centenas de alu- • Texto de MATHILDE ZATAR
nos de ambos os sexos, que bus-
cam, uns, o aperfeiçoamento es-
tético, outros a desenvoltura tí-

"stca, 'além daqueles ,que fa-
zem da dança um saudável pas-
satempo.
Entre as escolas mais jovens,

está a de João Luiz Rolla, O
bailarmo conterrâneo, discípulo
da mestra Tony Seitz, vem ín-
terrupramente cultivando a
dança, .desde 1939, Das muitas
orientações que recebeu,' guar-
da a influência dos mestres Vas-
Iav Veltschek, Otto Werberge,
Roger Fenonjois e ultimamente,
em Buenos Aíres, de Boros-
wskí.

Rolla, que anualmente '1\;:11'e-
senta sua Escola .em espetácu-
los de gala, numa demonstra-
ção de sua capacidade profíssío- '
nal, quer na dança acadêmica,
quer na moderna, nos promete
para o dia 1\,' terça-feira pró-
xima, um saraJil em que porá 1;ô-
da sua alma .de artista e seus
dotes de diretor.
"Fôlha da Tarde", que pro-

cura colaborar com tôdas as a-

"Aparições" é um bailado mo-
.derno, em 3 cenas, inclusive com
um prólogo e um epílogo, ,.A' co-
reografia é de Rolla. Música de
Lizt, interpretada ao piano por
Tales Austran. Seus príncipais
Intérpretes: Rolla no ,.Poeta";
Manon Freíre faz "A mulher de
vestido de baile"; Antônio Brr-
gone caracteriza o "Hússar" e
Sovarine Louníev faz o papel do
"Monge". Um variado corpo de
baile completa '0 elenco,

••Pappillons ", uma suíte de
Schumann, em pontas, será ou-
tro dos luxuosos bailados. Em es-
tilo romântico, dança vaporosa,
própria da época. São 12 motivos
coreográficos, com "Pas de deux ".
solos, •.Pas de troís " e corpo de
baile,
"Divertissements", pela classes

infantis, música de diversos au-
teres. Duas solistas: a menina
Bereníee Franco fará "Mademoi-
selle cocuette" e Rosalie Raíchel
ínterprefará uma fina pâgina' de
Mozart. Este o programa, com
guarda-roupa suntuoso e ceriá-
rios adequados e, luxuosos, -Va-
mos ter, assim, uma noite de ga-
la, para encantamento dos olhos
e do espírito, como as rotos dei-
..am e:'1~r.evcr.



Damos nesta página alguns t!agra),ltes 110 curpo de baile de João
Luiz Bolla, a ser apresentado em espetáculo de gala, no Teatro
São Pedro, Na foto ao lado .vemos três interessantes cenas, em
que «ist~ó representadas as danças modernas, romantícas, das
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JjêUJ.i:tU'O, uesces UHJln1.QS a-

nos, 'deixou de ser espetáculo
para elítes, pois é dos que mais
se vem popularizando, Pôrto
Alegre, rica neste cenáa ío ar-
tístlco, possui várias escolas de
danças, éom centenas de alu-
nos de ambos os sexos, que bus-
cam, uns, o aperfeiçoamento es·
, tético, outros, a desenvoltura fí-
sica, . além . daqueles f que fa-
zem da dança um saudável pas-
satempo, ,
Entre as escolas' maís jovens,

está a' de João Luiz Rolla. O
banaríno conterrâneo, discípulo
da mestra 'I'ony Beítz, vem ín-
terruptamente cultivando a
danca, .desde 1939. Das muitas
orientações que recebeu, - guar-
da a influência dos mestres Vas-
lav Veltschek, Otto Werberge,
Reger Fenonjois e ultimamente,
em Buenos Aíres, de Boros-
wski.

Rolla, que anualmente ít;:n'e-
senta . sua Escola em -espetácu-
ros de gala, numa demonstra-
ção de sua capacidade profíssío-"
nal, quer na dança acadêmica,
quer na moderna, nos promete
para o dia 1'4,' terça-feira pró-
xima, um saralil em que porá "tô-
da sua alma Ide artista e seus
dotes de diretor.
"Fôlha da, Tarde", que pro-

cura colaborar com tôdas as a-

JOãO. LUi~ RoUa, artista,~ dançarino e mest~e ~,Dançasjêlassica e moderna "~ln
sua proxnna apresentação - Valores Iocais - O h~me.r1na arte coreegrafica

A dança na formação da personalídáde ~,-'-'---
Texto de MATHILDE ZATAR' Fotos d4P~DRO FLORES

tívídades de real valor, 'tesolveu
ouvir o bailarino gaúcho, que a-
'tendeu gentilmente .. à. reporta-

'gem, com quem manteve agra-
dável palestra.

.o BAILADO' MODERNO' NO'
CENA.RIO' MUNDIAL

Com' uma desenvoltura em, que
se reflete o conhecimento atua-
Iízado e básico de sua arte, o en-
trevíatado vai nos falando sôbre
as rulguracões do momento, em
que se destacam, a seu ver, Vou
Laban, Marie Wígman, Krel!ltz-
berger e na atualidade, em 'fa-
se de inovação, Roland Petit,
José Limon, Balanchíne e Lu-
'far; -êste último, embora clássi-
co, faz baile moderno: Existem
muitos outros, por isso mesmodí-
tíceís dfl.enumerar, Quanto à sua
opinião sôbre a dança moderna.
naturalmente que. a aprecia,
tanto assim que incluiu em -seu
programa de terça-reíra o baila-
do ,.Aparições", inédito no ...BTa-
síl, com Iíbreto. de Oonstgnt Lam-

bert e estreando pela primelra
vez, em Londres, a,11 de feve-
reiro de 1936, A nossa pergun-
ta sôbre a possibilidade do ex-
piessíonísmo enfraquecer o en-
tusiasmo pela dança clássica, Rol-
Ia prontamente refutou, dizen-
do-nos: '''Não é possível. O aca-
dêmico é 'base; de onde buscar
elegância, postura, equílíbric, se
nos faltar a fonte mestra?"

0iELEMENTO' :M;ASCULINO NO
~ BAILADO '
:jl'Universalmente" 'os homens
platicam a dança, assim como as

~

llleres. Entre nós, já ,1lá aceí- '
ão , Eu 'vou damçar. com 2 e as
raís escoras daqui; tôdas, tem

fl!ll'aS masoulínas". '
ainda quanto ao ínterêsse do

s' 'o masculino pela arte coreo-
g: <\fica, ínrorma-nos que ela a-
p~,Íf'.'senta' alternativas no curso do
t po , Em seus prtmórdíos, era
d,l~ça exclusiva para os homens.
li uve decadência rio período 1'(:)-

n!' ntíco, em que o sexo se aremí-
n: u em excesso, passando ao
n. smo tempo a ser •.guindaste"
dás companheiras de baile,
.~hseuressurgímento . deve-se ao

~l. allet ' russo, quando, por volta
d ~1909, sob a direção de Diagki-
J;Jii'\ se apresentou em Paris, Daí
~ diante, ascende em todo o u-

~

vel'so, .sm BOSSOSdias, acres-
nta, contamos com projecões à
tura de um Helpman, Roland
tit, ~kibine, Leonid Massíní ".

POSSIBILIDADES LOCAIS

"Be.atriz Oonsuelo e Circé A-
mado são figuras que, projetam ó

nome do Rio Grande do Sul no
cenário internacional". E ao nos-
so país mesmo quanto à posição
de Beatriz no conjunto do MaT-
quês de Cuevas, onde sua atua-
ção, durante as apresentações no
Rio 'de Janeiro, não excedeu ao
plano secundário, joão Luiz pro-
testou logo, dizendo: "Beatriz é
uma artista de talento. Ela é mui-
to jovem ainda e umavbaítarma
não se faz da noite pai-a o. dia,
Beatriz tem realmente um futu-
1'0 promír )1''', .

Quanto aos novos valores lo-
cais, afirma que "temos alguns,·
den tre as várias escolas que aq.ui
runcíonam. , Eu mesmo possuo
dois elementos em desabrocha-
mento artístico, que, por certo,
seguirão as pegadas de Beatriz
e Circe".

CAUSAS, DE DIVORCIO

'NFI.,UENCIA DO "BALLET"
,NA .EDUCAÇAQ

,1' .

"O baílado ' tem sentido alta-
ente formatívo. Desenvolve o

~

lltidO estético, atinge o espíri-
t , forma o caráter, tem, portan-
t, influênoia na formação da.
p rsonalidade", assim encerrou

* * • • * • * * * • • * * * • * * •. * 1 * * * * * * * • * • • * • * * ~
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NOVA YOR-K - (APLA) - Num l' ente inquérito realizado em
diversas cidades dos Estados Unidos,' a fi 1 de fazer U1hlevantamento
das mais curiosas causas de divorcio a esentadas perante os tribu-
nais competentes, foram anotadas as s uíntes, como xlignas de es-
iP'2cialmenção: .

Em Milkwaukee, um cavalheiro. f';)i " usado de abandono do lar,
descobrindo-se que ele 'passava -días ín eíros na sede da sociedade
"Alcoolatr3S Anonímos", para onde' íôr mandado por sua proprta
mulher, que queria curá-Io Ido vicio do lccolísmo.

Em Iridianopolís uma mulher apres ntou 'queixa perante o juiz
por' que seu marido lhe havia quebrado arías costelas, tentando .re-
lpl'Gduzir os "diretos" que via nas lutas e box transmitidas pelo te-
lavi,ão.- _

E, em 'Detroít, um homem que re ierera o seu divorcio assim
jresponde ao juiz, quando este lhe perg ntou que espécie de mulher
era a sua: "Senhor juiz, minha mulher é aquelas que, quando a gente
diz uma frase corno muíta agua já .passo debaixo da POl1t~; pergunta
ímedíntamenta: "De- que pontev: E o J iz concedeu o divorcio, ..

sua palestra o entusiasta coreó-
grafo gaúcho.

AS 'APRESENTAÇ.ÔES DE ROL-
LA E SUA ESCOLA

....~parições" é um bailado »10-
derno, em :I cenas, Inclusive com
'um prólogo .e .um epílogo ,,,A 00-
reogratía é de Rolla. Música de
Lizt, interpretada ao piano por
Tales Austran , Seus principais
Intérpretes: Rolla no "Poeta";
Manon Fl'eÍl-e faz ••A mulher de
vestido de baíle "; Antônio Bri-
gone caracteriza o "Húss&r" e
sovarrne Louniev faz o papel do
"Monge". Um' variado corpo de
baile completa '0 elenco,

"Pappillons", uma' suíte de
Sch1.lmann, em pontas, será ou-
tro dos luxuosos bailados, Eni es-
tilo romântico, dança vaporosa,
própria da época. São 12 motivos
coreográficos, com .•Pas de deux ",
solos, "Pas de trais" e corpo de
baile,

"Divertissements", pela classes
íntantís, música de diversos au-
teres. Duas solistas: a menina.
Bereníce Franco fará "Maden10i-
selle cOdue~te" e Rosalie Raíche l.
tnterprejárá uma fina pâgina" dê"
'M;ozart. Este o programa, com
guarda-roupa suntuoso e cená-
rios adequados e' luxuosos. -Va-
,mos ter, assim, uma noite de ga-
la, para encantamento dos Olhos
e, do espíríjo, como as fotos dei-
:..3.n.l e:i:trever.
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• Ao altl), "U~.~panfQmiwa de 1\11)-
·z<tr,t"'.: "EÍQ baixo, ,,'~,A'nmlllel7 de,
"estld~ de ,b,aile" das," 4p!ttiÇõ.\l~",
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DIÀRIO DE NOTíCIAS SUPLEMENTO - i.a P~giAa ••

ROLLA., co.mo 'mestre de ballet, se tem destacado em. nosso meio tro São Pedro, A.lém disso, nolla estreará amanhã "Valsas romãnti-
~aapresentação de uma série de inicjpdvas,. 7W.,JIetoJ:...e~Prftssionúta. _ cas" de. Bra,hm, (;.QJA.J..5 motivos fJ9.J:e.QgTá/i&!l..sen;Í t~niça. de fl.allet

Sua criação em "Burlesco", de Bela BaTlok, constituiu, sem favor acadêmico (clássico). Nesea sequência, apresentamos: à esquerda,
algum, Uma das melhores realizações que nossas escolas de ballet já Rolla como Mestre de Cerimônias de "Burlesco": à direita, ao alto:
apresentaram no Teatro São ~edro. em virtude do êxito alcançado cena do Mestre com Pajem (Zelira Eichenberg) e 08 criados em Po»
no ano de 1956, Rolla vai repor êese ballet, amanhli (l noite, no Tea. lácio. Na foto menor, grupo de cena de conjunto de bailarinas da

escola de Rolla, na interpretação de "Estudos" ,de Chopin.

HOJE, NO TEATRO SÃO PEDRO A
FORMA TURA DA ESCOLA DE '
har;:11' c~façi~ ~oras da tarde, cheí e Z. . ROllA
meira turma de ~ grau da pri. oradora :hra t Eichemberg. Será
curso da Escola d ormandas do Frasca N sr a. Neusa Gueães
Luiz Rolla. A me e Dança,s, João comissão a mesma ocasião uma

dz
adano Teatro S:~~e~era reali. as classes r~fr~:n\ando todas
evendo cornp ro, a ela uma pI co a, oferecerá

cia]: de Pôrt a1'1fer o mUndo so- será iil aca comemorativa que
des e Impren~a egre, autorlda. Teatro ~I!g~ada no "foye~" do
ceberão seus ce:t~~,eCjâ1izad~Re. a aluna S~n' efro. sendo oradora
clusão de cur .1 iea o~ de con. rerâ sobr Ia. ernke que díscor.
tBoan~s) as se;~i~t~rafçao de oí, mestre d: ~a~I!tUrado aplaudido
eremce Fran . ormandas: . IQ - •

Farina Man FCo,. DIana Maria -19 .+-, on rerrs Ma' T j __reza Lenz M' , rIa e·
Neusa szs; ;;;:a IORle~into,_ _ _ _ _ _ sca, osah Rei-~--------
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UM i'ESTIV AL VITORIOib,
I.:----------------------~
\

Escreve Noely M. de CARVALHO
Outro grande' elemento é

Sônia Lenke, possuidora duma
técnica segura e limpa. Tem
grandes possibilidades como
bailarina e, no "pas de deux"
que executou, esteve muito
bem. Deve, contudo, cuidar
da expressão fisionômica, pre-

judicada com o aperto dos lá-
bios.

A. experiência artística e eoreográfica de RolIa se am-
plia e desenvolve de ano para ano. No seu último espetáculo
tivemos oportunidade de constatar a realidade de tal as-

i sertlva, sendo indubitável que o nível técnico que atingiu
:' desta feita, com seus ballets coloca bem alto sua eapaci-
" .dade como criador, suas aptidões como diretor e sua ha-

bilidade ••'lIDO pr6fessor. Sentimos, também, através de
todo seu trabalho, que êle concentra suas energias, seus
esforços, todo o seu ideal e todo o seu amor na sua Esco-
la,preparando e desenvolvendo. com pertinácia e dedica-
ção extremadas, suas alunas para atingir um índice eleva-
do de aperfeiçoamento e beleza. /

"Diversão à antiga" foi o A popularidade e o j?"iestí-
número que deu início ao fes- gio que o "ballet blanc" des-
tival. Percebemos, de imedia- fruta entre nós decorrem, in-
to, que as alunas estavam mui- questionàvelmente, de habitua-
to bem ensaiadas, apresentan- lidade com que o público bra-
do um bonito trabalho de coa- sileiro o assiste. Mercê disso,
junto. A coreografia deste bal- aprendeu a apreciar o encan-
let foi bastante singela e en- to e a mágica beleza da pura
cantadora, aproveitando Rolla, "danse d'ecole" clássica. Mas,
inteligentemente, as possibíli- apesar de Rolla ter feito a co-
dades de suas pequenas baila- reografia dentro do rigor clâs-
rinas. Delicadas e belas fan- sico e da bela cenografia' dos
tasias de tule,· compridas, a- quadros, êste ballet não nos
centuavam a beleza dos gru- entusiasmou muito. Achamo-
pos 10 pobre de dinamismo, por

"O Circo", apresentado II vêzes demasiadamente estático,
seguir, foi outro número que concentradas e saidas exagera-
agradou em cheio a platéia, das, banalizando, assim, a mag-
Não teve coreografia mas foi nificência da música do imor-
rico em pantomima, em colo- tal polonês.
rido e diversão. No final, to- Os conjuntos se apresentaram
dos os componentes mirins do numa unidade homogênea.
"Circo" desfilaram por 'entre Das jovens solistas, sobres-
a assistência, recebendo far- siu Manon Freire com boa e-
tos aplausos. As fantasias de- xecução , Zelira Eichemberg,
senhadas: gor, Nerê Preto, pa- brilhou no "pas de-deux", dan-
ra êste ballet, estavam admi- çado com Dubois, confirman-
ràvelmente estilizadas ao fa- do suas qualidades como o
buloso mundo circense, prima- maior valor de RoIla, já que
do pelo marcado bom gosto possui um belíssimo "port de
e luxo bras", ótima sustentação e e-

Os Estudos (op. 10 e 25 de quilíbrío, firmes e estéticos
Chopin), deram início à segun- "pontas", grande "en dehors"
da parte. • muita expressão.

As demais solistas, Berenice
Franco, Maria Teresa Lenz e
Neusi, Frasca, possuem belos
·braços e mãos, boa postura,
dando expressão ao que exe-
cutam.

A coreografia de "Tristes-
se" foi, a nosso ver, a mais
inspirada e a de melhor aca-
bamento artístico da segunda
parte.

Em "Grand Canion", com
a descritiva e excelente músi-
ca de Ferde Grofé, tivemos u-
ma formosa "suite" de ballet,
A potenciaIidade telúrica da
mesma foi aproveitada' com
maestria por Rolla, dando à
sua brilhante coreografia mo-
vimentos perfeitamente relacio-
nados à substância, à essência
do tema debuxado, com pin-
celadas magistrais, por Grofé
na sua notável composição.
Através do belo cenário, de

exata perspectiva e bizarro co-
lorido, reproduzido por Fran-
cisco Ferreira, m t"a'(jaz de
talento da nova geração, de-
senrolaram-se as cinco partes
que compõem a música. O
gparda-roupa, de Nerê Preto,
funcionou admiràvelmente den-
tro &losquadros e primou pelo
apurado gosto, originais cria-
ções e colorido. Tôdas as e-
xecutantes estiveram exatas
nos seus papéis, merecendo,
porém, destaque especial três
nomes: Diana 'Farina, foi ver-
dadeira revelação em dança
moderna; Renê Gerard, nota-
bilizou-se num perfeito salto
a Ia Rabowsky; e Zelira Ei-
chemberg, na "Trilha". Deu-
nos esta última mais uma gran-
de e expressiva prova de téc-
nica, fazendo, com grande
classe, vinte "fouettés", sendo
o último duplo, apesar de ser
uma menina, pois fez recente-
mente 14 anos. I

Com essa nova experiência
de RoIla abriram-se promisso-
ras perspectivas, por constituir
uma inovação no baIlet SUliDO,
já que agradou plenamente,
consagrando o seu realizador
como uma autêntica afirmação
de mestre e de coreografo.

I

I
I~
!

I

ZELIRA EICHEMBJ.;RG (na fotO)l da Escola de I'BaUet'1 de RoUa.
que tomara par.te 'no espetáculo do próximo' dia 16.' : ROl.l.A E SEUS SAl.I.ETS

A 16 de setembro pr oxlmo, te-
remos 1'0 Teatro São Pedr,o a apre-
sentação de .João Luiz Rolla e I.
sua Esco.Ia de Dança, num prog ra- II
ma ~aprIChosamente organizado e Ir
ensaiado" constando de três par-
tes distintas: a primeira, pejas 1I

I cla~~es infantis e juvenis - "Di-
; versuo à Antiga"; com musica de
Beeth,oven e "O Circo", "O Maior

I Espetacul,o da Tena" (Mirim); e
segunda, pelas classes adiantadas
"Estudos", de Chopin, opus 10 ,e I
25, num verdadetr-o, c.mcer to de
ballet academico; a terceira, ain-
da pel~s classes adfan tad as, a gran
de novidade, a SUl te descrita "Gran
Canyo n", do compositor americano
.Fel"-' Grofé, que por certo, mar-
cará mais um exl t.o desta r eno-
mada ::;)scola, Atuarão como so-
listas no BaIlet Acarlemico e Gran
Ca.nyon Suite: Maria Tereza Lenz
Neuza Gu -:68 Frasca, Sonla Lem~
ke, Zelira Eichemberg, Manon Frei
r e, Berenice Franco e Diana F'ar l-
n,a e um corpo de baile de 30
figuras. 1~
Um luxuosissimo guariI~~upa

e~tá sendo confecclouado sob as
vistas d-: figurinista Nerê Preto,
Os cenarros são de autoria do pin-
tor e gravador Francisco F~rrei-
r,!- que se encarregou da execu-
çao dos mesmos. ~.", .••.", '\...~,... '\. "l,,~»...,....
ti .\ li\! \)00)(

BAtLET DE ,ROLLA, NO
T. SÃO PEDRO, DIA 16
Já no proxlmo dia 16 do

corrente, como o faz' todos os
anos, no limiar da primavera
RolIa t 'o mestre e corepzrafo
río.grandense, apresentará sua
escola de dança, num' progra-
ma que por certo marcará
mais' um tento dessa tradícío-
naj escola de baIlet. '
Entre os diversos números

qUe .serão apresentados, desta-
ca-se à "Gran Canyon Suit"
(completa) do famoso compo-
sitor, e maior orquestrado r dos
Estados Unidos, Ferd.e Gr~é,
em seus cincos motivos descri-
tivos: a) Aurora - ·b) Deser-
t9 colorido - c)' Na trilha -

d) Crepúsculo -\ e) Tempes-
tade, em gravação pela or-
questra sinfônica de Holly,
wood. Na 'Parte, de bal\et elas-
sico teremos Ia' reposição em
novã coreografia e' guarda-
roupa, o "Concerto Acadêmí-
co" sôbre os famosos estudos
opus 10 e '25 Choptn ." .
A parte infantil constara. do

Beethoven e a panotmima "O
ballet "Diversão a antiga"
. Gom uma série- de valsa, de
Circo" onde desfilaram os "ti-
']Jos" e '''feraS'' rnais bonhecí-
-dos da petizada, v

Os ceJ;lârios foram progeta-
dos e estão sendo- executados
pelo conhêcido pintor' e gra-
fador Francisco Ferrelra, ciros
trabalhos já tem sido apre-
.sentadoS nos diversos salões
.da capital e· no salão «e arte
moderna, tendo concutstados
alguns premios dós mesmos.
'As entradas encontram-se à
'Venda diáriamente na F'arma-
eia Rex, à rua dos Anlradas,
'1211.
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• Favorável; Será meihor manter-se
ao lado dos verdadeirus amígos e
pessoas vitais em qualquer ocupa-
ção onde negócio)! possam ler mís-
turados com prazer.

A.QU.uu:O - de :. d. J&..
»*e a 18 •• fo•• r811'o.

• Desfavorãvel. Tome cuidado qu;D-"
do estiver na rua, e não faça com-
promíssos enquanto não estiver com
suas finanças em dia.

~-~1tcs.'"
ywotro a • d. mar!».

• Favorável. 'Você deixar' uma sItua-
ção que' agora o(a) preoçupa. Apro-
xime-se de outras pessoas e tire
proveíto d.e um m:odo de pen,iar'
prático.

AJUW - de 2J/ 4. 'M&'-
" & • '~abrll

'l'OtJl.\O '- 4e • tle a•••••
a:ao •• ~\

• Neutro. Alguém que 'lhe estima nio
concordará cOnsigo e, ,lhe dirá eoí-
,sas muíto Í1'4ncru... fireste-Ihe at\iD~
ção, POÜl ale tem razão. . , .

• Neutro. Encontl\arás um melotácll
de rea~zar suas idé\8s. E~tão po-
derh co~eçar algo·.de construtivo','
em qlle teráf sucesso,

• Neutro. Não se lrrlte por' gastOll ;
elevados. ConSidere suas condições
ec.onôrtticas e siga um melllor Si.
t ••ma financeiro.

G.1nIOS - de 21'u MaIo
a 21 4e 1uDho

CANÇIlR - 6e 22 d. ,..
nho & 32 M 1Ulho.

• Favorável •."""Seja bastante simples.
õtímo dia 'pata trátar da aparê~.
era, Seja alegre e gentil. ,

• Desfavorável Pessoas temparamen-
tais t,entarão ..revá-ío a fazer coisas
que só .servlrão para você exibt,r
o pl'6prio' temperamento. Coloque
.seus, ne,gócloS em ordem.

LlilAb .- de':18 d. ,.tbo
•••:!li de ~O.to.

~GElIf - de 38 ~i ••

lJo.to a 21 .~ _108tembl'q.

' •. DeSfavorável, EStarás ansícscra) pa-
rá fazer coisas novas, mas êste não
~ .Q' dia certo, t: melhor manter-se
ilô . trivial. Seja, justo(aJ com seus
colegas,

LIBRA - 1M23 de let_
b1'O a :rJ '" outubro,

• Favonâvel, Dia magnlfieo em' que
você poderá ;azel quase tudo. prin-
oIpalInente no setor de negócios.
l<luitos lucros te espenarn.

!lSCORPU:O - óe JII de
outubro a 21 de novembro

• DeSfavorável. Se .você não perder
a ansiedade • deJxar que ela lhe
perturbe os penSamento., estará

'perdendo IIpenas leu tell1-POe suas
energias. Absorva-Ie em IIUBa qcu_
paçíle's. , . I~-.,.. ., .

• besfavorável. Acalme .eu ego ou
então se envolverá com pessoas de
quem dépende o seu auce~sQ. t>!all-
,t(lnh••i'~ Illl ll'it):ut. "',

SAGrTAJaO - «e = 4e
110,,".b1'O a :n 4é d.••• bnI

e KORA 'Pôrto Alegre, 15' de setembro d.e 1l)51l- ,_.~

ROLLA,UMA VOCA(AO
Muito antes de Rolla fun-

dar sua própria Escola, pela
observação .e experiência ad-
quiridas nos anos de estudo.

I já lhe germina vá né cérebro,
segundo confessa, a Idéia de
que, quando a possuísse, fa-
ria invariàvelmente com seus
alunos trabalhos de conjunto,
.dando-Ihes idênticas oportuni-
dades, o que não acontece, de
resto, sempre que o mestre'
d~monstra preferências 011 res-
trições de ordem' pessoal. Tál
convicção estava 'tão arraigada
no' seu subconsciente que, a'
partir de 1950, quando criou
seu próprio estúdio 'de, dan-
ças, fê-Ia realidade: em todos
08 i seqs' festivais de "ballet",
nos anos que se ·seguiram ..•.es-"
sa orientação foi fieInlente ob-
servada. ' " ,

7 I ~

, Graças .a êsse sadio propó:-,
sito, o ProfessoI' Rolla conta, .
atualmente, com um, .elevado
número de alunos, gozando.
dum ôtirao conceito, aliás bem

1Neusa Fresca, Maria Teresa Le~ e Diana Farina com- t
põ~m êste belo q'U,adTo. Elas estõo efl,tre as.;ndi8 talen- I.

, tOS(lS alunas, de mestre Rolld~. ~ ,

A "SERVICOI' DO ,BAllET'.:a
~~IIUI""ltl'IIII1II"nlll.n'''II'.tllll''I'III'I~''IIIf1lnll ••illllll.I'Ulllllttlllll1IUI1IIIIIIt1.IIIIIUI'I.IUIIIII,lIn~'

~, Amanhã, ti estréió ,de tpais um 'espetáculo ·de: ~
~l Rolld e seu~,hlún6s --: D.'ia, 19, a segunda apre'-, ,~
~~sentqção -, ~ser~vc~'Noely ,Jyt. dê:~Ç48VAtfl,O; , §,
~,III.III~llIltI~;IlI~II""JIIÚnn ~ .' ; , lI'II"""~".lIlitlIlHHlltlfIl14IfU~

. merecido, pois .~ p'mi esforça- lets": (, "Diversão, à Antiga","
do, um estudioso,' um dedica- r ~ com música, de .,~ethoveD, e

,·"do e" sobretudo, um honesto, "O Circo'.', ballets. infantis; o",
no. "metier" que escolheu. " ,"Çoncêr~o Acadêmico', com 1;)8,
, Sua Escola ~,:s~:n favor f u- f~moso~ Opus :~W'e 25, ~e 01i'0· ,
.ma das mais disciplinadas da, pIO" onde, :ve~emos vanos pe-,
capital. ' ' , qveno~ soloJ'. executados pe-

, . ,'" I ' Ias alunas' mais adiantadas", e'
Nos, que te;n.0s acompanha- " a . "suíte" de "ballet", íntitii-

Ido com interesse e carinho o. lada "Grand Canyon", com
seu trabalho, nunca pud~m,?s música de Ferde Grofé.
constatar qualquer pref~rel!0~a I;st,e grande compositor a-
por nenhuma de -,s\l.as discipu- ( ruericano" nasceu, 'em Nova
Ias, apesar. de ~xls~r _entre e- I'Otqtie; a 27 de março de ..
Ias Iexpressivas .vocaçoes - eo-. 1 . 882. Desde muito cedo, de-
mo uIl!,a radiosa ~esper~nç,~ de dicou-se .à •música, tendo es-
a~~nh.a, no cenârio .do bal- tudado piano, violino e har-
let rio-grandense, dest~ca~$~., môniavcom sua mãe, e viola..
p,~lo grande tal~nto, Z~hra EI-. com seu avô . Tocou vários
,chemb.er~,.~o~su~~o~a. duma ex- anos na Orquestra Sinfôniea

». traordmana m~,slcabdade, !e~ de Los Angeles. Após conhe-
veza, graça e limpeza de tec-. cer Paul Whitman em 1920
níca , ~Ptra~ al~nas !.'r~lhantes~ passou a fazer p~rte de"su~

,'o e prOl;lllsso.ras sao: SODla ~en- orquestra, como' pianista e ar- ,
" ke, . Bereruce Franco, I;>la~a ranjador. Firmou enorme re-

Fanna, Manon Preíre e Mana putação orquestrando 'Rhap-
Tereza Lenz, sody in Blue", depois do que

Confirmando o velho axio- . comecou a criar suàs composi-
ma de que o verdadeiro ar-. ções, '. entre as quais citamos:
tista nunca 'está satisfeito con- "Sinfonia do Aço", "Suite Ta-
sigo mesmo, Rolla procura, to- bloid", "Broadway at Night",
dos os anos, apresentar ~'bal- "Mississipi Suíte", "Metropo-
Iets" mais artísticos e -belos, le", ;"Henl'Y' Ford", '~:gnllte
quer nas coreografias, quer no Rockne", "Suite Vale da Mor-
guarda-roupa e cenários. te", tôdas refletindo aspectos

Para o Festival deste ano, 'da vida a\llericana., Mas
estão programados três "bal- "Grand CanYQD Suíte" ~ con-

siderada a sua. maior compo-
sição.i.de: música francamente
descritiva. Foi ,Í1),Spi.rada'na
beleza majestosa, dessa -rnara-
.vílha da· natureza, encravada
DO solo' americano, dividindo-
se em' cinco partes, cada qual
proçurand~yvocar os aspectos
essenciais, tais .eomo: '~A Au-
rora", . "O .QeseFto'Pin:tádo'~.,
"Na'Trilba", "O Ci·epúsçu1o~·
e '·a "Tempestade". " I

Paul Whitman 'c sua or-
questra . 'execútaram-na,' pela
primeira vez, em" Chicago, a
23: de' novembro de 19-3'l.

Nesta composição, Grofées-
tendeu e: desenvolveu -o jazz-
siufônico , 'A sua estrutura mu-,
iskal básica é' O'jIlZZi tipicamen-
te americano, 'porém' a '/Gran-
de CanyonSuitê? 'agrada· tan'-
!to 'aQ -víenense, ao .parisiense,
ao .londrino. quanto ao nova-
iorquil,lo"'; Esperamos,'portan:to, que consiga satisfazer ple-
namente ao' porto-alegrense,
quer como, música, quer co-
mo ballet; ,

TÔdas as coreografias são
criações de Rolla,

O guarda-roupa foi desenha-
do por Clavinha Preto, com a
colaboração de Rolla e, Glo-
rinha Gonçalves.

E', como se vê, Um progra-
ma elaborado com gosto; cons-
tituíndo Uma novidade que,
certamente, agradará a culta
e exigente platéia local, rece-
bendo, assim, o seu idealiza-
dor, o estímulo e os aplausos
que merece êle e seus alunos,

O,Reci::fEl,
Va'rigo) -

'belas' praias d9'pôr, seu <éonite1do-'a,rtísti;'
.co, é adà. Boa Viágein.·
Tem todos os element'os
de beleza característicos',
-das praias .do Norte: tem
~angad~r.ps. senhoras ins-
taladas. eVL' barracas des-
, camal'ldo. peixes; percado-
res rústlcbs" preparando
as suculentas ~lagostas,

. boas-vidas [õgando cômo-.
'dainente futeboL _. Só
não haviam mulhe;res· na
praia. ,Não seí, se .~or cau,
sa. da .hora .Cera ao entar-
decer) ou se as 'mulhe-
res não gostam msmo de
ir à praia em Recífe. Du-
rantejmais de uma hora
pj:ocuramos ,desElsperada-
mente uma môça bonita
para servir de primeiro
plano a uma foto.
Em vão ...

" ROIZ " - CABELEREIROS
• , . ~. I· vc" ,..

Com quatro e:xcepeionais manicú.rÍlltas', para servi'Ia com
solicitude}

fg Oi estudantes d. Re.
cife são ativos. Ati.

vos • organizaáos. Fazem
cõro às afividades da
UNE do Rio de Janeiro
(que eitá fazendo tuneío.
nar, perto da Cinelândia,
um Parque de Diversões.
para angariard,inheiro).
- - t ---.~ ••.•ft_ ••.;~w4~ Ap.
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Página 3 . A R.AZÃO Santa Maria, .13 de D::,zembro de 195~:

Hoje a noite a homenagem aos economistas de S. Matia
com á presen~a da Orquestra. "Suspiros ,de Espanha"

Miatr'COAdopara hoje o maior alCon-
~B.Cimento social da t~Jda,) com
[01 apresentação da fa'rm08((; orquestra
«Su.st;ptitr'osd.el EspanJta/') em home-
'rbCligemà primeira turmrJ de jorman-
dos da Faculdade de CiletnciialSPoli-
ti1aas e Econômicas de Samtl:l) Maria,
A famoSlafi orque~tra le~ft(njholia1) já
8,8 encontra; em nOSSa cuiade, 'desde
o dia ele ontem, e ~lVerá se consti-
iuir, hoje na m11~0r' atração. da grarnr
de JjelSta caixerr.Jlista) marce de sua
.ju8tificada farnJaJ.e de seus excelJetntes
J1Is!llrumenti.9tas que conquistaram os
ml.1lÍores elogios e ~ila1JJsP8; nesta
demo,rlclda lexcursão que e'l1l;p~'endem
':Pelo Bra'&'iJl e pe~ AmeriiCal;JApar
disso a: sacrb6dade. santa1'na;nense)
deverá compare~ir) de8taC1awdo a úl-
tim~);jmoda i'nternacionJáil} ~~ . bom
gosto de ~ars tolettes, mima noaa-

;( .

da que crede1't!aiárse) pCi?ospr~pa'r~
tivos. ro:;.(lizadós, comp acõ:1t~ci.-
menio moroonte, não só ~~i o ~
« ffrand-mondeJ' local, m.a~ tembém ~
para (J.S represeniações e call'l.:iWna,.s1
di} rlodo8 o inltewior do Rio qrande .dq
Sul. Os e'Conom18tws que: na noi)te de
ontem, p:eralninfados pelo Ce.l~;J"ar i
nary Nomes, ex-présidend3i ~.íl Pe-'

I
trobrás, cotarem, grau) se farão. prre
~QntesJ em SUa totalidade) cNxmupa'r-
nhaâo« de suas res"pectiv().\j. /pmil:ias
recebendo dessa [orma, ~sh6r!f!:ell1.lCt1-
gens que rlhes "tri'but',o,1rÚa ~OÇ'!redaàe
de Santa MaribJ. () inicio do baile ~t8-
tâ marcado pJ.:üraás' se horas,' .se'f1;do
lSolicitado para. Os IClttrva!Zhewos),t1t<f-
je escuro) ou linho brranco)" e p(J{a as
t4:mhoras e senhoritl:;.ls, vesl!dótl soi-
ré. ~

~~. ,...~~

o dr.R:I~:::Ã:evi .; f
ro, figura. 'vastamente re-
lacionada, em' .ossa . eida ,
de, ..ofereceu lia noite de
quinta feira ultima, ~m
sua~ reside~cia, uma' ~l!<"
c,·.p!}íõoas -lor1pan~as ..' do
Instituto ~lunicip"'l·:·' d%l
Bems 4rtf's, iurma q'ue .0.

'1scolkeu para para~ill~9.' ,
1 desse termino de ano ')8:
( tivo. Com •• natural ',fi-
dalguia,.o ~asal l\Iiguef -
J1ugenia. Yiero, rece-":eriuIl
os componentes da turJ;l!.a
de formandos do ostllbfle.,.
nime uto • 'm\ls'i~aJ;', 'fl.lt,fIltt
r".ta de alto sentil)'o' .s~_"
tíal, que serviu
confraternizar' as
ma, ••IRs cOJU o seu.' pR'.ra-.
nin/o\ numa : demonsq.a~
rã" .11' frat"1"ni.lade '",. '0_
leguismo entre' . professo.-·.
r('8 e alunos.

--':j
;.;

••~.~t·~·~·~,~%~%~~,~··y.~~~~~~~~.~:~.~~~~~~~~~~-~
(

Excursão da Escola 'de .Ba"et~
à São Gabriel,. terça" feira ,,
A Escola de Dan~as Clássicas do Professor Clo_~

vis Lassene, que 8~an~O\?r rece.nf,~ sueeso ~m a. sua'
apresentação do espetaculo dedicado ao Centenário de
Sa~ta Maria, deverá; exeurslonar te~.a",ieit'a próxima,
a cidade de São Gabrtel, onde fará ellilbi~ão dei seus
prinlCipáis numer;os, a convite dos meios Inteteetueãs e
artisticos daqu)l8lavizinha eomuna, O interesse reinan-
te para essa apresentação é dos maãores, estando quase
e*otada a lota{'Ao 'do Cine - Te~l'o Vitória através
de uma publjctdade qUie tornou conta (Ia cidade. Las-e-
ne deverá. levar os prtncjpals numeeos do repertôrío do
BaIlet do Prtmerro Cen",~nário de Santa Maria, através
da IJtlI~ticipaçãode suas .sete solistas e de seu COl'P:() Ue
baile. O espetáculo em São Gubrle), na noite de terça
feira próxima t;~rá renda revertida.' em .beneficio .10
Natal da criança pobre. .

21 iNO "21" ~ •.•.•.• 1III..t'~ -t

O grupo de bolão Maciste ..,J,. ~..:.;:'.: .. .1.', -".'." ,.;",~<;:.;;:
estará reaiizando, hoje a ,.:OJ:\ah4i~~w.~ilte'· er.pé1·Íl.CO· ,-: :B~LI,li:#'I :, 'i' ....,:.
noí ,e, na· Associação dos ven~,::,(~t~.:·p ..b'a'jle'·queA .:-i1. " ,I'. '1· .', : .'
Empregados da ViaçãO'Fér:- s~<\i:~:~i,ae,,;f{;~Cl'e!ttiva,.Fer'"".::', : ".": /"'. . ~'I:")
rea, gra.nde reuníão daq:" '1'9ir!~};lá,!"~;t,,~:··'ál?J;:tÚ'.~~~ ·'E\l •.q~riú:~]~e,';~iii·':n,9i~á.·d'{
ç~nt:, cuja :-enda será?-e:l",; t~I'lt,;,:9~'f.1:e>~~~d"tr''B:. ·.iSC?~I~-·, dii:'d~~:;(r~!!de'~;9~tI!;~~j~'O,l'lJ-(;!~<
tinaõa a e~tldade espor~~.' fllJ.i~.< lpcal'"i cem r a' 'pr~sel.~:l r: o {farno1JO\'"pr01.e~~\frJ:,RQ\N·,:"
A .Diretorta da ~sSOClaÇ~O d~P71í1í10~a:,9rq-lle;tl~::aàt~eiJ.'- mesrré' <ia .q(fI~:il\'att~i .~~~"';
e dO. GTUpO'Macrste estão bTh '. ~~j~o.;, ,f~. rllp'I,ó .'rpü<'Jl·. b~,\,':e:: .na ;CapIt,!l /<10:' .Elst:t_' .
convldariôo os associados d~:ss21..:fes,,!l.0Qntarlj.a' parri , do. '.Poss~l'i!lor' .de. U1')I!l. das
das \lemais entidaes sociais ci.p'açfi~ ':~é_'íL~tis~a,s-do. r.~';·.mai's .f?~Qs~~ ; e é:Vr-~d~db.s
da cidade, p?,ra essa fest.a <110,' te,~VIs:~o:'e.oln smn .por., .escolas, do'~rasil, ;n'o·;'/?i·f!~.Il,-,
que sera abnlhantada. "por tel.!l'lI11,···ntpY,l1l1"apresentação ro recentefnen~!i ll,lnç(;»)1'em
excelente conjunto orques- exclusJ.v·il.'.I)aquela. e-ntida- Porto 'Alegr~r;"O "l~leti~~'
tral , I.•• ;jde .;8Q91~\~:..Os .: prepan-atlvcs "C~nio~.·Suite~',' .obra," C.QI\.:

qtie~' d:re:t~ria vem rbman, sid'era~ cooni.;a:tiifioll:,!"i~-'
-:l?sao dos maiores, cre Jen., ('lIÇão, :.e .que I aT-r~b~tO.1:lt~s
cíando um ncontectmcnro maiores' elogiófI ~ Iás ~}I~~,-:'
de·,gund~.,envergadl1rn. A tiéas rri'l.is fa\,,<,)l'ar~~ ,dos.
resei-va ·'<'lle;.mesas estão a cron,stàs e~ializa.4oS". i",9
d.lSpó.~ição:·(l:h1 int.neHS:.t('o. ,l-ofe!:cir R01'~~ e"CQntt -se

. '. ,... em nt . ,fi,' N ..,.' ..
. .' em e.nt(r..lcllmiJl\tcl~é1fa··~-

ma futura apl·esent.á~ão" em
nossa.' cidade .. Q que serja
IIOta. destacada no calendâ.~
rio artistíco dá cidade.

I/"'tU ~ '"1

SOCIEDADE

BOLÃO

A ~ta de hoje assinala o
aniversario natalieio do '51'.
Alcidef' Fernandes chefe
~n",,""e!' ('~ (~
Viação Férrea, 10<:al. POI'
esse motivo o aniversarian-
te, possuidor de vasto cír;
culo de reiações e amízadcs
será rrandemente cumprí.,
meutado, nesta data. pelos A Sociedade União Fa; .;..:-,

L..__ ---.-l---Se-t;;:ls::.-a-m-r""o-s"'-e--c-OJ-e..•g,-a-.s-·--~m:.::.iliarestará- 'eai"izan.do a._ ,·_.;.....---"""'-'

ANIVERSARIO

J

HOJE
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CLASSICO, DANÇA MODER NA E ESPETACULO MIRIM

BElISS-IMO PROGRAMA QUE-ROllA
APRESENTA NA TEMPORADA DE 1958

[ndiscutivelmente, João Luíz
Rolla situa-se entre os melho-
res mestres da coreografia em
nosso Estado. Dirigindo sua es-
cola, euía matrícula ultrapassa
trezentos alunos, Rolia é um
continuo estudioso da evolução
do ballet. Ano a ano, seus es-
petáculos crescem na arte e na
seleção dos números. Para esta
temporada de 1958, o bailarino e

criador de tantas figurações be-
las, vai oferecer à platéia da
Capital um formoso espetáculo,
dividido em 3 partes.

FAMOSOS ESTUlDOS DE
CHOPIN

Do Iíríco polonês, RolIa sele-
cionou os maravilhosos opus 10
e 25, e criou a .coreografia den-
tro do rtgerlsmo clássico do bal';'

ARTE, LUXO E BELEZA - Caracterfzam o baIlet, de RolIa para 1958
. Nestli. foto, Bonia LeJJlck~ numa pese clássica •

•

,
r
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let. Este ato ser! executado pe- .
Ias classes adiantadas, formadas
por seis solistas .e trinta figu-

, ras no corpo <te baile. Neste.-
, estudos, .serão apreciados beUs-
I símos movimentos coreográfí-
: cos, como no primeiro em que
a solista segue os acorde • en-
quanto o corpo de baile segue
a escala cromática, Em outro

..estudo, a graça, e a delicadeza
dos harpejos, fazem brotar mo-
vimentos de braços. de linhas
sugestivas e harmoniosas • .o es- .
tudo número 3, o espectador se
delicíará com a "T r ís tesse",
que transmite muito de mel.-
eõlíco, lirismo e o motiv9 DI!-
Iôdíco é aqui explorado no 6GY
conteudo nostálgico. O ~estu'iiG
das borboletas oferece esplen-
didas . oportunidades do entre-
lace de variadas figuras coreo-
gráficas. Todos os estudos es-
tão bem trabalhados e os efei-
tos são todos mais belos, Pé!~a
reebar este ato, temos o final ao
conerto que põe em relevo a in-
tensidade dos andamentos, atra-
vés de figuras trepidantes e ver-
tiginosas. . [

GRAN CANYON SUlTE - Diana Fa.t:na, há pouco chegada da Eu-
'ropa, retomou à, eseela de Rolla i é !loJista dessa. dança moderna,

~ verdadeira surpresa para- • platéia pono-alegrense.

positor, Ferde Grofe, orquestra-
da pela maior orquestra dos Es-
tjldos Unidos, em seus cinco
fuovimentos, descreve a Aurora:
sol e raios do $01 - Deserto
Colorido: cactos, flores e rama-
gens - Na Trilha: muares -
erepusculos - tempestades: pre-
núncios, coriscos, vento, nuvens
e chuva.
Cenário, proieto e execução,

de Francisco Fen-eira. Guarda-
roupa desenhado pela sra, Neré
Preto' em colabcraçâo com Rol-
Ia e Clarinha Gonçalves. A par-
te musical estará a cargo da pia-
nista Ester Nisejleti. O guarda-
roupa está orçado em mais de
quatrocentos mil cruzeiros. To-
mam parte neste grande espetá-
culo de dança e de hlX0 mais
de 150 figuras, sendo sete so-
listas, e um corpo de baile com
3() :figuras.

·"Gran C~ 8uj.te" é músi-
ca descritiva e seu estilo bási-
co é o jazz, indubítavelmente
amerícano, porém .àgrada tanto
ao víenense ao parisiense, do
londrino quanto ao novaíorquí-

, no (Palavras dos :Editores e Cri-
ticos-" .

,O CLRCO - KAIOi- ESPE-
TA'OOW - MIRIM

Danças infantis com música de
Beethoven e eoreografia de RoI-
Ia. Este ato' divide-se em Di-
versão à Antiga: com diversos
grupos coloridos. O Circo com
pantomina, bandinba, palhaços.
equilibrlstas, domadores., mala-
barístas, acróbatas. animais e
tudo quanto se possa imaginar
num circo profissional. Ao pia-
no, Ester Nisejl~ti. Guarda-rou-
pa de Lenir de Mauja.

GRAND CANYON SUITE
J

Constituí a segundo ato. Tra-
ta-se de uma fantasia descr4tí-
va, uma novidade na dança mo-
derna e que Rolla .ousou criar'
para enriquecer seu espetácUlO
de 1959. A música de "Gran ca-
nyon Suíte" é do famoso CGm-

'-,



rr
I
r
t,~
t

•• Conhecer a Europa é conhecer o' bêrço da civilização.
Tudo na Europa, em qualquer país, nos conta algu-

ma coisa interessante.

Tudo nos é como uma lição de cultura, Cada monu,
mento, cada obra, tem uma hístórlà, Uma história que
vem desde o tempo dos Césares atravessando séculos e
séculos.

Feliz a pessoa que tem a oportunidade de delíciar
seus olhos e aprdmorar seus conhecimentos com uma via-
gem ao "velho mundo" •.

• Diana Fartna fêz esta viagem, c~nhecendo diversos
países, e, como não poderia deixar de ser, voltou mara,
vílhada.

_ "Meu maior deseja é voltar à Eu:ropa'., disse-nos
ela.

Diana VIaJOU,no ano passado, em companhia de SeUS
pais. Ela é uma garõta muito ísteressante, irtteligente o
bonita que enc~a qualquer pessoa que dela se aproxi.
ma. E' uma moça moderna que domina perfeitamente a
língua italiana, idioma de seus ascendentes. Além disto,
Diana dança admíràvelmente bem, com um estilo todo
próprio.

Sua viagem trouxe-lhe o ensejo de demonstrar estas
qualidades, pois, quando da passagem do EquadOO',teve
oportunidade de tomar parte em uma festa realizada a
bordo executando números de dança, inclusive brasilei-
ras.

Vejamos agora o que nos conta Diana de sua mara,
vílhosa viagem.

Primeira impressão
da Europa

Palácio de Versalhes, a
'Catedral de Notre Dame,
o túmulo de Napcleão e a
Igreja de Sacré Coeur, de
localização previlegiada
domina o bairro exísten-
eialísta de Montmartre.

- "Estivemos ainda em
Lourdes onde assistimos a
urna grande demonstração
lIe fé.

"A primeira [mpres-
são que me causou ã Eu.
ropa foi maravilhosa, pois
apertamos em Nícê, Um
verão agradabilíssimo e
uma natureza verdadeira-
mente deslumbrante".

Que" tal Paris, Dia.
na? - perguntamos.

"Ah! é na verdade á
capital do mundo. Tudo lã
é grandioso. Visitamos o

A procissão das velas re-
alizada à noite é mesmo
cornovente",

Diana 8 os pombos da praça tronseira à Cate-
dral de São Marco6~ em Vem:za, na fotografia

clássica

hália e Pio XII

- "Em Roma cada pe.
ara tem uma i.Istória, tu-
do é guardado, Mesmo em
uma praça das mais mo.
dernas encontram-se co-
lunas mílenares, O Coli,

seu é um verdadeiro co-
Iosso em ruínas. Tívoli
.com suas 800 fontes e jar.
díns maravilhosos é um
dos pontos que maior nú-
mero de turistas abraí,"
- Visitamos também O

Scala de Milão e fiquei
ímpresstonada pela sua
riqueza. "

Tivemos a oportunidade
de ver e ouvir o extinto
Papa Pio xIÍ em uma au-
diência na Basilica de S.
Pedro, na qual Sua Sano
tídade falou, em. portu-
guês, dirlgíndocse aos bra-
síleíeos ali presentes. No
Museu do V a t i c In O

pudemos apreciar píntu-
ras belíssimas e ,de gran,
lie valor".

20 moedas na fonte

Um fato deveras interes-
sante aconteceu com Dia-
na na Fonte. de Trevi, em
Roma. Suas amigas daqui,
a haviam incumbido de
fazer alguns pedidos na
fonte, que segundo a len-
da é milagrosa.

E, qual não foi o espano
to dos curiosos turistas
vendo aquela agradável fi-
gurfnha de costas voltadas
paa-a a fonte. tendo em
uma das mãos um punha-
do de moedas" e .na outra
uma lista de pedidos, De-
pois de quase 1 hora, Dia,
na sorriu satisfeita, pois
tinha oumprído o que pro-
metera às amigas.

Vestígios da guerra
em Pistóia

"Vimos em tôda Eu-
ropa vestígios da última
guerra. Diversas casas,
templos e edifícios que fo-
"-ram destruidos, já estão
em sua maioria, recupera;
dos. Um fato curíoso acon-
teceu em Gênova. Durante
a última guerra foi lança-
da sôbre a Igreja de S.
João Batista, que guarda
as cinzas dêste santo, urna
bomba, que não explodiu,
sendo até hoíe conservada
neste templo."

"Pístoía é um pe-
dacinho do Brasil na !tã.
lia. Seu cemitério é muito
bem cuidado, guardando,
inclusive, capacetes e car-
tas dos nossos pracinhas.

Na entrada há uma íma-
jem de N. -Sra. Aparecida
-a, sôbre um pedestal, em
um recipiente, terra brasí-
leíra" ..

foi um espetáculo. Tudo
bem organizado, bem dis-
tribuido e muito modero
no. Apesar de ter passado
ali pouco tempo, tive o-
portunidade de ver muita
coisa. O pavilhão do Bra-
sil era de uma arquítetu.,
ra bastante bem projeta. '
da. Não possui escadas
mas sim uma rampa de a:
cesso aos diversos pavi-
mentos. Todo o europeu
aprecia muitíssimo um
bom cafêztnho brasileiro
ou um mate gelado que lá
foi servido.

Existe, também, ne pa-
vilhão do Brasil um pe.,
queno ornamento com
plantas das matas brasi-
leiras. Neste lago os turís,
tas costumavam faz e r
pedidos, 0U de conhecer o
Brasil ou de voltae, os
que aqui já estiveram.

- O pavilhão russo ím-
perav~a pela grandíosldade,
O dos EE. UU. era maravi-
lhoso tendo uma fachada
muito vistosa".

Na Fotüe de Trevi,.,
iana; enquanto ;ua

mãe segura a lista de
edido., de que a mô«
a foi incumbida de
azer, vai lançando
oedas na água.

,Suiça

"A Suíça é o pais
mais lindo da Europa, "ã
foi o que mais gostei. As
paisagens nem parecem
reais, principalmente o
Monte Branco, completa.
mente coberto de neve. As
casinhas dos montes tem
uma vegetação própría,
conforme a altura, As
mais altas são rodeadas
somente por pinheiros, o-
que torna a paisagem ain-
da mais deslumbrante e
deliciosa."
- "Genebra é urna. eí-.

dade maravilhosa, cheia
de flôres, banhada pelo
lago Leman. Berna, a ca-
pital é tôda em estilo me;
díeval com relógios pelas
ruas. E' também a Cida-
de dos ursos, tendo um
parque só para esta espé-
cie de animais".

bras belíssírnas de' Goya
"e Oreco e o Palácio Real
de Madrid que ímpresslo,
na pela riqueza. Das
praias da Espanha a mais
linda é Palma de Mallor,
ca, onde tive oportunidade
de ver a casa onde duran-
te alguns anos Chopin vi-
veu em companhia de
G:eQrge Sand e, vi ainda
o piano onde êle compôs
algumas de suas mais be.
Ias melodias".

Portugal

Diana gostou imensa-
mente de Portugal. .
O pOVGportuguês, em

sua opinião, é o mais a.
tencioso e amável da Eu·
ropa,
E depois de ver algu-

mas belezas da terra de
Cabral, Diana encetou a
viagem de volta para nos
trazer suas impressões sô,
bre o velho mundo.

Feira internacional
de Bruxelas

Espanha

"A feia'a intemacãonal
"Achei maravilhosos o

museu do Prado, com o.
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I SALÃO GAúCHO DE ARTE INFANTIL

DOMINGO: MATINAL N:Q' TEATRO SAO
PEDRO COM ·INrCIO ÀS NOVE HORAS
DOmingo próximo, às nove ho-

ras <ia manhã, teremos a aber-
tura da I Salão Gaúcho de Arte
Infantil. No Teatro São Pedro,
deverá realizar-se uma grande
festa, da qual participarão alu-
nos das escolas primárias de
Pôrto Alegre. A entrada é franca
para as crianças que estudam
nos estabelecimentos escolares
públicos, particulares e especíaü-
zados.

2) Ballet: Ei'cola de Ballet SeI.
ma Chemale.
3) Acordeãor Instituto Ameri-

cano
4) Coros: Grupo Escolar Ceará,

G. E. Luciana de Abreu, e G. E.
Presidente Roosevelt.

Instituto Santa Cecilia e da Aca.
demía Mascarenhas. A Escola de
Ballet de Ilse Simon apresentará
suas alunas, bem como a Escola
de Dança João LUiz Rolla.

DIA DEZ

TR1l:S FESTIVAIS
Para o dia nove e para o dia

dez, ao Divisão de Cultura tem
programada mais duas festas. No
dia nove, em vesperal com inicio
às 14 horas, atuará o Teatro
Gaúcho de Comedia com a peça
de Lúcia Benedetti," Joãozinho
Anda Pra Trás". Na parte de a-
corde&.n~,j;er~ s, alunfl,S A'o.

Domingo, em vesperal, será a·
presentada a peça de Glênio Pe--
res, ,.4htoninho do Cavanhaque"
pelo Teatro de Arte Popular. A
seguir, na parte de piano, o Ins-
tituto Musical Santa Cecilia e o
Instituto Americano. A Escola
RUSSil.de Ballet Clássico de Ma-
rina Fedossejeva apresentará suas
alunas na pa,rté liRa1.

·PROGRAMA
A fes.a de domingo contará

com as seguintes atrações:
1) Grupo Pôrto-AIegrense de

'Jantoch

A Escola de Dan~a ".João Lulz Rolta" apl'êsental'ã suas aIuny _(fo.t~) !l9 ~1I'~" Ijl' n,'4' pe T
. ~ ••enrveBptl'r'lITcom i'tdcttr'fílrl4Jtfi: a . I "Sa,lao &"i'liCiíõ de A: antil sera abert~ do-
mingn próximo com uma grande festa. A matinal no Teatro São Pedro terá inicio às nove horas e con-tará com diversas atrações
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PROMOÇÃO SP,RINGER FOLHA DA TARDE

FESTA DE ENCERRAMENTO E' ENTREGA' DE
PRÊMIOS, DIA 12 'NO ESTÁDIO OLÍMPICO
Podemos antecipar desde já,

como será a festa de encerramen-
to da promoção sôbre a árvore,
que estamos nealízando junta-
ménte com á Springer.
Dia 12 de outubro - Dia da

Criança - no Estádio Olímpico
do Grêmio Pôrto Alegrense, quan-
do dos festejos organizados pela
Superintendência de Educação
Física e Assistência Eç!ucaciona},
beremoa ja entrega dos troféus
"Intelectual Mirim" aos alunos
que mais se destacarem escreven-
do redações sôbre a árvore.
Será um acontecimento ines-

quecível para todos e principal-
mente para os agraciados que te-
,rão, assim, ,uma recordação para
tôda a vida dos seus primeiros
tempos de. colégío..

REDAÇÕES
POl' outro lado, as -redações

continuam sendo encaminhadas à
Loja Springer. Muitos trabalhos,
de alunos que frequentam os cur-
sos primários desta Capital, do
segundo ao quinto ano, já estão
concluídos e sendo submetidos à
aprecíação das protessôras do
Centro de Pesquisas e Orientação
Educacionais da secretaria da E-
ducação.
Já temos em nosso poder, para

divulgar, quatro trabalhos desta- \
eados da primeira série. de reda-
ções examinadas.
São dos estudantes' Vera Lucia

Costa Ouríques, do Colégio Ame-
1.icano; Iara IMaria Ferreira, do
Grupo Escolar Municipal Gene-
l'al Os6rio; José Luiz P. de Bom;
Carmem Maria de Paula, do Co-
légio Rui Barbosa e Cí1i.l'losAI-
berto Ledel MacreI.
Segunda-feira, estaremos divul-

gando êstes trabalhos, transmi-
tindo, inclusive, algumas suges-
tôes da comissão examinadora.

NA LOJA SPRINGER

E aqui um nôvo aviso para a-
queles que já -ínícíaram seus tra- I
balhos sôbre a árvore.

As redações depois de prontas
.e revisadas, deverão ser entre-
gues na Loja Springer (defronte

I 1l. Paíneíra) , pois lá existe uma
grande urna à dispOSiçãodos con-
correntes.
E não esqueça dêstes detalhes

4inportantes; cada trabalho de-

verá conter o nome do autor, seu
sexo, idade, enderêço, classe a que
pertence, nome da protessôra "e
nome do colégio. '

'TíTULO qual não esqueça de escolher .um
bom título. _ .

De acôrdo com. 'O regulamento

do certame, o título deverá ser
apropriado, isto €, se relacionar'
inteiramente com o texto.

'"
A apresentação do trabalho é

muito' importante, razão pela

\

Instituto. Cultural 'Brasileiro Norteamericano
Curso 'de" Etiqueta

O Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, sempre promo-
vendo iniciativas culturais e de alcance social, acolherá em sua sede
o Curso Célia Ribeiro, desta feita dedicado exclusivamente às senho-
ras e moças que exercem atividades profísslnnaís fora( do lar. Célia
Ribeiro, que êste ano realizou três exitosos cursos no Dlube do tlo-
mêrcio (para senhoras e' debutantes), atendendo aos pedidos daque-
las que trabalham em horário 'comercial e adatando. etiqueta e ele-
gância aos problemas referentes à vida prefísslcnal da mulher, em di-
versos -setores, realiza mais um curso pioneiro nesta capital. Entre'
os temas abordados, pode-se destacare apresentações sociais e pro-
fissionais, cartão de visita social e profiSSional e seus usos, atitu-
des em viagem" recepções de caráter social e profissional, palestras,
organização de guarda-roupa, maquilagem, etc.

As aulas. que terão início dia 15, serão ministradas semanalmen-
te, às' terças-feiras, de 19,30 às 21,00 horas, com a duração de um
mês em caráter intensivo, sendo entregues certificados às alunas que
concluírem o Curso, As pessoas interessadas podem pedir maiores in-
formações na secretaria do ICBNA., no Edifício União. As associadas
terão vantagens em suas mateículas,

Auspiciaré
I

JANTAR NO COTILLON -
CANOT NENO SCARP~LI

Novamente o elegante clube da
Avenida Salgado, Filho oferece-
rá um show de gabarito aos que,
logo mais, participarem do jan-
tar-dançante.

Oontratado. pela '];V.di: 'or
de São Pa).llopara ínaug
vídeo em cõres, o cantor lia-
no Neno Bearpelí, constitui-se
num ponto alto do programa,
Cartaz de alto cachê, assim mes••
foi foi possível trazê-to a PôrtQ
Alegre devendo fazer parte do
Show Wallig, de domingo, en-
quanto que, no Cotillon, estará
presente para cantar tôda espé-
cie de melodia popular do f.ol-
clore italiano que tanto nos en-
canta. .

Natureza- Exuberante" é o título desta foto de Eri Norberto Stein-
'''I, que concorreu a um enneurso- promovido por Fôlba da Tarde.

Nela, a árvore é o tema fundamental. .
..' ;_. _. •• •• " • _ c .•••• ~. ~

,
r

Célia,
Neste dia contará como atra-

ção um desfile de modas, com
modelos de primavera-verão. Por
nosso intermédio, a diretoria con-
vida tôdas ex-alunas.

o dr. Reinaldo Lameira, filho
do sr , Fernando S, Lameira e
sra, Celeste Silva Lameira. O a-
to religioso terá lugar às 16,30
horas na Igreja de São Pedro. A
cerimônia. civil na residência da
noiva à rua Garibaldi '194, às 18
horas, quando serão recepcíorra-
dos os convidados,

I SEMANADE ECONOMIA
DOMÉSTICA

CLUBE DO COMÉRCIO

Por sua vez, o Clube do oo-
mércío abre seu salão, amanhã,
para uma reunião-dançante que
terá o conjunto Baldauf para
garantir o sucesso,

LIVRAMENTO-RIV'ERA
CLUBE

"Melhores Lares Para Um
Mundo Melhor" ....!. Entre 30 do
corrente e 5 de outubro, Pôrto A-
legre será sede da I Semana de
Economia Doméstica, promoção
di Associação de Economia Do-
méstica do Rio Grande do Sul,
entidade que congrega professô-
res ·e estudantes de Economia
Doméstica em tôdas as suas es-
pecialidades, Ag!)ntes de Exten-
são Rural em Economia Domés-
tica, l'Iutricionistas e Dietistas,
AsSistentes Sociais, Representan-
tes de Entidades Educacionais,
Industriais e Comerciais, e que
te m -oomo bjttti:vzy"increl.-nentalte
di"Ulgar a Economia. Doméstica
como ciência, profissão e contri-
buição ao processo e bem-estar
soeíal.

CHA DAS EX-ALUNóASDO
CURSO SUELY S ' DE
CASTRO;

A Associação das Ex-alunàs do
Curso de Decoração de Interio-
res "Suely Só de Castro", reali-
zará, no próximo dia 1.0 de ou-
tubro, no Círculo Militar, seu
;tbít.ual (lhã, d {)!}nfratern~-
çao.

A diretoria do Livramento-Ri-
vera -Olube pede informar aos
associados que o jantar progra-
mado para hoje foi transferido
para data a ser previamente a-
nunciada. Haverá, entretanto, lo-
go mais, uma reunião-dançante.

ENLACEMOURA-LAMEIRA

•

Realiza-se, hoje em nossa Ca-
pital, o enlace matrimonial da
rta. M~J.'}YMoura, filha da VlTa.
Hermenegilda Soares MOU1'a,com

ENLACE

Casam-se. hoje, nesta Capital,
o sr. Valmor Fonseca Ferreira.
com a srta. Lorenita Maria Gou-
íart, A cerimônia religibsa será
celebrada na Igreja São José, às
15,30 horas.

ROLLA E SEUS BAILADOS EM úLTIMA APRESENTAÇÃO- Tô-
da a crítica -foi favorável ao professor RoIla por suas apresentações.
O público não regateou aplausos. E face ao interêsse, é obrigado
;t. uma última apresenta-ção, amanhã, em vesperal no Teatro São Pe-
dro, com todo seu maravílhoso programa. Nestas fotos, temos uma
cena da Catedral Submersa de Debussy' e 'uma de Sonata de Grieg,
revelando o estágio artístico elevado em que se encontram seus

alunos,
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VÁRIAS FESTAS MOVIMENTARAM O FIM DE SEMANA
Zoya
Vanda

Ungaretti
Saraiva

Candidata da UlVIESP A tem cabelos curtos
e castanhos; a do G E. Wallig é morena
de cabelos compridos
Festa dos estudantes no Teresópolis contou
com a presença das candidatas dos
Gondoleiros e Casa de Portugal
Cinco semi-finalistas foram escolhidas
pelo Grêmio Esportivo Wallig

Várias festas movimentaram o
concurso Rainha da Primavera
de Pôrto Alegre durante ó fim
de semana.
A União 'Metropolitana de Es-

tudantes Secundárioo, Umespa,
no último baile da gestão da 0.-
tuaâ diretoria. realizou espetacu-
lar baile, encerrando com "chave
de ouro" seu trabalho à testa da-
quela entidade estudantil.

ZOYA UNGARETTI
STECBMAN

A vencedora tem C3Jbeloscur-
tos e castanhos, olhos da mesma
eôr e logo que pisou a passarela
do Teres6polis Tênis Clube, con-
quistou não só a. torcida. de to-
dOs estudantes presentes, como
também o corpo de jta'ados.
Alta, bonita desfilando com

muita categoria, Zoya, demons-
trou que seu Grêmio vinha para '
vencer.
Abriram o desfile as srtas. Tâ-

nia Amaral, rainha da trmespa,
e Neide- Montanari, rainha dos
.0 Jogos Metropolitanos. Logo
~ftlal'am, uma por uma, as
cfudidatas e depois todas em
conjunto.

O júri composto por Rubens
Suffert, presidente da Uges, Ma-
ríano Gonzales, dos Diários Asso-
ciados, Alcides Gonzaga Sanvi-
cente, representando o Departa-
mento de Promoções e Relações
'Públicas da CJCJ, srta. Cecilia
Ferreiro. representante da trmes-
pa. ao concurso Miss' Objetiva
Interna.çional e Gilberto' Lessa,
da TV Piratini, escolheu cinco
-semí-Iínalístas, para depois Ce-
cilia Ferreira proclamar Zoya
Ungaretti stechman como a re-
presentante oficial dos secunda-
rístas põrto-aíegrenses ao Ra-
inha da Primavera.

FESTA MAGN1FICA

Confirmando a tradição das
festividades pr o g r amadas por

Paulo Musse e seus companhei-
ros, o Baile da. Primavera esteve
magnífíco, com o conjunto FIam-
boyant sendo muito aprecíadc,
uma decoração original e gra-
ciosa, enfim tudo na mais per-
feita ordem. Está de parabéns a
classe estudantil por poder con-
tar com esta dinâniica equipe à
testa de sua entidade máxima.

G. E. WALLIG

O Grêmio Esportivo Wallig
participa êste ano também, pela.
primeira vez, do certame e indi-
cou sua candídata em ótimo bai-
le que realizou em sua sede so-
cial e eSportiva..

A orquestra Roj9Jbá animou a
festa. que somente .terminou al-
tas horas da manhã, O dinâmico
díretor social do clube, sr. HeT-
minio Costa d'Andréa, organizou
uma das melhores festas dêste
ano, atraindo todo o quadro so-,
cial que a.ntes não participava
tão ativamente das festividades
programadas pelo clube .

VANDA SARAIVA

Morena de cabelos eomprtdós,
Vanda foi a escolhida pelo júri
que estava. composto pelos srs.
José -Rodrigues Saraiva, Alvaro
Carvalho, sra. Cisa Nunes, sra,
Neiva Santos, sr. Hélio Barba
Selistre, sr. Roberto Diniz e sr,
Leonidas Mazzo.

Após o desfile em conjunto de
tôdas candídatas, foram esco-
lhidas como semi-finalistas as
srtas. Vanda Saraiva, Zandra
Diniz e Ferreka, Guacira de A-
raújo, Gladís Godoí, e 10ne Ri-
beiro sendo que a escolha. final
de V!\;nda foi difícil pois tôdas
estavam num mesmo plano e fa.-
ziam jú.s ao titulo. :Vanda deve-
rá. comparecer ao Dep , / de Pro-
moções da Fôlha para inteirar-se
de detalhes sôbre o certame,
venda de votos etc ..•

Zoya Ungaretti Stechman (foto) foi eleita sábado à noite represen-
tante oficial da Umespa ao concurso Rainha da Frimavera de Pôrto
Alegre. Prometem os diretores da entidade, já. na segunda apuração,
uma votação expressiva, demonstrando que a classe está unida em
tõrno de seu nome, para eeloeâ-Ia entre as 10 finalistas do concurso

.~._-_ ..~---...--- "------- .,._._._,._-'_.,_ ..,--~,,~~---,-.•
FOLHA DA ,TARDE

Stechrnan ·(Umespa) e
(Wallig) Eleitas Sábado

Y','7

/

(
Na. foto acima as.5 semifinalistas do G. E. Wallig, vendo-se da direita l1ara a esquerda as srtas. Zan-
dra Denis e Ferreira, Guacíra de Araújo, Vanda Saraiva, Gladis Godoi e inone Ribeiro. Depois de mui-
ta dificuldade, foi escolhida pelo júri Vanda Saraiva, representante oficial do clube ao certame promovi-

do por Fôlha da Tarde

ZEZÉ MA'CEDO AGRADOU EM
CHEIO NA, SOC. LIBANESA
A festa que o Departamento

Social da Libanesa programou
para sábado à noite, recebeu co-
mo sempre o apoio de seu qua-
dro social, que compareceu em
massa. para aplaudfr o grandioso
"show" apresentado por Zezé
Macedo e sua compannía de re-
vistas.

sur, que lidera O concurso com
mais de 200 mil votos vendidos.
Dizem seus diretores que dificil-

mente lhes será tirada a primei-
ra colocação até o dia da apura-
ção final.

BALLET

CANDIDATAS
PRESENTES

A firma Kappel, Weiller e Cia.,
estabelecida à Av. AIberto Bins,
488. especializada em produtos de
beleza, fez uma vaporização de
perfumes finos em todos salões
do clube e ofertou as três pri-
meiras colocadas na apuração
inicial, finos frascos de perfu-
me.
Zilda Karpinski, da Sociedade

Polonia, Sáloa Neme da Silva, do
Grêmio Náutico Gaúcho, e vsn-
da, Maria Mansur, da Libanesa,
receberam seus presentes das
mãos do representante da con-
ceituada firma. de....cosméticos.
Também 8, presença de LIdice

Zaniratti, eandídata da Sogipa,
foi destaque, promovendo um
maior intercâmbio entre as dí-
versas sociedades que participam
do concurso.

A Escola de João Rol1a repete, hoje, às 21 horas, no Teatro S. Pedro,
o espetáculo, estreado há pouco, com tanto sucesso. O flagrante aeí-
b).a foi tirado durante a cena final dos- Estudos Sinfônicos, coreogra-
fia sôbre o mesmo tema de Schumann, uma das maiores atrações da

, representasão de logo à noite

PETROPOlE TENIS CLUBE
"BAltE DAS DEBUTANTEsrr

"SHOW" AGRADOlJ EM
CHEIO

Muito aplaudído ve espetáculo
apresentado por Zezé Macedo,
que divertiu os presentes, propor-
cionando minutos agradáveis.

Jofre Botomé e 'seus rompa-
neíros de díretoría receberam a.
reportagem da Fôlha com a a-
mabílídade que caracteriza os di-
rigentes daquele eluoe, mostran-
do a hospitalidade da comuni-
dade síro-Iíbanesa.
O conjunto BoI!Sa-Seis até car-

naval tocou; daí podemos imagi-
nar a animação que reinava du-
rante a festa.
Muitos votos vendidos para sua

candidata, Va.nda Maria Man-
I

- Temos a máxima satisfação em convi-
dar os nossos associados e Exmas. Famílias,
para participarem do nosso f'Baile das I)e-
butantes", que será r~ali%ado no sábado
vindouro, dia 10, com início às 23:00 horas.

Pôrto Alegre, outubro de 1964.
CONSELHO DIRETOR

I
MÚSICA: Eddie Mandarino e s/Orquestra
TRAJE: ' Gala rigor
MESAS: Reservas na Secretaria, a partir das .4 hor. '0

dia. 6.
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400 PESSOAS VIVERAO
"AIDA'~ AO A,R LIViRE
NO AUDITÓRIO
No princípio era um sonho. Da.nte Barone, administrador' do

teatro São Pedra, Osvaldo GaidJanieh,' jorna.lista do li ColTeio do
Povo" e Pablo Komlos, 'maestro da OS·PA. Os três: amantes da mú~
sica. lírica e rãs desabalados da operistiea.

E a sonho, que era. sonho, encontrou ressonâneía nas preferências
musicais de Eni Oamargo e OOl"l"espond'ência.no seu ca4'godJe diret.oD
~a DivisãlOCultural do Municipio. .

Agora, o sonho que era sonho poderia se tornar realidade ..•

Só Deus sabe em nome de quan-
sacrifícios. r

Levantar o poço da .orquestra,
investir um milhão e meio de
cruzeiros na aquísíção de um pa-
no de bôca, forrado, para o Au-
ditório, foi, afinal o mínimo.

Gigantesco Q esfôrço .despen-
dido pelos ídealízadores da "Aí-.
da". Barone ocupa todos os mi-
nutos disponíveis como "admi-
nistrador da realização", enquan-
tO o maestro Pablo Komlos con-
cebeu a cenografia da ópera de
Giusepe Verdi adaptada às coa-
di,ÇõeoSdo "Auditório Araújo Via-
na'~
, Zeli KneÚing de AraújO e Iole
Reiter desenharam minuciosa-
mente os cená:rios, que vão sen-
do agora executados ');>01' Valqui-
riJl.Figueiredo e a equipe que Em
Camargo vai montando no Au-
ditório.
E assim vai nascendo a li Aída" .
Dia 11 de abril, durante a eha-

nada "Semana' de Turismo", ela
~pl,rá -à êeIla"Pela primeira vez'.
,~as que gigantesco esfi).rço terá .
Ido levado a cabo até o momen-
to de se acenderem os refletores!

OS_..RJi:FUt!,ORES?

• Os mínimos detalhes exigem
cuidados especiais. Nisso que a-
cabamos de citar, por exemplor.
os refletores. O auditório não
. possui equipamento elénríco de
~teatro, o que terá de ser feito a-

BALLET NO AUDITóRIO

EUi Camargo fará a "Aí da".
Diz ela que isso, como· diretora
da Divisão de Cultura do Muni-
cípio, lhe tem valido algumas ín-
compreensões. .-
- Verifiquei 'em Buenos Aires

o preço de uma "Aída". Pois
bem: 1.000 dólares, só de "ca-
chet". Que poderia fazer? Além
disso, não vejo razão para que
eu não faça o papel só por exer-
cer o cargo que exerço.
Além dos porteiros, indicado-

res de lugar, bilheteiros, técni-
cos, carpinteiros cenógrafos figu-
rinistas, cujo número se eleva a Já divulgamos, linhas acima, a
meia centena a "Afda", nesta es- a defesa que ela fa.z do fato de
petacular montagem _ao ar livre interpretar uma personagem da
que o pôrto-alegrense conhecerá ópera de Verdi. Agora, defende
no dia 11 de abrtl, movimentará as modírícações e investimentos

. 400 pessoas, nem mais nem menos, que se tornaram necessãríos no
Contando o "regisseuer" Auditório:

virá -do Rio, maestro Mári.o ~!"e'""-----l üijã&'1i.~:C:~L::~;;t,:~":""-
Braga, o condutor da OSPA, Pa- da aqui no Parque F-arroupilha,
blo Komlos, Coral Sinfônico da Mas, para que funclone, para
URGS, os cantores o "ballet", .que tenha vida como teatro, eo-
os 330 figurantes, enfim, e mais mo ambiente para outro tipo de
os músicos da OSPA e a Banda realizações que não apenas re-
da Brigada atingiremos a <lua- tretas musicais falta-lhe muita,

coísa, Sem aparelhagem para
captação de som (necessitamos
'microfones ínultí-dírectonaísj ,
sem pano de bôca, com proble-
mas de acústica, porque a con-
cha é írregular e desperdiça som,
sem 'um quadro operacíonal de
cenógrafos, carpinteiros, etc, os

'problemas se multiplicam. Tudo
isso são dificuldades que vamos
encontrando pele. ,fre):lte e remo-

. vendo lenta, mas cuídadosamen-
te.. Agora mesmo, estamos pen-
sando em obter o concurso do
:.desenhista de cenários, excelen-
te, que é o sr, Valquirio de Fi-
gueíredo, e que é funcionário de
outro setor.

gora. Do contrário, seria impos-
sível levar uma ópera ou uma pe-
ça.
Portanto, até num detalhe mí-

nimo, como êste exige-se us co-
munidade uma participação ma-
ior.

GENTE E MAIS GENTE

'.Em çamargo explica 'à reportagem, em companhía do .diretor· de
,ballet, 'João Luís RoIla (à esquerda), que funcionará uma Escola de
'BaBet no Auditório Araújo Via.na e ao mesmó tempo haverá ali um

grande teatro ao ar livre e 'Um corpo estável para o 'município

'-

tl'O centenas .de pessoas mobili-
zadas para o grande espetáculo.
De, fora de Pôrto Alegre virão

apenas o regente e mais um bai-
xo, 1Jm barítono e u11\tenor. Re-
cursos locais suprirão todo o res-
tante da encenação; garantindo
a centínuídade do espetáculo, que
voltará a ser dnc n.!V:6 depois do
dia li de abril. .

RESIS'N:NCIAS .'
- Acreditamos que mesmo a-

queles que não aceitam a músíca
operístíca, por questões' de' gôs-
to, "terão suas resístênclas dobra-
das e aceitarão o grande espetá-
culo que será montado no Audí-
tõrío Araújo Viana. . Ao menos
pelo gigantesco esrôrço que re-
presenta, no sentido de dar o
melhor ao público do sul. . O res~
to é com a crítica m$ical .de éi-
dade,

ENI FALA DE ENI r.

Não tem sído calma, - aliás como
tôda a admínístração munícípal,
a trajetória de Eni Oamargo na
Divisão Cultural do Município,
Porisso mesmo, ela sempre pode
falar de Eni. Assunto existe:

BALLET E SALAS

- Adaptamos salas - p1'osse-
gue Eni - e continuamos nêste

t trabalho. Mandei feehar . uma,
das paredes para abrígar a Es-
cola _de Ballet .de Rolla, com
quem o Munjcípio firn:wu-GOll.~
nío. A Escola e lia runcío-
nará no Auditório e, 'ao mesmo
tempo, teremos um magnífico
teatro ao ar livre do 'Parque Fi1\'-
roupilha.

E conclui a Diretora da Div.-
. ão de Oultura do Município:
- Dada a. precariedade de re-

cursos com que contamos, é pre- '
císo, entender que dedicamos
tempo e muito mais que isso à
construção de uma obra ,que be-
nefíçíará a população, abrindo
novos caminhos e criando, junto
com: momentos de arte e beleza,
novas possíbilídades.

Dentro do próprio Jtuditório "Araújo Viana" vão sendo executados
os cenários, pa.inéis enormes para a r;iga.ntesca eneenaeãe do dia 11

de abril

"AIDA"

Os trabalhos de eenograffa, dentro da concepção de Komlos, cui-
dadosamente planejados por Seli Knellhlg de Araújo e loJe Peter
Reiter, examinados por nossa reportagem. Enl Camargo discorre s&-

bre os problemas, S'Urgídós

GANHE GRÁTIS • Uma Cozinho Completo
Fábrica de Móveis oferece dormitório casal completo cl7 peças em pan marfim, por apenas
125.500,e de brindeI cozinha 3 portas, eõr a escolher. E tem mais: Sofás-cama - varandas' -
·~olchõ~ e II\ltrós dormitórios.' Também- têm brindes. MA'l'RIZ: CEL.' Ií'EIJÓ, 52 ....;..CI'NE'A-
MÉRICA - FLORESTA. FILIAL: AZENHA - BARÃO DO TRIUNFO, 665, e Exposição AV.

PROTASIO ALVES,548 - SABADOSATt AS 17 HORAS .
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"ARTE NO RIO GRANDE DO SUL
HOJE" DIRÁA QUANT AS ANDAMOS
Reunindo no Museu de Arte do

Rio Grande il;o Sul as maiores
ex;pressões das artes plásticas
gaúchas, a exposição "Arte no
Rio Grande do Sul Hoje", que
integra as comemorações dos 30
anos da "Fôlha", e que se ina.u-
~ dia 22 do corrente, terá O
grande e ilmporlante mérito e a
nobre missão de dizer "a- quantas
andamos" ..
Uma. verdadeira revisão coleti-

Ta, u:ma vista panorâmica sôbre
• arte gaúcha, a mostra que está
sendo organiza,da peloprof. Car-

los Scarinci, diretor da MARGS,
apresentarâ os principa-is artts-
tas gaúchos, representados por 0-

bras qualificadas, o que permitirá
wm exa-me geral da situação rio-
grandense nêste importante se-
tor.
Às 18,30 horas do dia. 22 de a-

bril, uma sexta-feira, êste acon-
'tecímento se há. de impor como
um dos momentos decisivos den-
tro da evolução do mundo cultu-
ral suJinO.
Posteriormente virá "ao Rio

Gl'ande o prof. Valier Zanini,

VERA CHAVES BARCELOS
- EXPOE NA "GOElDI"
NO RIO DE JANEIRO

Assim se mailli,festa o "Jornal do Brasil" J!. respeito da -exposí-
ção de gn'3.vu.ra.sde :Vera Cha.ves Baecelos na Galeria "Goeldi" no
Rio de Janeiro:

"A Praça. General ·08ório, na próxima seiunõa-fei:ra~ vàí tomar
oontato com a gravura de Vara. Ohaves Barcelos, que inaugura uma
individu9Il na Galeria' Goeldi.

Vera. é gaúcha de PôlrtoAlegre e iniciou sua. educação a.rtIsti-
cá no Instituto de Belas .Artes daquela Cidade, formando-se inicdal-
mente em música, pa-ra depois dedicar-se às artes plásticas. Em
1001 seguiu para a Europa, _prosseguindo seus estudos na Centrail
School of Arte and Crafts na Saint Martln's School, onde· se. iniciou
em litogra;!ie.. No mesmo ano rreqüensou em Paris a.s aula.s de Pi(n-
rua da Academia La Gmnde Chaumiêre e .no ano seguinte cursou
a Académia.Jla,n Beeldende Kunsten, de Roterdã, aperfeiçoando- /
se em Desenho e- Gravura. Na mesma Oíd-ade estudou Pintura com
Johan van Reede e Trees SiUringh. -

Voftando ao Brasil, Vera retomou os estudos de Iítogratía, com
Maa·celo Grassmann e pintura com liberê Oamargo,

Todos êstes CUil'SOS demonstram a conscíêncía artística de Ve:l'3.
6have.s qUe só agora, ciente de seu "m'étier", 8IV~IlltUra-sea uma lu-
dividuáJ. no Rio de Jane.iro. Não oostante, desde 1962 expõe coleti-
vamente em PÔl"tOAlegre, Belo Horizonte, São Paulo e mesmo no
RiQ (ArtIstas Gaúchos, na Galeria. Macunaima) . Individualmente
:i'êz exposições na Galeria da Aliança. Francesa, comxilogra1'i.as, li-
tograJia.s e desenhos; 11a Gãleaia do lBEU, com liltogl'afia.s e dese-
nhos, ambas em Põrto Aleg're, e na Gai1eria dq. IBEU de Bel() Hori-
zonte, em 1964.

Nossa apreciação crítica. sõbre a gravura de Vara Chaves Bar-
~los Será feita oportunamente. Para orientação dos leitores, no
entanto, adiantamós o julgamento de :MaJ:istela"quando de sua 'mos-
tra na Oapital míneíra;
, ".Apesrur de acumula-r um bom número de titulos, Vera Oha:ves

Barcelos é uma das mais jovens mistas da galeria gaúcha, Vera
grava na madeira e na lPédrà, cuíos materíaís frios e inertes lI;lev~lve
calor e vida, com' um gra;flsmo il'itmad'Oondul~te e expressivo. seu
tra;balho é afhmado por um processo evoíutíve, parbíndo do realís-
mo lógico ao aostracíonísmo Iíríeo, repleto de sugessêes",

-Talinbém o crítico gaúcho Aldo Obíno emitiIU sua opíníão:
"Vera Chaves Barcelos eomparece com uma seleção de deaenas

de gravuras. Aqui estamos no donúnio da arte abstrata, em com-
posições elaboradas com sensi:bilidade e de Iínguagem eseorreíta,
marcando o gravurísmo com gõsto, destacando-se -'O colorido rico e
eõbrro. Essa jovem artista de nosso meio traa a sua alta fo~o
européia, na. decantação que teve em alguns dos melhores centros
do lado de lá do Atlântico. :e todo um panorama de harmonia aos-
trata. que mostra ser uma. artista de ipel'SOnalidadeínteíríça que não
põe fom a sua etapa anterior. :euana mostea de uma jovem de "é-
lan" e em ascensão segura; si:ncet)t 'e autêntica". '

Com todos êstes prognósticos, podemos prever· grande sucesso
para a Moslím de Vera Ohaves Barcelos na Galeria Goeldi, às 4,
horas da próxima. segunda-feíra",

• Grêmio Náutico União
Tenws o prazer de convidar os Senhores Assooiad06 para

as seguintes festividades:

DIA 09.04.66 - SABADO - ÀS 23,00 HORAS
"Baile de Aleluia,", no "Grill" dos Moinhos de Vento

Traje: Gil/Ia.
Orquestra: Cassino de Santa Cruz.
Ingresso e Mesa: Na Secretaria.

DIA 10.04,66 - DOMINGO - ÀS 16,00 HORA'S
"Festa da Páscoa", na sede dos-Moinhos de Vento, para a pe-
.tizada uníonísta, com distribuição de prêmios.

DIA 10.04.66 - DOMINGO - ÀS 20,00 HORAS
"Reunião-dançante", no "GriU" dos Moinhos de Vento, em
homenagem aos remadores.

A DIRETORIA

diretor do Museu de Arte de São
Paulo, que selecionará entre es-
.9a.Sobras então apresentadas, 30-

queJas que poderão representar
nosso estado numa grande expo--
síçãe de caráter nacional. O que

dá ainda maior significado e
importância à mostra" Arte no
Riu Grande do Sul Hoje" •

"UM GôSTO DE MEL" CON'rINúA LOTADO

A foto dá bem uma. idéia da impressionante aceitação de "Um gôsto de mel" pelo público. Lotando
quase sempre, o espetáculo continua ho-je e ama.nl!á no Teatro Experimental "Alvaro Moreira-", à Rua

Gen _ Vitorino

"AiDA" AMANHÃ E TÊRÇA

Dando prosseguimento à temporacla lírica de verão, "Aída" (foto) volta. ao cartaz amanhã e t~-fei.
r,a, no "Auditório Araújo Viana". O espetáculo de terça, dia 12, festeja o aniversário do alJditório e

. se- integra. nas comemo rações dos 30 anos da Fôlha

ESTRÉIA A 15 NO "LEOPOLDINA"

"UMA MULHE.R DOOUTR10 MUNDO" COM
INGRESSOS A VENDA SEGUNDA..FEIRA

A necessidade de -montagem urgente de uma
peça é rato comum no teatro, no mundo jnteíro.
Um ínsucesso inesperado, a retirada ímedíata de
cartaz de uma obro. Iaboríosamente ensaiada, tem
'Obrigado produtores de todo o mundo, em todos os
tenl(pos, a montagens rápidal3.

Diante das dífículdades que o Teatro Leopol-
dina tem encontrado para trazer um dos gran-
des- sucessos do Rio·ou São Pe,ulo, para a;brir 6
temporada de 1966, êsse fato comum no teatro a-
contecerá em Pôrto Alegre.

Para maio, junho, julho e até o fim do ano, o
Teatro Leopoldina já tem contratado vários gran-
does espetáculos, como "A mulher de todos nós",
••Alô, Dol1y" e outros. O problema estava- neste
mês de abril.

Agora ficou acertada entre a direçâo do 'I1ea-
tro !Jeopoldina e o produtor Pereira Dias a mon-
tagem de um espetáculo para estréia já no pró-
ximo dia. 15.
- . Noel Coward é considerado }lm dos maiores
-comediógrofos ingleses, além de excelente ínt 1'-
prete. Como ator, tem aparecido em drversos i fil-
mes, sempre em pap:is de destaque. Como autor,
ficaram célebres, -entre- outras, as comédias '-"Pan-
~da de amor" e "Quartos separados", mas a que
mais sucesso alcançou, em todos os palcos do mun-

do, foi "Uma mulher do outro mundo", represen-
tada pela primeira vez, no Brasil, por Dulcina,
nos áureos tempos de sua g;rende companhia. Es-
sa é a peça escoãnda por Pereim Dias. "Uma mu-
lher do outro mundo" é um texto cheio do fino _e
bom humor- inglês, pendendo um poueo para a
farsa. Um homem comum que, sÜ!bitamente se vil
Q.~ voltas com duas espôsas legítimas, uma viva e
a outra já morta há sete'anos. Partindo desta si-
tuação embaraçosa, Noel Coward diverte -duran-
te duas horas, criando momentos de grande hila-
ríedade,

No elenco veremos Vânia Eliaa.beth, que em
1965 interpretou com raro felicidade "O diário de
Anne Frank", Gilda Mlranda que emprestou seu
talento a duas das maiores produções locais, "v>eg-
tido de Noiva", "Diário de Anne Fl'ank " , Juracy
Pinto, atriz de televisão dos bons tempos do "Tea-
tro de Comédia", Perla' sarmento, uma revelação
do ano que passou, Lourival pereira, também e-
gresso da televísão e Haidêe Sales além. de Pe-
reira Dias que também dirige e produz o espetá-
culo.

Os ingressos,à venda a partir de segunda-fel-
ra na Loja Shangri-Lá, serão vendidos a dois mil
cruseíroas com vesperaís aos domingos, com pre-
90s reduzídos.



ROLLA E SEU BALLET ~o""-n.ô.,l. <10 }it~a
. . - õ-..{-l-C.C

,

Dia 9 próximo. às 21 horas, no Auditório •.Araujo Vian-
na", em comemoração à Semana de Pôdo Alegre, e;;tará
se apresentando Rolia e .seu Bsllet, com, o seguinte pro-
grama: I parte - Primeoere e Sonata. de Grieg; Il Far-
te _ A dança em quatro tempos: primitivo,. clássico, bela
época e atual. Entrede franca. O espetáculo será pa-
trocinado pela Dio, de Cultura da PrefeituN! deP, Alegre.
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F.OLHA DArA,RDE
De hoje até o dia 27 do corrente, atingindo os mais

variados campos de atividade, "Fôlha da Tarde" 'come-
morá seus 30 anos com uma série de promoções, que
terá sua "largada" com a tradicional "Rústica de Ani-
versário", exatamente a mais antiga de nossas realiza-
,ções esportivas, já que vem sendo disputada desde 1938.

Artes plásticas; remo, tênis, teatro, f'otogr-afia, atle-
tislllÚ",earrinhos de-lomba, kar-ts, hipísrao, -cclumbntilia,
musíca erudita, musica popular, festas populares, sociais »

eFeunião tUt'fístlca, tudo isso estará enquadrado dentro
'l' - do programa de comemorações do,.."Vespertino da Cida-

de"; ,
I ,'A distribuição das promoções, 'ai) longo dos 16 dias;

'é a seguinte: , '
, Dia :li - segunda-feira - 20 horas - Corrida Rús-

ticade Aniversário - Largada na RUa Caldas Júnior,
esquina Andradas. ' .

z 12 - têrça-feira - 18,3Dhoras: inauguração da ex-
posição de pinturas de Joel Amaral, na Galeria Carraro:
~1 horas: espetáculo de aniversario do Auditório Araú-
jo Viana, ópera "Aída", sob a regência do maestro pau-

. lista Eduardo Guarnieri, em homenagem aos 30 anos
da "Fôlha".·, ' ' , .
, 13 -'.q"uarta::-feira - 21 horas: espetáculode estréia
eficial de "Ratos e homens", -de John Steinbeck, pelo
Grupo de Teatro Independente, no 'I'eatro São Pedra."
, 14 - quinta-feira - 17,30 horas: inalJguraçãoda

exposição de arte infantil, "Crianças vêem Munique", na
Escola de Artes da URGS (ex-IBA), à Rua Senhor dos
Passos, promovido' pela Divisão de Educação Artística
da SErO e Instituto Cultural Brasileiro-Alemão, em ho-
menagem aos 30 anos da "Fôlha".
ta da Tristeza; Provas columbófilas .
ta da Tristeza; Prova columbófilas.

17 - domingo - 10 horas - Travessia de Pôrto
'Alegre a remo - chegada no portão central do cais do
pôrto.

18 - segunda-feira - 18;30 horas: reabertura das
atividades da galeria "Leopoldina", com inauguração da
exposição de pinturas de Léo D'exheimer ,

720 - quarta-feira - 13,30 horas : abertura do Fes-
tival de Pintura e Desenho ao ar .livre no Parque Far-
roupilha.

21 - quinta.Jeir-a ~ S~30horas: aber-tura _do cam-
peonato gigante de bolão, reunindo tôdas as sociedades
'pôrto-alegrensee, na sede da 'Sociedade Ginástica Nave-
gantes-São João; 9 horas: inauguração solene do aam-
peonato infante-juvenil e infantil de tênis na Associação
Leopoldina-Juvenil ; 15 horas: provas hípicas infanto-
juvenis na Sociedade Hípica Pôrto-Alegrense ; 21 horas:
eoncêrto da Orquestra Sinfônica de Pôrto Alegre, no
lAudHório "Araú]» Viana",

22 ~ sexta-feira - 18,30 horas: inauguração da ex-
posição "Arte no Rio Gra:nde do Sul Hoje", reunindo as
inaiores expressões das artes plásticas gaúchas, no Mu-
seu de Arte do Rio Grande do Sul.

23 - sábado ~ manhã e tarde: prossegue o tênis 'na
~ Leopoldína-Juvenil; noite, baile comemorativo; 15 ho-

ras:'eliminatórias car-rinhos de lomba.
. 24 - domingo --:- 9 horas': finais dos, carrinhos. de
Iomha ; 15' horas: festa popular no estádio da Sogipa.

25 - segunda-feira -"- t8,30: inauguração da expo-
sição de fot,ografias do cio.ncurso" Pôrto' Alegre-:-1966;';
20 horas: concurso de conjuntos musicais no Teatro Leo-
poldína.

26 - têrça-feira - Fest-a de encerramento (21 ho-
ras) no Auditório '~Araújo Viana",

30 ANOS-j
PARA COMEÇAR,A "RúSTICA"

Nos 7.000~tr4)Wdo perQU~ os melhores a.tIetas: gaúchos, J;'epvesentamlo .QrA;r: ."'. l~ruJcional, So-
gipa, Floria.no e outros clubes, além dos avulsos, num total de uma centena, êb.,i••.1JUemé melhor, est..••
noite, na "Rústi~ de Aniversário", que. inall~ura as comemoeacõesdos "30 anos da. Fôlha da: Tarde*.

A foto é da última edição da grande prova (1965), vencida pelo gremista La.utério Juffo

FOTOGRAFIAS, JO'R'NAlISMO E TEATRO·
EM QUATRO CONCURSOS COMEMORATIVOS
Diàriamente, dezenas de leito-

res se Inscrevem em nossa pro-
moção "PÔl'to Alegre-1900", que
. visa deseobrír e apresentar novos
ângulos da ca.pital gaúcha, e ao
mesmo tempo propiciar a ínúme-
1'08 fo'tógr!llfos-amadores a opor-
tunidade de participarem em u-
ma realização sadiamente com-
petítíve, em busca da qualidade.

o concurso de fotografias da
"Fôlha da Tarde" está aberto a
todos os rotõgratos-amadores da
cidade, bastando, -para ser feit6
a .inscrição, remeter o negativo
ou negativos e cópias das fotos
(cada concorrente pode partici-
par com até três trabalhoo).

. Um }úri especializado, integra-
do pelos fotógrafos Santos Vidar-
te- e Pedro Flôres, pelo chefe de
reportagem da "Fôllha", joma-
lista Edmundo soares, e um :rew
presentante do COMTUR, esco-
'lherá aquelas que possuem gaba-
ríto smicie,1tce para uma exposi-
ção (que será ínaugurada dia 25)
e premiará as três melhores.

As reportagens não devem ex-
ceder os limites habituais de u-
ma reportagem jornalística, a
fim de que, inclusive, se torne
praticável a sua publícação,

REDAÇõES:
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Organizado pelo centro de Pes-
·quisas e Orientação EQucacionais,
integrado nas comemorações dos
"30 anos da Fôlha", está sendo
lançado neste momento, nas es-
colas públícas e partkulãres da
capital do Estado, um concurso
de redações para. nível primário,
tendo como, tema "A comunica,
ção social: o joraal".
As melhores redações serão

preeníadas- com publícação. Entre
hoje e amanhã; o CPOE, dirigido
pela sra. Alda Cardoso Kraemer,
expedirá comunicação aos profes-
sõres, 'contendo as instruções pa-
ra o 'concurso,

"RATOS E HOMENS":
CONCURSO.

Através de Sua página de "Ar-
te e espetMulos", a "Fôlha"
iguallrnente patrocina concurso dia
"Crônicas Teatrais"; As crônicas
deverão versar sôbre a peça "Ra-
tos e homeas", de John Stein-
b~k, .
'As três melhores crônicas tea-
trais enviadas à nossa redação
dentro do período de 13 a 23 do
corrente, enquanto a peça esti-
ver em cartaz no teatro São Pe-
dra, serão pubücadas. E' neces-
sário, além de um possível pseu-

- dônímo, o nome correto e o en-
derêço do concorrente.
As crônicas não devem exce-
der a três laudas datilografa-
das, em espaço dois.

CONCURSO' DE
REPORTAGENS:
JORNALISMO

Os alunos dOIS cursos de jorna-
lismo, da URGS e da PUC, estão
convidados a .partícípar' da nos-
sa promoção de antvereárío, to-
mando' parte no concurso' "Pôrto
Alegre-1966'1 para reportagens.
As. três melhores 'reportagens

serão publícadas no "vespertino
da Cidade" e-seus autores eerão
premiados,

"AfDA": EM DUPLO
ANIVERSÁRIO
O espetáculo de amanhã da

ópera "Aída", de Verdi, que
será regido pelo maestro -pau-
lista Eduardo Guarnieri, é co-
memorativo 00 terceiro ani-
versário do Auditório'" Araú-
jo Viana" e, ao mesmo tem-
po, homenagem aos 30 anos
da "Fôlha da Tarde". A ro-
'to mostra um instante do e.s-
petáoulo que foi assistido on-
tem por éêrea de 3.000 pes-
soas no grande teatro ao ar
livre ~do parque -"Farroupi-
lha". .
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Szidoll e
Votapek "tos
Mejores
Pianistas" do
ano em
liontevidéu
So'b o tij;W;o "Lo meíor de

1!}67" o jOl'nail uruguaio "E1
Palis": Wa.z a relação dos B.r.tis-
tas que mais se destacail"a'!:l n.a
temporada que paSSC'Uno amlbl~
to das a.tuações com a orques-
tJ.1ado SODiRE. (Sodedarle Ofi-
cíal de Di~usão Rádio E'léitrica)
e em 1'eclitais. Ro<ben:toSúdon
figw:a. nas duas listas. poiS tan-
to o recital que realízou no
Teatrd Solis, corno a. sua ínter-
pretação do 2.0 • concêrto de
CamM'go GU'<l.T!lU8n- para
piano e orquestra sob a regên-
cia dJomaestro Ni!lll()S'iliil1CO,-
estão entre os destaques do
ano musícaã 67, na capÍltal do
país vízínho. Ao 1a([0 d~ E?zi-
don estã;o ainea, .o PHl.nlsta
a.méJ:l~ RaJiph Votapc>k. o
cantor Pete' Pea.rs (in,t rprete
de Benjaand!n.Britem), Wallter
Moendeg.uila (IbM'ÍJt.imo), Rü<nal'd
H~ (bar:E!:ono), Quaor.teto
de Leipzig e M.mia Tereza.
:M;ontene:gTo (soprano).

Na rmção dos destaques de
eolistlas que aJtuSll'affi com ?r-
questra, está nQV'amente o. psa-
rusta gaúcho ~o:bel'to Si/;idon,
RiaI1ph Votapek (que exeGuvvu
o 2.0 concêrto de Be~a BaOC'tok),
o pianista alemão Ricl~ Haa-
ser, a píanísta Uir'Ugum'a.Fan-
ny Ingold e, entre outros csn-
rores, o SOIlJIl·S'll'.)Dim:a Lope~.
E assím, o nosso JO'VeI!llPUI,-

nista, q.ue d-!wa-á illliciM' sua.. a-
tilmaid'e em 1968 em fffi'erell'.o,
na E;uil'opa, vê encerrado o ano
die 1967 recebendo em -PôrOO:
Alegll'e - da TV Gaúcha e Ze-
ro HOra - 10 l~cl d~~do
ao rnaâor destaque em música, e
de "O JOl"Iw.l", do RiQ de Ja-
neiro, quetrumibém o distinguiu
corno li!.figu:r•• do ano no VeITe-
no da Q.tiíVidademusical.

A dança de percussão pela escola de João Luiz
Rolla constituiu com o ballet eletrônico do
dançarino argentino radicado no Paraná a du-
pla manifestação do coreografísmo de vanguar-
da de maior relevo do ano de 1967, sem des-
douro para o ballet de straVinsky. reposto por

Polônia/ Suécia
• A Tel~visao da SuêcIa pro-

jetou o filme de Jan Ryb-
kowskt "Esta. Noite a Cidade
Mon:erá". A m cadeia da Te-
levisão da; República Federal
Alemã apresentou "O Verda-
deixo Fim de, Grande Guerra",
de Jel'zy Kawalerowicz e a cur-

. ta-metragem "A Festa", de
Andrzej Let>""ZiCzyf.1slti,Na últi-'
ma bôlsa .cínematográfíea de
Va,rsõvia If'oram assinados 47
contrates para a distribuição de
!filmes de enrêdo e 106 para
eurta-métragens. "A Bal'rei-
ra", de J. Bkolcmowskí e "Ma-
ría e [N'a;poleáo", .de L. Buc'Z-
kowskí, foram as primeiras a·
serem adquírídes.

CBCIL DAY LIWISs PQ!:f~
,O"CIAL DA CôaTB INGLÊSA

na Universidade de O~ol'c1.
Atualmente está com 63 a-

nos. O cargo de "ipOet ~~l11',ea-
te" existe desde o século xvm:.
O titular deve escrever poemas
a pedido ofio1al para comemo-
ràr acontecimentos importantes
!tais corno a coroação do sobe-
rano ou a morte de um herói
nacíonal. ~ possível que a pri-
meíra tarefa de Day Lewis se-
j.s; a d,e comemorar a instala-
ção do princ~pe Oha.rles na d'g-
nídade tradícional de prímozê-
·nit.o real, a de príncípe de Ga-
[es, no ano víndoaro. E.l1tre os
sntecessores dJe Lewis e de
iMasefield figour.am vates reno-

RUY DINIZ NET10 mados como Wi11iam Words-
~. '. à worfh, Roberl Sourt:hey e AI-

Será amanhã, ll:ul1Wa-fel'l~.. S d'red Tennysoll. A nomeação de
21 h'O~'a~,na SOCloow,e Oaíxeí- íLe\vis foi anunciada no gabí-
ros VHI,}antes, .à Rua p. La'lll"a, nete do primeiro-ministro.
a homerJ!9.g'.EIll"I:.que amigos e .<XJ- 1<.:ntresuas obras constam
legas lPl'esta,r!!? a RJUy DlilL'Z "'IIhe :bul'ied day", "Collec.ted
Netto por motivo da. sua trans- IP m"' 19-4" "lA h~ for
ferêl1<;ia.para Pol''Úllgal. .. • ipO'<>;try;', ~'IPÓetry for you",
Os mteressadOS <:ID PJryllC1Pal "The poeti~Image" "1P€l'1"asus

devem '1'~azer~;W~r;~~'_and o!<!!ers POffi!:!l"~~ Tamro!tll
~~ mn.lttrmT-aS de ho- :tr.ax:fumu-para o mg·t ecIo",a.5:
je., <l!~-lfiel:ra O0>IJ5troráa 110- de Vir·gílio, as "Geol'giMS·' 'e a
rnell!~em de'um clhurrasco, "'EneidJa". do mesmo poeta.
~UJl'anrte o qual será fe1m a en- [I)~y LeWlS nasceu a. 'JI1 de a-
1i;'ega de urna lemlbr.ança ao no- Ib!l'llde 1904 e seu pai-era pas-
:melIliag'oodlO, ,to!' protestante,
I,.

Lo.NDlRffilS, 2 (AI?) - Ceci'l
Day Lewis, que escreve no;ve-
Ias ooltcíaís sob o :ps~udônJ.mo
de NiClhoIas Blake, fo()l nomea-
do "lPoet Laure8.te.. (poeta 0-
Ificia:l da Oôrte ReaJ !britânica),
esta noite, em suostétuíção de
John Masefield, que morreu a
12 de maio último, aos 91 anos~e idade:" Day. Lewis, pr-olf>ess~r.
de Li:teT'lLtura Poéltica d'a. um-.
versidade de Harval'd, de -1964 -
a 65, ocupou a. mesma cátedea

AMANHÃ
HOMENAGEM A

Fedosejeva e as criações de TIse Simon e as
contribuições de 'l:'ony Seitz Petzhold (FaU8to),
Ca.rm:en Romana (SaIg), e 10 que houve de la-
precíãvel na apresentação dos vários cursos de
. dança, qu~ prepaj;Fm as novas gerações que
surgem em Pôrto Alegre.

SOCIA,IS
N\JPCIA.s

M1ARr.L1i:A IPlNiH!EIRO FlA-
BIAO - ENIO saA!RlElS BOR-
R..I\.'LIHO - Oi.vjole religiosa-
mente, eontearíam matrímõ-
mo o sr, EnJio Soa.res BoIT3Jlbo,
!fi![10 do sr. João !Licio Bol'il',a,-
jho e sra, Ercy SoSll'es Bon"!lJ-
lho, com a srta, iMiari!~éIa!Pi-
rJlheilto F1aIbiáo, fillha dia exma.
sra. víuva Hecloldia.iPj,nhe!Q'o
Fabião. lPa.ramnfou o ato reli-
g~:\9(), na :!6o-:rejaSagrada Fa-
II1Úllia:pela noiva - 81'. 'Ru~
Luiz Fiamino e espôsa, sr, Cai-
ro Morei:ra P~ttlhei!ro e 5118,.0-
[eta CavalheiJro, dJr. lPetrÔll1óio
lNevJesC.a.ppareJolie espôsa, e dr.
Oa111ooooota iMiei;rae espôsa e
pelo noívo - '51'. C~audi.o Cas-
rtello Branco e espôsa, &1', Gas-
tão Borralho e espôsa, dr. 016-
!doisV:eig,a e espôsa e dr. José
A}b!uqruerque e espôsa. Floram
padrírrhos no ato civil; pela
!I.1oiNa-- sr. O1avo.!Riegio !Pi-

ameiro e espôsa, 6r. LWz Rlegio
lPi11!heLl'oe espôsa, sr. Acrysio
Gomes e espôsa e sr, iPia;.im !R;e-
gio !Pinheiro e espôsa; [pelo.
noívo: dr. Nilton Heroore es-
[pôsa, dr. Ruben Weíss e - srta.
ELaine Soares Borraõho, d:r.
B'éilio Jorge SOail"CSe espõsa, e
di!'. FláviQ Borralho e espôsa.
O sacramento foi micilaido

pelo !Pe. SereriJnJo B;r.ume du-
rante a eerímônía, cantou o Err,
SiJdlney Weiber, acompamlha:do
!pelO cOTailda :?U!O,
AfIlÓSo aro ~ligiooQ, OGnoí-

'VOS S'egUÍ!l'am em ~em de
rt'Úpctas,
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odisséia

o álbum que contém essa ópera
foi emprestado à Rá.dio da Uni-
versidade pelo professor .José
Papalardo, da Orquestra SInfô-
nica de Pôrto Alegre.

* O conjunto de Sérgio Men-
des está fazendo escola: pri-

meiro foi o desarticulado "Bra-
zuca ", de Antônio Adolfo, a co-
locar duas garôtas cantando em
frente do. conjunto; agora. é a
vez de Luisinho Eça, que já tem
o conjunto de instrumentistas es-
truturado. Só j"alta encontrar as
duas cantoras, que êle afirma

<, conseguír, nem que seja colocan-
do anúncios nos principais jor-
nais do Pais. '

2.001:
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o balé de ontem, no Audit6rio Araújo Vian/l
era todo suavidade. Um s6 momento de

- agressividade e os aplausos do pÚblico
Para Rola e sua escola.

ARTES Ede urrt:balé

séia contada e vivida ao 110mdo Danúbic.
Azul.

A Odisséia no Espaço tinha ritmo, fas-
cínio. Foi sucesso. O 2.001que foi filme e
música, ficou _sendo ~alé. Aqui em Pôrto
Alegre, a primeira versão foi a de Rola,
com sua escola. Depois Marina Fedossejeva
apresentou também o seu balé sideral, du-
rante a Semana de Pôrto Alegre, na Re;to-
ria da Universidade Federal. Marina, usou
côres e slídes violentos. Seus homens pri-
mitivos eram môças de longos cabelos e
gestos selvagens. Os homens do futuro ti-
nham roupas brilhantes, moVimentos sêcos,

O balé de ontem, no Auditório Araújo
Viana era todo suavidade. Desde a noite
morna e do céu com algumas nuvens e pou-
cas estrêlas, até as meninas vestidas em
branco, refletindo os tons suaves de rosa-
verde-azul-amarelo, de um refletor.

amor, çomo hlloyetâ. ele7oi!enquanto _houve- _
rem olhos dispostos a procurá-Ia, mesmo
que seja uma busca tão árdua como a dos
nossos professôres de balé, díspostos a não
deixarem nunca a luta. Professõres que fi-
cam com os olhos úmidos na hora do a-
plauso final. Na hora que é tônico para
êles. O tônico de que tanto precisam pa-
ra prometer: isto é apenas o inicio.

Houve um dia em que Adão e Eva se
cobriram para os olhos de Deus. Foi o dia
em que ll:le passou a existir para os dois. O
dia do amor-temor descoberto.

Houve um dia em que um diretor de
cinema chamado Ulbrick materializou Deus
na forma de um mcnolíto. Pedra negra a-
traindo e assustand<rittmlens-macácos. Era
2()01, uma Odisséia no Espaço. Uma Odís-

Um momento só me- maior agréssivida-
de. Momento que arrancou aplausos do
público que quase lotava o Auditório. Foi
quando, ao som de Danúbío Azul, os cor-
pos brancos e jovens se moveram suavemen-
te, num unissono perfeito, refletindo uma
galáxia prêto-dourada projetada 'em slídes,
do meio do auditório. A müsrea cresceu e
a galáxia se transformou numa imagem da
terra azul, como a descreveram os primei-
ros cosmonautas. Uma terra azul e peque-
'na nos .seus lagos e mares, perdida entre
céu muito claro e nuvens gordas e bran-
cas.

Novamente a suavidade, novamente o
balé muito clássico, muito bonito e harmo-
nioso, dizendo que houve beleza no primei-
ro momento do encontro homem-deus, conto
houve no primeiro encontro mulher-homem-

1 TV· Música - Rádio Osvil lepes

Tôdas as sextas-feiras, no Restaurante
Galo, está se apresentando um conjunto
típico português. É um pouco de Lisboa,
das casas de fadÓ, um pouco de teatro,
poesia e de humor português. Essa apre-
sentação é o resultado do trabalho de um
grupo de portuguêses e brasileiros, todos
com outras atividades além da música, e
que, para matar as saudades, decidiram
reviver um pouco da arte de sua terra.

QUEM FAZ O OONJUNTO

É Edgardo Xavier, lívretro por profis-
são, que conta o início do conjunto: "a
idéia começou quando eu encontrei aqUi o
Antônio Balbíno, um guitarrista já de re-
nome quando atuava em Portugal. Conhe-
cia-o através das minhas atividades em
teatro. Aqui, começamos a nos reunir e a
tocar alguma coisa, para lembrar os ve-
lhos tempos. Eu então declamava, recitava
um pouco de teatro, tudo sem matores
pretensões" .

"Então, veio juntar-se ao grupo um
cantor: David Correia. O grupo passou a
ter mais entusíasmo, as canções foram ga-
nhando melhor interpretação e já fazía-
mos algumas apresentações para grupos de

• As 21 horas de hoje, você-Po->
derá ver ~ nova face do Co-

ral da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. O -grupo, que
tem uma tradição de apresenta-
ções sempre da melhor qualida-
de, tem agora um outro tipo de
interpretações, feítas por alguns
de seus integrantes. No programa
de hoje, além de músicas renas-
centístas de Thomaz Morley, '01'-
lando de Lassus, Orazío Vecchio
e Monteverdi, vão apresentar os
"negro spírítuals v Go down, Mo-
ses e Run to Jesus, Roda Carre-
ta, de Paulo Ruschel, uma mú-
sica do folclore amazonenss ou-
tra do folclore italiano e ~utra
ainda do folclore irlandês, a-
lém de "A Valsa", de Brahms e
"O haupt voll blut urid wnder"
de Bach. O local é o Salão d~
Festas da Reitoria, com entrada
, franca,
• Está acontecendo em Londres

. uma exposição de latino-a-
_ ~ricanos, com o títulQ..de ':Pin-
, tores de cavalos dó mundo". En-
tre os presentes, destaca-se Ca-
ribê, o pintor baiano. Ao lado
dêle, estão os argentinos Carlos
Rume e J'osé Luis Salinas, o me-
xicano Oarlos : Tejada e o uru-
guaio Oastells Capurro. Caribê
foi homenageado, durante a i-
nauguração &a mostra, com u-
ma recepção oferecida pelo 'víee-
presidente do Banco de Londres
na América Latina. Seus traba-
lhos, assim como os do pintor
Rume, fazem parte 'da Colecão
Reat A Raínha Elizabeth ganhou
um quadro de Caribê quando de
sua visita à Babia, em 1969.
• O curso de pintura em por-

celana que as professôras
Georgina Obino Sobbê e Gladis
D' Aló vêm mantendo há três a-
nos na Associação Cristã de Mo-
ços (ACM) à .rua Washington
Luiz encerrará suas atívícades
na semana vindoura, com uma
mostra geral dos trabalhos fel-
t<;s, o que terá lugar em conjun-
çao com bazar das senhoras ace-
mistas.
A referida exposição estará a-

berta somente dois dias abrindo
no dia 3 (4.a-feira) às '1530 ho-
ras e ficando sob visitaçã~ públi-
ca todo o dia de õ.a-teíra até as
19 horas.

~ A ópera mais famosa de Va-
lentino Fioravante será. a-

presentada amanhã,' a partir das.
20,30 horas, 'pela Rádio da Uni-
versidade. Trata-se de "Le Can-
tratricl ViIlane", que foi levada
à cena pela primeira vez em .,
1806. O oompusítor nasceu em
Roma, em 1764, e faleceu em ..
1837. Escreveu maiS'~ cínqüen-
ta óperas cômicas e per'ence à
Escola. Napolitana, O Jibreto ori-
ginal é de Cesare Palomba, mas
foi adaptado por Corrade Pavo-
tini. "Le Cantratlici Villane"
tem dois atos e os intérpretes da
gravaeão que a Rãdío da Uni-
versídade vai apresentar são AI-
da Nomi, soprano, Ester Orell,
soprano, Fernanda Cadoni, mez-
zo-sopra.no, Sexto Bruscantlni,
baixo, Fra.nco Calabrese, baixo,
e Agostlno Lazzari, tenor. A Or-
questra é da Soeíedade de Ales-
sandro Scarlattl, de Nápoles, di-
rigida por Mario Rossi. A adap-
tação musical e a orquestral fo-
ram feitas por Renato Pa.rodi.

Uma de ,. '.rnusicanoite
muito portuquêsa

amigos. Mas, precisávamos de uma fadista.
E foi por essa época, há uns 6 anos atrás,
em que nos ap!:esentávaU1~ se!rnidamen~e
na Casa de 'Portugal, que travamos ami-
zade com uma brasileira, cantora Iíríca.
Certo dia, cantarolando junto com a. gen-
te, tivemos a idéia de torná-Ia uma can-
tora de fado. Assim, Rute Guímanães en-
trava para o conjunto. Do seu estilo líri-
co à música portuguêsa foi um salto e
logo integrou-se com o restante do grupo.
'Daí surgiu uma brincadeira que sempre fa-
ço durante o "show", para explicar a ma-
neira como a mõça permaneceu conosco:
como, ela tinha outras atividades, era ím-
,possível permanecer iIidefinidamente com
um grupo de amadores. Tiramos então a
sorte, para ver qual seria a solução para
prendê-Ia: e o David acabou casando com
a môça",

COMO ~ O "SHOW"
Durante muito tempo, o conjunto ti~

pico português foi se apresentando desin-
teressadamente, o que até hoje ainda faz.
Sempre que havia alguma comemoraçâo
especíal, lá estavam êles, muitas vêzes pre-
judicando suas próprias atividades partí-
culares. Até que, um dia, chegaram à eon-

elusão de que seu nível era tão bom ou
melhor que o de muitos conjuntos profis-

, sion!!:.is.,Partíram, então, para:Jllll tiPQ de
ativlliade mais racional e, no R"estaurante
Galo, tôdas as noites de sexta-feira, êles
fazem duas apresentações: a primeira, por
volta de 21h30miIi e, a segunda, depois das
23 horas. Nesse "show", Edgardo Xavier
funciona mais, como contraponto, além de
apresentador. Suas intervenções servem pa-
ra tirar um pouco da nostalgia dos fados.
Seus melhores momentos são quando reci-
ta trechos do teatro e da poesia portuguê-
sa. Na função cômica, também está mui-
to à. vontade.

Antônio Balbino, embora o espetáculo
seja muito mutável, ínterpreta com sua
guitarra coisas excelentes, como o fado
"Coimbra" (um dos estilos dessa música)
e um outro fado chamado "Cabelos bran-
cos"

Das músicas de David; pode-se citar
"Figueil;a da Foz" e "BaiJinhos -da Madei-
ra ", Quanto à cantora Rute Correia, mos-
tra sua capacidade de intérprete em "O
fado de ser fadiSta", além de "Florista".
Há muita coisa boa Para ver, mas só se
pode ter uma idéia exata do espetáculo
de 45 minutos quando vísto ..de perto.
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RoIla, 30 anos
de dança:

~.

·0. Balé
Não ,e
Uma Arte de Elite

SEMELHANÇASo 'primeiro concêrto oficial de João Rolla,
como professor e coreógrafo, aconteceu em 1961,
em pleno Teatro São Pedra. ll:le, o professor,
ainda dançava, e 'nesta a,Presentação mesmo,
reaJ.izava um solo, na se!Nhda parte do espetá-
culo. Hoje, passadoS trinta an,os de sue estréia
como dançarino, Rolla reúne tôdali as jembran-
ças, de sua cureka e baite-papo com os amigos,
feliz da vida com o sucesso que sua carreira, via
de regra conheceu, graças às suas inovações, a
seu espírito esportivo e por isso mesmo entusías-
ta e vanguardísta, principalmente evidenciado na
última montagem por êle realizada, "2001: Uma
experíêneía pelas fronteiras sem fim da dança",
e que teve a aprecjação de, pelo menos, sete mil
pessoas.

I ISM.TADOR DE OBSTAC'ULOS

\li:m 1951 Rolla fundava a, sua escola, aillda
que êle próprio continuasse a dançar, junto a

I seus alunos. . .
_ A curíosídade que 'dme fiCObUt!otIdas "sedme-
lnanças" entre a corri a de o s acu os e a an-
ça, enu:nciadas por Rolla. ll:le explica, gesticulan-
do e improvisando gestos: há certos gestos, quan-
do nós realizamos o treinamento para as corri-
das, que nos aproximam muito da dança. Por
exemplo, quando eu lanço uma perna para trás
e um braço para a frente, buscando o equilíbrio,
e depois vou trocando alternadamente a perna
e o braço, ora o esquerdo, ora o direito, o que
me f-acilita o salto, dando-me maior impulso, es-
tou realizando exatamente a mesma coisa que os
os gestos iniCIaiS de apoio" que um dançarmo
deve realízar",

o professor de ballet, ou o coreõgraro, noíe,
fu:nção em que Rolla se especializou, tem um
aspecto importantíssimo num espetáculo de dan-
ças. É.que cabe ao. coreógrafo, justamente, a par-

"Desrle pequeno meus' pais sempre me leva-
vam para olher os espetáculos teatrais da cida-
de, e eu fui gostando disto tudo. N/Ioverdade, eu
sempre gostei disto, posso dizer que; mesmo sem
saber, a dança nasceu comigo, estava aqui no
meu corpo. Eu sentia - e ainda sinto - ne-
cessidade de dançar, Quando era rapaz, chega-
va a me exibir nos salões de dança, realizando
:proezas com meu par".

O depoimento é do próprio João Rolla, cujo
sobrenome, êle frisa sempre, é com dois "1" mes-
mo. Por volta de 19-38, Rolla era atleta do rn-'
ternacíonal, um dos poucos - meia dúZia - dos
selecionados pelo já então ••Clube do Pevo " pa-
ra competir em âmbito estadual nas várias. ca-
tegorias disputadas então. Par·a Rolla, sua espe-
cialização era a corrida com obstáculos. Foi
quando surgiu um convite de Tony Seitz PetzhOld
para que êle integrasse seu grupo, de ballet,
"Você sabe, naquela época as técnicas pràtica-

~:t~::f~~~~ ~ ~~~~e~:~16 a~~~:~}~-
-901la fê&- assim m!>, e- e.grQ4Ou. E ag;r,a" ,

dou-se a si mesmo, tanto que sugeriu a Tony que
tundasse um grupo exclusivamente masculino, o
que logo foi feito. E a partir de então, Rolla
começou a destacar-se na arte. que traZia no
corpo. No ano seguinte, exatamente em 9 de
novembro de 1939, segundo o jornal" A Nação",
em sua página de "rádio, eínemas. e artes", eie
era o solista de uma peça íntítulada "A Bela
~dormecida", com música do gaúcho Valter
Schultz, hoje falecido. E foi a hora da escolha.

A escola de RelIa iniciou exatamente no edí-
f[cio onde heje se ergue o Cinema Cacique. De-
pois, viajOU de um lado para o outro, conheceu
os mais diversos centros e alunos. E nestes trín-

. ta anos de profissão, a sua maior alegria concen-
trou-se em 1969: além do sUJ<essode "2001: Uma
experiência pelas fronteiras~em fim dà dança",
êle ~oi convidado como paraninfo por uma tur-
ma de formandos de uma escola. E em suas
palavras de agradecimento, Rolle salientou que
isso abre perspectivas novas: fim de velhas
disputas entre colegas, início de uma coalizã<.'
da qual só sairão ganhando êles e o público,
que terá. melhores .espetáeulos ainda.

O MOD,ERNO

tir aa música que lhe é entregue, idealizar todo
e_qualquer movimento e passo que os dançarmos
executarão, adequando-os à música. Cria êle as-
sim, os "desenhos coreográficos", corno são Cha-
mados-tecnicamente, as marcações' que êle reali-
za e que são esboçadas em desenhos entregues
aos ensaíadores e grupos de dançarinos.

"Antigamente não se tinha quase liberdade.
Era sempre tal ou qual movimento, de acôrdo
com a sugestão da música. Hoje não, o segrêdo
do sucesso estár justamente em inovar, criar.
Aoredito no ballet como criação. Sempre víví-o
assím, e acredito mesmo que devo grande parte
de meus sucessos a essa coragem".

RELEMBRAl'-'DO

Alguns dos trabalhos que mais importância.·
tiveram em sua carreira, passam a ser retem-
brados pelo dançarino de descendência italiana,
que, entretanto, não fala a língua materna".
Com Ballet Burleáco de Bela Bartok, abriu um
caminho para mim mesmo, críando coisas novas,
colocando-me a partiir de então, sempre à fren-
te de outros coreógrafos locais. A aceitação que
aquela realízação recebeu por parte do públiCO,
deu-me coragem .para novas expertêncías". Ou-
tros títulos que lhe são caros foram ••Assassina-
to na Décíma'távenída ", com música de Richard'
Rodgers, "Grand Oanyon ", de Groífé, "A ua-
tedral Submersa", de Claude Debussy, "Três
Poemas Sinfônicos" de Sibélius' "Um ensaio em
'Percussão", e "A Orquestra", de Benjamin Brit-
ten, que tinha ainda narração, além da dança.

ll: de se saííentar, aliás, que RoUa nunca se
contentou com simples espetáculos coreográfíeos,
Seu f-arte, assim dizem os crítíeos que durante
muito tempo acompanharam seus trabalhOS, fol
sempre a criação, e' esta eríação ia desde- a elO-
reograüa até o espetáculo total; englobando tea-
tro, mímica, sons, iluminação e cenários. Exem-.
plos disto são as realizações do cbeJnado ballet
abstrato, reali1Àtdo.exelusivamente...em. percnssão,
:panj;omimas como "Os Saltimbancos", b!}SeadO
na ópera I Pagliacci, e que contou, na parte te
traI, com a colaboraçâo de Cláudio Heemann, e
ultimamente "2001: Uma experiência pe~ fron-
teiras sem fim d·a dança" com figm'lnos de
Cattani. '

. DENOMINAÇõ19S

É preciso explicar ao leitor os vãncs têrmos
usados' por Rolla até o momento. ll:le mesmo
encarrega-se da tarefa, e .inicia pelo ...

"b-allet abstrato, ou em percussão, é aquêle
que usa exclusivamente do ritmo; sem qualquer
melodia, na sua criação dos gestos. Não há ne-
nhum instrumento musical salvo a percussão.
os tambores, a bateria, ete. Já o ballet de pan-
tomima reúne, além do gesto em si, as expres-
sôes faciais que realizam um papel importante
no trabalho expressivo da criação artística".

E, õbvíamente, não poderíamos deixar de fa-
lar sôbre a última realização de RoUa. "A mi-
nha criação procurou partir não do firme de
Kubric1f, mas dos títulos originais das melodias
utilizadas, quer dizer, o que Significava o título
de cada melodia utilizadas, quer dizer,.o que
significava o título de cada melodia e 'eomo eu
a poderia expressar na dança, O Réquiem, 'por.
exemplo, foi criado a partir da idéia de trístesa,
Os dançarinos contraiam seus rostos em espas-
mós de dor e sentimento. A iluminação era opa-
ca, mínima. A Suite oame, intu[-a. como o en-
contro dos dois primeiros sêres, o Homem e a.
Mulher, encontro erótíeo, até certo ponto, más
dotado de um respeito imenso. O Luz Aeterna,
enfim, era justamente a; busca de uma luz, de
uma luz, de algo supra-terreno que os bailarinOS
realizavam. Aliás, todo o ballet, eu procurei criá-
10 segundo uma linha que iria além do campo
terreno, ainda que não tenha pretendido inva-
dir o mito ... " ' . ,

No 'final da entrevista, Rolla, que pretende
continuar na meta a que se impôs ésclareceu:
"acredito que oballet não é uma árté de elite,
e demonstrei isso com o Auditório Araújo Vian-
na completamente tomado, nas noites em que
lá apreseitei o meu espetáculo. O ballet é para.
todos, tudo dependendo é tio preço que se co-
bre .... "

E se vocês querem saber, eu também a.cho. lil
está na hora de todos os óutros coreógrafos c0-
meçarem a achar. - A. H.

Esta é foto hist6rica: Rol-
la, em 1941- como part-
ner de Beatriz Consuelo,
alguns anos mais tarde.

famosa dançarina

, \
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Ensaio de "20~1", pela Escola de B~lé de Rolia.

Espetáculo Anual de
R6lfá é Quinta-Ferra

Será na proxima quinta-fei-
ra, dia 25, a primeira apresen-
tação de Rolla e seu Balé, 110
Teatro São Pedro. A partir .das
2L horas, um original espetácu-
lo estará sendo levado à cena,
reunindo uma fantasia core0-
-gráfica íntítulada "2G01: Uma
experiência pelas fronteiras
sem fim da dança", tôda ela
calcada nos temas musícaía do
filme de . Stanley KUbrick,
"2001: Uma Odisséia no ESlla-
ço", Com cenários preparados
pela equipe do próprio Teatro
São Pedro, e figurinos de auto-
ria de -Cattani, a utilização de
música eletrônica, o programa
daquela noitada será comple-

tado ainda por um alegre "di-
vertissement" ("Na ohuvg." e
"Vendedora de Flores"), pelas
classes infantis da escola, a-
lém de "4 Improvisos" de
Schubert, dançados, pelas alu-
nas de classes mais adiantadas.
Ao todo, serão mais de cem
bailarinos a .tomarem parte
nesse espetáculo, que terá uma
reprise no próximo domingo,
dia 28, ainda no Teatro São
Pedro.
Os ingressos para ambos os

espetáculos podem ser retira-
dos na filial da farmácia Pa-
níta, à Rua dos Andradas, 1211,
todos os dia~, no horário de
seu ,funcionamento.

10 - SECÇÕES

~ARTES
2.001 AO AR LIVRE

Ao mesmo tempo em que o Teatro Colon encerrava sua tem-
porada de 6~ com A BELA ADORMECIDA NO BOSQUE e no
~ar9-ue PaleI:110 o Teatro do Lago apresentava as Dan d
Atríca, em Porto Alegre o Auditório Araújo Viana acollIii~ IIa
e. sua Escola de Dança, com a coreografia do ANO 2.001, as~is~
tída 'por nada menos de umas quatro mil pessoas que souberam
ovacionar- a obra-prírna de um artista que moureJa há trinta a
nos entre nos e que. teve o confronto com o ballet conzê .-
da Escola de Fedossejeva e cuja revisão nos leva a afírm genere

g
o~~smo teye a _primazia e isso por sua alta concep~ão a:Ol~~:
:a ica e execuçao apurada, polarizado na vangu rd -
l'l~os entre Maurice Bejart e Paul Taylor A' re ~si:ioq~ suge-
nao

t
?-estoou em nada a montagem feita pai'a o T~atr~ São 0p:tr~

e a e g~nhO~ com. o espaço aberto, que emoldurou' a obra e o
quadro mtelpretatlvo. se houve com galhardia e desenvoltura e
os JtOgOSde luz runcíonaram exemplarmente como o aparelha
men o sonoro.-

Essa obra merece ser levada ao Rio e S- P
ta, peja qualidade de sua criatividade. ao aulo e ao Pra-

--~-~>.

tROLLA E SEU 1 )L,<\'
BALL"ET, DIA 25
Nos próximos dias 25 (quin-'

ta-feira), e 28 (domíngo), à
noite e em vesperal, respecti-
varnente, no Teatro São Pedro,
será apresentado mais Um es-
petáculo de Rolla e seu Ballet,
reunindo um programa varia-
do, do qual consta "2(}(}1 -r-r-

Uma experiêneía pelas frontei-
ras sem fim da dança", calca-
do nas músicas originais do
filme "2001: Uma Odisséia no
Espaço", e, no campo do ballet
c1ássico, quatro dos famosos
"Improvisos" de Scl1ubert.
O guarda-roupa que será uti-

lizado na ocasião daqueles es-
petáculos foi desenhado espe-
cialmente pelo filitUl:inista,con-



NO-MUNDO DA DANÇA
A dança surge como uma arte

rítmica nos primeiros tempos da
Idade Neolltíca , segundo se pode
verificar nos desenhos rupestres
encontrados nas cavernas pré-
históricas ,quando, pela primei-
ra vez, foi manifestada pelos .ho-
mens. Aprinc1pio a dança foi um
elemento guerreiro e ta mb ém
teve caráter de rito (exorcismo),
que ainda se c~nserva em algu-
mas tribos da Africa e nas sel-
vas do Peru e Brasil.

A dança é a mais t í p i c a das
artes rítmicas, em que o homem
se exprime at r a ve s de m,ovi-
mentos do corpo. Em cada epo-
ca histórica, em cada nação, o
povo·cria sempre as suas dan-
ças,emquereflete a sua maneí-

ra de ser. Muitas danças p e r-
tencem ao folclore, que guarda
as reminiscências mais sentidas
da alma do povo. Nas montanhas
doTirol,nas estepes russas, no
sertão brasileiro, na campanha
gaúcha, nas plantações em que
trabalhavam os escravos ame ri-
_canosL surgiram formas de ex-
pressao profundamente ortgtnaís
edífer'entes umas das outras.
A dançá clàsstca.o.bale , des-

de que surgiu, no século XVI, e
sobretudo atualmente, assimila
as danças populares, procurando
inspiração em ritmos africanos
ou temas de jazz americano,es-
tilizando-as, dan do-lhes uma
forma mais requintada e erudi-
ta.

ESPETACULO .MODERNO

Com um grupo de 9uase 100 figurantes, o ~onhecido bailarino gaúcho,
professor Rolla , esta oferecendo ao nosso publico "C r i m e no Night
Club"; cuja coreografia vai se inspirar na música de jazz. Completam
o espetàculo "Época Romântica", pelas classesadiantadás,com música
de Chopin e as apresentações das classes infantis e juvenis,com "Dan-
ças Infantis", "Perdidos na Floresta Encantada" e "Diversãoà Antiga",
em homenagem ao centenário de Beethoven. Os figurinos foram espe-
cialmente criados por. Cattani e os espetáculos serão realizados no pró-
ximo .día 27, à noite, e dias 25 e 31 em vesperal no teatro são Pedro.

Fomos encontrar o professor RolIa no Auditório Araújo Yiana, onde
está sediada sua escola de danças, ensaiando intensivamente a turma.
Todas as noites lá está êle exigindo o máximo de seus alunos , para que
o espetáculo seja 'um sucesso, ainda mais que êle agora está com a re-
dobrada responsabilidade de apresentar algo que seja extremamente vÍt-
lido. Acontece que, no ano passado, êle apresentou o "BalIet 2.001",
que obteve um sucesso retumbante e agora todo mundo está esperando
dêle algo semelhante àquele espetáculo de tanto êxito.

ATLETA

Rolla agora só leciona dança. Uma certa obesidade já não lhe permi-
te leveza de movimentos. Inquieto,· nervoso, um pouco ranzínza com
os alunos, movtmenta-se. constantemente durante os ensaios, chamando
a atenção de um, corrigindo outro. Até mesmo seus olhos claros são in-
quietos e sua fala apressada.

Procuramos saber quando é que êle começou a se interessar pelo ba-
lé.
- Desde criança gostei de dança. Assistia a grandes e-spetáculos de

música e de dança, guiado por mI!US pais. Cedo fttttom~Qgôsto pelas
artes, principalmente pelo balé.

- Como é que você começou a dançar?
- Comecei através do esporte. Acontece que fui atleta do internacio-

nal, quando bem mocinho. Minha especialidade era corrida de obstá-
culos. A professôra Tony:Seitz Petzhold, certo dia, estava precisando
de um dançarino para tomar parte no seu espetáculo. Não havia nenhum
disponível em Pôrto Alegre. Ela convidou-me, pois o fato de ser a-
tleta já me dava condições ffsicas' para dançar. Eu só conhecia danças
de salão, só sabia dançar um tango ou samba nos salóes de nossos clu-
bes. Ela ensinou-me o essencial para-aparecernumbalécommúsica de
Walter Schultz: Pórto Alegre. Demonstrei ter condições para a arte e
continuei me dedicando.

- Já que você disse que era atleta do colorado, pode me ififormar se
o Oswaldo Rolla , o Foguinho, que-mais ou menos naquela épocadevia
ser jogador do GrêmiO, é seu parente? Muitos pensam queeseu irmão.
. - Não. O Foguinho é meu primo. ,'.'

I

CARREIRA ••
Rolla continua falando sôbre sua carreira:
- Fui me destacando como bailarino e tornei-me o "partnaire" de

Beatriz Consuelo, estrêla internacional de balé. Depoisformeiparcom
Eleonora Olíosí , primeira-bailarina do teatro municipal do Rio de Ja-
neiro. ._

- Quando você começou a se dedicar ao ensino do balé?
- Em 1951, fundava a minha própria escola, como mestre e coreó-

grafo. Desde então tenho feito todo o possível para o engrandecimento
do balé artístíco em Pôrto Alegre, levando espetàculos anualmente. Nós
aínda não temos um ambiente muito bom para essa arte ,precisa-se lu-
tar para demonstrar a beleza da dança. . -

- Você pode destacar alguns -de seus espetàculos mais importantes,
apresentados aqui em Pôrto Alegre?

- Destaco "GrandCanyon Suite", de Grofê; "Finlândia", de Jean Si-
belius; "Fantasia de Londres", de Richardson;"Assassinato na 10a. A-
venida", de Rodgers; "Ballet Abstrato em PuraPercussão";"AOrques-
tra Ballet Falado", de Benjamin Briten; "Os Saltimbancos", de Leon-
cavaIlo, e o "Bàllet 2.001", que foi considerado pela c r í t i c a como o
grande acontecimento arttstic1> do ano passado em Pôrto Alegre.

.•• E o 'balé que vocês estão ensaiando agora?· .
- Estamos fazendo um balé de feição moderna,querepresentará em

dança um pouco do mundo das décadas de 30 a 40, mas numa linha mo-
derna destinada à compreensão das gerações atuais, usando músicas de

Georges Gershwin e outros. Será também um balé que usará uma espé-
cie de suspense, à maneira cinematográfica. O nome é "Crime no Night
Chib ", como o subtítulo "Notícia Extraordinária". Mas não vamos en-
trar em mais detalhes, para que os que forem assistir tenham m a io r
impacto.

- Você acha que há público para êsse balé inspirado em r i t mos de
jazz?

- O balé moderno tem grande público. Nenhuma arte fica estagnada.
A dança também tem suas tendências, acompanha a evolução a tua I de
tôdas as artes. Mas não há um rompimento com o passado. Não se pode
dispensar o trabalho clássico do balé, do qual a gente não p o d e se li-
bertar totalmente.

ALUNOS

Muitos dançarinos que hoje fazem até carreira internacional, saíram
da escola do professor Rolla, ------

- Alguns elementos ,quando estão capacitados, mesmo sem terminar
o curso, vão para o Rio e são Paulo.

- Pode citar alunos que se estão destacando lá fora?
- são muitos, e não vou citar apenas alguns para não ferir aquêles

que forem esquecidos. Mas os maiores inimigos do balé são os noiva-
dos e casamentos. Tenho alunas que começaram a estudar com c i n c o
anos e até menos, de idade. Estão se destacandoe,quandochegamna a-
dolescência,quandopoderiamser lançadas, uma paixão por um rapaz as
leva ao casamento. Acabou-se a dançarina, pois quase sempre o noivo
ou marido não permite que ela continue na carreira.
Roila interrompe a .entrevísta para dar uma chamadaríspídanuma. a;

luna que está chegando atrasada ao ensaj.o. Depois, êle nos justifica:
- Tenho de agir assim. A disciplina e a base do sucesso,
- Quais são os motivos que trazem alunos a uma escola de balé?
- Os motivos que trazem os alunos às escolas de balés são vários.

Alguns por prescrição médica:-;por causa dos pés chatos,ou para com-
bater a obesidade, os que, de fato, querem estudar por sentir incli-
nação, os que ainda vêm pelo convívio socíal , eto . E tem aconteci-
do que, no meio dêsses que vêm por outro motivo que não a inclinação,
aparece_um valor. De repente dá o "estalo" e a vocação aparece em
quem nao se esperava que houvesse.

RECEPTIVIOAQE

- Você acha que balé é arte destinada apenas para uma elite?
- Não. Tem portas abertas para C}ualquerpúblico, é luma arte de a-

C"éitaçãodO povo. Quando faço espetacuíos aqui no auditório, c o m en-
trada franca, aparece todo tipo de espectador. Quando se inicia o espe-
táculo, ainda se houve um certo zunzum, mas, o espetàcuío sendo bem.
feito, todos aceitam logo. Já tenho visto gente bem hum il d e olhando
com grande prazer o nosso espetáculo. Acontece que raramente êles têm
oportunidade de ver um balé. .

M~CULlNIDADE

Há pouco tempo lemos num jornal a noticia de que um técnico de fu-
tebol inglês adotou o balé, na equipe, como técnica de treinamento. Na ~
Inglaterra parece que a coisa é mais ou menos aceitacomcertanatura-
lidade, pois a fotografia que ilustrava a noticia, mo~rava os craques
inglêses em plena prática do balé. Se um técnico brasileiro sugerisse
tal técnica de treinamento, seria um escândalo.Vocês já imaginaram o
Pelé ou o Everaldo dançando balé? A propósito, então, fizemos a per-
gunta; .

- Rolla, você acha que o balé é capaz de afetar a masculinidade de
um homem que o praticar?

- Não. O simples fato de um homem começar a dançar balé não o vai
transformar num homossexual. No caso do técnico inglês, êle u sou o
balé como ginástica. E estava acertado, pois é uma das ginástt<:as mais
completas. Ainda há êsse preconceito contrá a arte dadança.O homos-
sexualismo é resultado de conflitos no lar, conflitos Intimes. Na minha

- escola tenho meninos de treze/quatorze anos. são poucos o s meninos
que são trazidos para o bale. Entretanto, podem surgir iguais casos de
homossexualismo, seja numa classe de judô ou numa debalé. Mas tan-
to o judô como o balé não contribuiram em nada para essa an oma li a.
Tenho muitos colegas que são dançarinos, são casados, têm. filhos. A
dança não é só para mulheres, como alguns acham.

REGINA I; ADEMAR

Conversamos ainda com alguns alunos. Nosdiri~mosa Regina Adyl-
les-Guimarães, que será a f-igura central do espetaculo de Rofla.

- Estudo com o Rofla, informa ela, desde os cínco anos de idade. Foi
minha mãe quem me matriculou, pois ela diz que desde pequenína eu
gostava muito de dançar. .

- Você pretende seguir carreira?
- Pretendia, mas aqui no Brasil não há futuro. Seeu conquistar uma

bôlsa no exterior, ainda pode ser que continue.
Mas, enquanto a bôlsa não vem, Regina, que é uma garôta simpática

e bonita, também está no 29 ano de Direito da PUC.
Conversamos também com o Ademar Dornelles, "partnaire" da Re-

gina. tle estava meio acabrunhado, pois sua namorada tinha sído vítí-
ma de um acidente automobilístico e estava no hospital,em estado gra-
ve .
. - Você pretende seguir carreira, Ademar?
- Pretendo. Terei de seguir para o exterior, para aprender o que não

se consegue aqui. Mas quero fazer carreira no Brasil. Agente tem de
ficar por aqui, apesar de tôdas as dificuldades. Se todo mundo inventa
de sair do Brasil, em nosso pais nunca vai ter nada.

- Desde quando você dança? .
- Desde 1968, mas tôda ·minha vida gostei de movimento, de dança.

Quando tlesc9bri gue o homem podia dançar, comecei a me dedicar. Ê
uma profissao díficíl , que exige perseverança, mas vou continuar. A-
tualmente não faço mais nada, senão praticar. Sonhoe vivo balé de ma;'
nhá, de tarde, de noite. O balé é minha vida.
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o ensina do balé deve ser ministrado de {anua correta desde a infância

Censura veta
cinco filmes

uma produção da Fox, dírigida
por Russ Meyer, autor de filmes
do tipo "nudíe" que a empresa
contratou para uma sede de pe·
liculas eroticas.
Eva é uma produção alemã,

realizada por Herbert Ballman,
girando em torno de educação se.
xual. Th Hooked Generation é
uma produção modesta da Allied
Artists sobre o contrabando de
entorpecentes e envolvendo o as-
sassinato de dois elementos do
exercito cubano e dois adolescen- I

tes testemunhas do crime. Jere-
my Slate é o ator principíll.

Da Sucursal e do Serviço
Local

o Serviço de Censura de Di-
versões Publicas proibiu a exibi-
ção em todo o territorío nacional
de mais cinco filmes, sendo dois
nacionais e três norte-america-
nos. Os nacionais são "Piranhas
do Asfalto", produção da Stella
Dallas Corporação de Filmes
Ltda, e "Eva" de "O Mundo em
Noticias Jórnais Cinerntaografí-
cos Ltda."
Norte-americanos são: "Os Vi.

cíados Pagam com a Vida", ori-
ginalmente "The Hooked Gene-
ratlon", da Allied Artists; "D~
Volta ao Vale das Bolinhas", ori-
ginalmente "Beyound The Val-
ley of the Dolls", da Centurv
Fox; e "O Grande Desempenho",
originalmente "Pertormance", pro-
duzido por Sanfor Leiberson
para a Warner Brothers.

PERFORMANCE

baléRAD quer o
Performance (O Grande Desem-

penho) é uma produção britani-
ca de Goodtime Enterprises, dis-
tríbuída pela Warner e protago-
trízada por Mike Jagger, lider do
conjunto "Rolling Stones".
James Fox é um "gangster" que

"A ignoranc'n dêles" - disse a ças cuíos ínterêsses estão longe comete um crime e é perseguido
profa. Dalal - "tornava-se, às vê- do teatro e não visam a fazer do não só pela' policia como tam-
zes, até perigosa. Hoje êles agra- balé uma profissão. bém por seus companheiros
decern as. vantagens dos exames Jagger faz o papel de um ex asOs professores e escolas bra- v - •
rígidos da RAD aos seus alunos, sileiras que Se fíliarem à "Asso- tro do "rock" e:n cuia casa Fox
cursos especiais para professôres, cíação de Amigos da Royal Aca- encontra refugio, C0r:t ele VI-
assistência técnica, artística e demy of Dancing no Brasil" te- vem duas mulheres (Anita Pallen-
musical". h MIl B t) brão seus alunos periodicamente ', erg e lC ie e re on e am as,

examinados por professores ín- Juntamente com Jagger, o. en-
gleses da RDA. :El, ao final do volvem numa espécie de Jogo
aprendizado, em geral de 9 anos, sensual
o bailarino receberá o diploma De Volta ao Vale das Bolinhas
da Royal Academy of Dancíng, nada tem a ver com o romance
conferido com extremo rigor e que foi exito de livraria, apro-
reconhecido mundialmente. veítando-se apenas do titulo. E'

O balé exige desde o inicio um
aprendizado sério. Um mau trei-
namento desde o começo pode
muitas vezes causar danos írre-
paraveis. Muitos bailarinos tive-
ram de treinar, pacientemente,
durante muitos anos para corri-
gir falhas de aprendizado.
No Brasil, a nã~ ser pelo estor-

ço e boa vontade de alguns pou-
cos professores, o balé sempre
esteve na dependencia de maus
orientadores, de metodos obsole-
tos, de rivalidades e desunião das
escolas.
Som-ente agora é que está to-

mando corpo um movimento en-
tre professores e escolas visan-
do a um aperfeiçoamento dos
metodos de ensino. Sob a lide-
rança da profa. Dalal Achcar,
professores de balé do Rio e de
São Paulo estão-se agrupando em
torno da "Associação de Amigos
da RO~aI Academy of Dancíng no
Brasil".
A prof'a. Dalal explica: "Senti-

mos a necessidade de nos unir
em torno de uma estrutura íní-
cial e, partindo desta, atingirmos
uma fase mais complexa de va-
lorização e reconhecimento da
ímportancia do balé na educação
moderna e no desenvolvimen"to
cultural de nosso Pais".
Há também um outro objeto:

fazer com que o sucesso da bra-
sileira Marcia Haydée - primeira
bailarina do balé de Stuttgart -
deixe de ser uma honrosa exce-
ção para acontecer com mais ire-
quencia. Para isso, será preciso
elevar o nivel de ensino no Bra-
sil, equiparando-o ao dos gran-
des centros mundiais de balé -
Inglaterra, Estados Unidos, Di-
namarca, entre outros.

O bailarino profissional brasilei-
ro não tem sindicato nem qual-
quer associação de classe. Ao
terminar seu aprendizado numa
escola, o bailarino não recebe um
. ma; -as um Ce1'igfieorn0,-'Sei;rn;:,~~'J·

reconhecimento nacional ou ofi-
cial, e muito menos no Exterior.
Contando a outras professoras a
sua entrevista com o ministro
Jarbas Passarinho, da Educação,
uma professora de balé de Cam-
pinas disse ter o ministro fica-
do "estarrecido com o total de-
samparo do balé no Brasil".
Como consequencia disso tudo,

resulta uma situação de desesti·
mulo à proüssíonalízação. Baila-
rinos e bailarinas, quando insis-
tem em fazer carreira, em boa
parte dos casos acabam em cor-
pos de balé de emissoras de TV,
ou em boates, no caso de moças,
muitas vezes corrio strip-teasers.
A prof'a. Carla Perotti - pri-

meíra bailarina do Municipal de
São Paulo - disse que as coisas
chegaram a tal ponto que o ter-
mo bailarino, ou bailarina, vem
carregado de conotações pejora-
tivas. Exemplificou: "Os pais ma-
triculam suas filhas em escolas
de balé mas retiram-nas quando
têm uma certa idade e já estão-
se desenvolvendo, receosos de
que as filhas se decidam pelo
profissionalismo",

n-a
A ASSOCIAÇÃO

A "Associação de Amigos da
Rcyal Academy of Dancing no
Brasil" pode ser o comêço do
fim de tôda esta situação. Seus
estatutos serão registrados bre-
vemente, e, segundo a profa. Da-
lal Aehcar, a entidade vai con-
gregar pessoas "qu-e, de uma for-
ma ou de outra, estejam ligadas
ao balé no Brasil". Terá associa-
dos honorários, beneméritos, fun-
dadores, delegados, contribuintes
e transítóríos.
Serão formadas e credenciadas

comissões e subcorníssões regio-
nais em. nome da Associação, pa-
ra representá-Ia nas suas respec-
tivas áreas de atuação. Segundo
a profa. Dalal, haverá ínêlusíve
uma comissão de ética com a fi-
nalidade de fiscalizar as. escolas
associadas e evitar que apare-
çam professôres se dizendo cre-
denciados pela Associação.
Os estatutos preconizam uma

presidência de honra, a ser
ocupada pela Embaixatriz Brita-
nica no Brasil, atualmente Lady
Hunt, e uma diretoria de 7 mem-
bros, eleita em .assembléia ge-
ral.
Já em maio próximo, a 'profa,

Tatiana Leskova, do Rio, ereden-
ciada pela Royal Academy of
Dancing, virá a São Paulo para
dar um curso a professores pau-
listas sôbre o l1ÔVO método inglês
do ensino do balé.

VANTAGENS

Entre várias organizações em-
penhadas nos padrões de ensino
a jovens estudantes, a RAD é a
unica mais diretamente ligada às
grandes escolas do mund"o oci-
dental. Além disso, a RAD, com
o trabalho de Dame Ninette de
Valo.s, que criou uma escola de
estilo inglês, possibilitou a cen-
tenas de seus estudantes carreira
em várias companhias de balé ín-
ternacionaís.
Em complemento a suas fun-

ções mais diretamente ligadas aO
incentivo de um treinamento
correto, a RAD é a pioneira na
utilização da dança como parte
do programa de educação em ge-
ral. Este programa foi aceito e
adotado na maioria dos países
ocidentais, inclusive nos Estados
Unidos, onde foi lançado através
de um circuito de TV, de costa
a costa do país.

Neste aspecto, são muitas as.
vantagens ao método da RDA,
"Balé na Educação": porte, gra-
ça, coordenação, disciplina, musí-
calidade, mímica e expressão;
danças populares e balé elemen-
tar são ministrados de maneira
simples nas aulas, a fim de con-
tribuir mais eficazmente para o
desenvolvimento físico e artísti-
co do aprendiz. Há também um
programa separado, especialmen-
te para meninos, visando a desen-
volver suas tendências atléticas e
esportivas.

Esquemàtícamente, as ativida-
des da "Royal Academy of Dan-

~\(;.r,tj~,.;;e,""'i-~WJl $E\r_di~..• duas categorias: profissional e
amadora. O lado profissional de-
sempenha trabalho mais sério, di-
rigido aos jovens que visam ao
proflsslonalísmo, seja como dan-
çarinos, .ou como professores. O
lado amador, com jovens e crian-

O QUE fi A RAD

A Royal Acaderny of Dancing
ocupa um lugar muito importan-
te na estrutura do balé britaní-
co. Começou a existir há 46 anos,
porque muitos dos profeêsores
de dança, em tôda a Inglaterra,
precisavam de uma orientação.

• •a vtstta
de Nureiev
Rudolf Nureiev, consi-,

derado o maior bailarino
do mundo, cancelou a
apresentação que faria no
próximo dia 23, no Teatro
Municipal de São Paulo,
ao lado de Olga Ferri, O
cancelamento do espetá-
culo se prende ao propó-
sito de Nureiev de dançar
com um corpo de baile, o
que não foi possível.

Encontra-se Nureiev
"atualmente em Buenos
Aires, atuando com' o cor-
po de baile do Teatro Co-
lon.
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Veja Como Bom
o teatro São Pedro estava completamente escuro e vazio, De

repente, acendem-se tôdas as luzes' e os bastidores enchem-se de
riso e movimento, A música de 11m piano toma COl1.t1L,...do amoí-
ente e o v,~ de~-vnOO dl professor tem inicie 'O petá- .
culo. . _

.russara Brito, de i'i'OVe anos .. ;tr~ em cena lev(ffid0 uma bo-
neca pela mão, Senta-se ern um banco de !p!raça,adormece e so-
nha com o mundo encantado dos brinquedos 'em que as bone-
quinhas eoquetes, os soídadmnos, os pqlíchínelos, os casaísínhos
de aldeões têm vida, bríneam e damçam COm ela,

~ste é o "Sonho da Menina ", primeira parte do espetáculo
de- balé que o professor Rolla estará apresentando h,?je em. ma-
tiné e que terá prosseguímentr, nos dias 24 e 2Q deste mes no
Teatro São Pedro,

Jussara Brito, Jussal'inha COmoé chama.daaté pelos ccleguí;
nhas menores, será solista pela primeira vez.

- !Eu já estudo balé há quat{o anos, diz ela, Já fiz dois anos
de classe infantil, um .de preparatórío- e agora estou no primei-
1'·0 ano de "ponta", Eu gosto muito do balé, Aqui a gente tem
muita amizade, ela nunca faltou. Eu vim !Para a escola porque
a minha mãe estudava balé quando era menina como eu,' e ela
sempre disse' que eu ia gostar muito, principalmente porque eu
vivia dançando dentro de casa Desde que entrei para a escola
participei de quase todos os espetáculos - já fui malandrlnho
com a pandorga, soldadínho e agora sou a menina que sonha.
De todos êles, o que mais gostei é dêste, porque a gente tem que
ter muita responsabilidade-e porque eu' danço sozinha,

- Na escola, a gente tem de estuda- muito, ser obedíents e
disciplinada. A vêzes quando se faz muita bagunça as profes-
-sôras R·egina e E1enita chamam a atenção e aí a gente tem de
ficar quieta. Os professôres são, bravos, mas muito camaradas,
O balé é uma arte multo séria e difícil. Quando eu ficar maior-
zínha, quero ser proressôra de balé.

A escola do pro.f,· João Luiz Rx>lla aceita crianças desde Os 5
ou 6 anos de Idade. Gomo o curso éde nOVe anos, 00 desenvol-
vimento' artístico acompanha o crescimento físico.. O balé, além
de proporcíonar graça e beleza aos movírnentos, dá díscíplinj, e
e-nsina a criança a ser l'espol1sável, condições essenciais para
uma apresentação em grupo e para a própria educação. Neste
tipo de cultura artística entra também a música, tanto a clás-
sica quanto a moderna, pois é indispensável que meSmo as pe-
quenas dançarínas conheçam as partituras qUe irão represen-
tar,

Regina Guímarães estuda balé há 17 anos - .desde os 5 anos
de Idade - e atualmente é uma das responsáveis pela apresen-
tação de quase 80 meninas,

- Desde o primeiro ano, em que as crianças íngressan; no
balé acadêmico elas adquirem eenhecímentoe e~ ·embora sejam
muito pequenas, prestam muita atenção e ·procuram dançar bem
.<'!ireitinho,É uma pena que a. maíoría, quando chega no período
de raculdade deixa o' balé, pois algumas seriam ótimas dança-
rínas. /

- tEu acho muito bom. que as criaalcas tenham uma certa
cultura artística porque isto, ajuda, a .pl'&pria educação e o balé
e sem dúvida uma arte muito bOl11ta.Durante os espetácuíos a
gente vive quase que um sonno, representand., ora uma bone-
ca, ora um soldadlnho, ora um instrumento ou até mesmo um
cisne, (C. IJ. ..

Dancar~
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~ Cidadão de' Araque

A pedida, para este fim-de-semana (ficando em Porto Alegre), naturalmente
que é dar boas gargalhadas com o humor inteligente de José Vasconcelos,- que es-
treou ontem, no Teatro leopoldina. O super-show, segundo o Zé, se chama O
Cidadão de Araque. Os ingressos estão à venda na bilheteria. do teatro, aos preços:
de Platéia - Cr$ 25, Mezanino - Cr$ 20,00 e Estudantes - Cr$ 15.

Rolla e seu balé

Em espetáculo que integra a programação comemorativa à 15." Semana
de Porto-Alegre, estará se apresentando no Auditório Araújo Vianna, hoje às
21 h, o grupo Rolla e seu Balê; sob o patrocínio da Divisão de Cultura da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Concerto de hoie

Em concerto patrocinado pela Secretaria Municipal de Educação e Cu.ltllra,
acontecerá hoje, às 20,30 h, no Teatro de Câmara, a 3.a apresentação entre nós do' ,e
Quinteto de Sopros de Porto Alegre, conjunto que teve sua estréia oficial em julho
deste ano, e que, desde então vem se firmando e se impondo cada vez mais em
nossa Capital.

Coletiva de entalhes

Para esta 6." feira, .as 20h, o Atelier Livre anuncia a inauguração da Ex-
posição de Entalhes, com seus alunos, orientados. pelo prof. Anestor Ta-
vares, que acontecerá na Galeria de Artes do Banco Italo-Belga SI A. (José n
Montaurí, 155). Expositores: Anestos Tavares, Amarili Licht, Astrid Gi- d
raudo, Aura Serrano, Bocacio James, Carmes Pratini, .Cuca Pettini, Isoldy n
Becker, Maria del Carmen Apréa, Martin Saldanha, Mole, Neusa Sanchez, g
René Evers, Vera Grinberg e Vitorio F. Apréa. .

Audição de Aldo Baldin

Transas e milongas
Transas e Milongas, espetáculo promovido pelo DETUR, dentro da

programação oficial da Semana de Porto Alegre, estreará nesta sexta-feira, .
às 21,30h, no Auditório do Palácio Farroupilha. Terá a entrada franqueada ao
público, com parte da produção musical dos compositores Ivaldo Roque e
Jerõnimo Jardim - para mostrar a independência (em termos de qua-
lidade) do músico, intérprete e compositor gaúcho.

»<

, Porto Alegr:-eAmanhã

Estreará amanhã às 21 h, no Auditório Araújo Vianna, dentro da programação
comemorativa à 15.a Semana de Porto Alegre, o novo espetáculo de Multivisão,
realizado por Antonio Carlos de Sena, Porto Alegre Amanhã. Porto Alegre Amanhã
aproxima-se, segundo afirma oseu realizador, da ficção científica. "Procurei evitar,
porém, os lugares - comuns como as roupas brilhantes, espaçonaves e outras
coisas desse tipo, diz ele, O espetáculo focaliza o que seria a Porto Alegre do
Século XXI. .

Escola de Artes Landes

A Escola de Artes Landes, como já é tradicional, todos os anos, pro-
moverá um Espetáculo Especial - com renda total em beneficio da Casa do
Artista Riograndense, marcado para o próximo dia 13/11. O fato acontecerá
no Salão de Atos da UFRGS, com início marcado para às 21 h. O ingr-esso
para esta apresentação de suas alunas custará Cr$ 10. /

Na ~ feira no Leopoldina
A Escola de Artes Maria Júlia da Rocha realizará na próxima 2.a feira, às" 21 h,

no Teatro l.eopoldina, seu espetáculo, reunindo toda sua classe de alunas. O'
programa que será apresentado está dividido em 3 partes: 1) História Slicts, d.e
Ziraldo - Balé Infantil e Juvenil. 2) Balé Clássico - com música do maestro Léo
Schneider. 3) () Bezerro de Ouro, também de Léo Schneider, balé clássico. Ingres-
sos: à venda M sede da Escola, Miguel Tostes, 733, pela manhã e à tarde.

Rodapé
Dentro da programação da Semana de Porto Alegre o Depar-

tamento de Turismo estará realizando domingo, a partir de 12,30h, na
sede do 35Centro de Tradições Gaúchas (rua Arlindo, 185), mais uma
mostra da gastronomia gauchesca, ALMOÇO CRIOULO.

CORREIO DO POVO

DOMINGO, 19 DE SETEMBRO- DE. 1971.
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HOJE, VESPERAl DE ROL-.A
Rolla e seu balé apresentam, esta .tarde, no Teatro São Pe-

dro, com inicio às 15 horas, o espetáculo estreado sexta-feira,
O programa está repleto de atrações, a começar pelas ü~telJlre"
tacões das pequenas alunas das classes infantis e juvenis, com
"Primeira Valsa", "Polca Húngara" ~ "Sonho de Menina". Se-
" s "Estudos Sinfônicos" de scnumann e "Petites Dan-guem-se o .' . . .

seuses", 'pelas alunas das classes adiantadas. A última ~arte. do
. espetáculo consta do balé moderno "Variação e Fuga sobre um
tema de Purcell", obra contemporânea. Os figurinos do espe-
táculo foram criados especialmente por Cattani. . O espetáculo
será repetido, mais uma vez, na próxima sexta-feira, dia 24, às
21 horas. sempre no Teatro São Pedro, e domingo. Ingressos
à disposição pela manhã, na filial Panitz da Andradas, 1211 e
a partir nas 13 horas no próprío ' 'I,'eatro.



17 alunas da Professora Estela Camargo estarão se
apresentando hoje às 22 horas no Clube Comercial, após
o jantar dos expositores que contará também com a pre-
sença das autoridades que hoje visitam Carazinho, A apra-
sentação constará de peças do ballet clássico, de Tchaiko-
wskv, Delibes, Chopin, Lecuona e Falia. Na foto um mo-
vimento da dança "Homenagem a Chopin" que será apre-
sentada pela própria professora Estela. O Clube Comerei-
ai estará aberto ao público após as 22 horas. A II Mostra
Industrial de Carazinho, como já tinha acontecido no ano
que passou, dá a cidade um clima de festa inclusive com
a aceleração de diversas obras que estão dando roupa no-
va a zona urbana. O aterro do prolongamento da Avenida
Flores da Cunha, ná curva prôxirna.a Volks estará pronto

em pouco tempo. As faixas de estacionamento fo.ram re-
nevadas, bem como as placas de sinalização.

Carazinho está preparada para receber bem seus vi·
sitantes. A Mostra será aberta hoje, às 17 horas, sendo cer-
ta já a presença do consul da Alemanha, e do presidente
da Comissão Central dos Festejos do Sesquicentenário da
Imigração Alemã. além de autoridades do Governo Esta-
dual e Federal

/
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NESSA MOSTRA TEM LUGAR
PARA (jRIAN~AS

As 17 horas de hoje será inaugurada a 11 Mostra Industrial de
Carazinho pelas autoridades especial mente convidadas pelo aconte-
ci mento e, às 18 horas será aberta ao pú bl ico. Às oito horas haverá
o jantar dos expositores e autoridades convidadas no Clube Comer- ,
cial e. em seguida a apresentação do Balet Petite=Nina. sob a dire- .
cão coreográfica da professora Estela Camargo. A apresentação do
Balet será aberta ao público ao preço mínimo de cinco cruzeiros
por pessoa. No Pavilhão Bom Jesus o Pinheiro estará enfrentando
o Gremio e às 22,30 horas haverá a apresentação do Grupo Folcló
rico 20 de Maio, da cidade de Estrela, Durante toda a Mostra lndas
trial estará funcionando um Parque de Diversões na área da Acape
su onde as crianças poderão se divertir a vontade. Domingo haverá
a continuidade da programação em torno da Mostra com a recep-
ção de autoridades, apresentação de paraquedistas e o jogo do Atlé-
tico contra o São José, sendo que na prel irninar os Patos estarão en·
frentando os veteranos do Internacional de Porto Alegre. João Ca-
ramalak, presidente da Comissão Organizadora da Mostra e Darcisio
Endler, presidente do Centro das Industrias acreditam que o suces-
so já está garantido dessa Mostra, embora algumas promoções que
giram em torno dela possam ser prejudicadas pelo tempo, que não
está firme. Mesmo assim, a organização dessa promoção garante o

li!',st
'1'\,

êxito.

.~,.
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A força da
música gaúcha~

hoje
Tentando provar Cl1Ie1"orto Alecre tem tio

bODli valores musicais OOIDO o centro do Pais. a
Prefeitura incluiu nas comemonc;ões da Semana
da cidade, a apresenta~o do IIIhow"Transas fi
Milongas", feito por rente nossa.. Os composito-
res Jerônimo Jardim e IValdo Roque sã" 06 res-
ponsáveis pela maioria das mn'lJcas apresentadas,
que serão interpretadas pelo cantor Ivo Fraca,
Samba Oito, AdãO Pinheiro Trio, Lema, ToU. a-
lém de Ivaldo e Jerônlmo. Sem dar tempo para
uma pausa entre uma músic.~ e outra. e. sem
outro papo que não seja música, eles -oretendem
movimentar as noites de hoje. na Assembléia Le-
rislativa (21h30min) e am'8lhã. no Teatro de Cã-
mara (21h). Todas as eomposi(óe5aio inédl'- ..

com RollàballetNosso

, Ontra eomem~ da semana de -Porto Aterre: ·Desta vez o n~o baUet estará representado pela escola de RoUa
e os convidadOllespeciais Rleardo Ordoiíes e Attl'm&rDomeUes do baDet Dei Sur da Arrentina e .\!nda Flávio ROdrr-
pes, de noua. capital. O prorrama esta dividido em duas partes: o 'baDet "Bosamousse" e "Epocn ROJDÍmtJca" com
música de CbOpin e UC.lia de Dellbel" e "Masquerade" de Kacha.turian. Apenas hoje no Salão ile Atos da UFRaS
às 21 horas. .

Invernada de- Trovadores no 35
A disputa que vem se desenrolandO entre

os trovadores Lulz Muller e POrtela Delavi
será revivida hoje Da tn""rnada de trovado-
res da "Penha. Crioula" em homenarem a~
prorrama de rádiO "Grande Rodeio". Esta-
rão presentes os apresent.dores dede prGJr&
ma, Darei Facundes e LuJzMencse. que du-
rante mais de uma década lideraram a
,sintonia do rádio nOl dOlllJDc9sà noite,
marcandO' uma fase definitiva no rectona-
IIsmo ,aúcho e intepaçio folclóril'a, O lo-
cal da "penha" é no 35 Centro de- Tradi-
ções Gaúchaa, rua Artind.." 385, a ,artir das
22h3Omine será aberta ." todos eM Interes-
ladoe

planetário
® Assistir aos espetácUlos lnesqueclveJs das noites "00

Equador ao Polo Sul" convi-rer com aurot:85 boreaiS e

geleiras eternas quase sentir na, pele os raios de um

"Sol da meia-noite", deixar por alguns minutos a

pressa do cotidiano esquecer nosso trt,.nslto intransi-

tável sentado numa confortáv.el poltrona. nâo faz mal

a ninguém pelo contrár!o, é uma ótima fo~ de a-

prender coisas do nosso mundo, nos proporciona. o

Planetário Professor BaptiSta Pereira de terça a sex-

ta-feira às 21 horas. Acs sábados e d0m4ngosàs 19.30

. 20,30 e 21,30 horas. Especialmente para ~s em

p~a aos sábados e domingOs às 17 e 18 horas

intitulado: "Uma Viagem Branca",

dicas ---.;Ma~tu:.-

Muita atenção:
começa o
fim-de-semana

TERESóPOLlS - Hoje é. dia de Bar de Samba. às
23 horas cem o Condunto Café SOm e I;~'e
que está .se tornando um dos màJ.s solicitado;
conjuntos de- nossa música. Não deixem de apa-
recer po lã para curoUrmais IUma no!t.a de sam-
ba. E no próximo dia 16 será a vez doa magri-
nhos. COm"SOm do Ritmo" . a cargo de Clóvis
Dias Costa. • .

SOGlPA - Com o Conjunto Monte CUlo na Boa.te
São João. os as.soe!ados poderão dlVl"ritr-se com
mais um Jantar Para Casais.

_A.D.V.B. - Para os apreciadores do Conjunto
Desenvolvímen'o, hoje )a 21 horas, acontecerA
um Jantar-Dançante na seda do country ClUbe.

ASSOCIAÇÃO'LEOPOLDINA-JUVEN1jL- Ao 10m
do Musical DJAMBO,08 magrinhos do·Leopeldi-
na poderão curtir um' Jantar-Dançante na Boa-
ta Vila Rica. ~ hoje às 21' boras. não esqueça.

LIONS CLUBE - Palmeira das MlsaóaB- Se você
deseja uma opção diferente para o t1ttn-de-se-
mana. POda começar nesta sexta-feim viajando
para Palmeira das M~ões. Isto. porqu3 lá. o-
correrá um ball'e do uísque Com tnielo àS 23h.
e o som é do nosao c~ido Impacto.

SOCIEDADEDE SERESTA - Baile dos corou, à$
2.3 horas. com anImação do Conjunto Caravana.

G. C. IMPERADORESDO SAMBA- Reunião-dan-
çante ao Bom do ConjlUntoMusical São Franela-
co inicio às 21 horas_o

SOCIEDADECONCORDIACAÇA • PESCA - Santa
Maria - baile da cerveja. íaíc.o ~ 22 horas,
com animação do Conjunto ExcelBior.

CONSElJIO ESCOLARDO INSTlTIJTO PORTO ALE-
GRE IPA - BaUe de escolha da Rainha -do IPA
às 23 horas. com música do Sound Ma.ehin:. O
local s~rá o Grêmio Náutico União. . I

ASSOCIATUR- BaU'e no Grêmio Nãutlco Gp,~t!'h•.•
ao som do BoogalOO.inicio às 23 horas.



AUTóGRAFOS
NA FEIRA

A Feira do Lívro terá hoje três sessões de
autógrafos. As 16h 30min, Arthur Ferreira
Filho autografará Narrativas de Terra e
Sangue (Editora A Nação); às 18ti 30min,
será a vez de Edgar Vasquez, .corn seu livro
de cartuns, Rango L e PM Editores, 20h
30min, Desenvolvimento com Democracia
será autografado por Justino Vasconcellos.
Amanhã, duas sessões.: às 16h30 rnln, O ca-
ravento e Outras Histórias (Editora Bels):
por Maria Dinorah e, às 18h 30min, Simões
Lopes Neto na Intimidade (Bels) , por lvete
Massot.

CIDADÃO DE ARAQUE ~ No Teatro
Leopoldina (Indepenoênc ía , 925 fone: 25-
0725), às 21 horas, o humor direto de José
vasconceucs.que tomando como base a cida-
dezinha de onde veio - Araque - excursiona
por diversos assuntos, gozando até. a
superpopulação do mundo. Os textos são de
Ivandro t.utz. Roberto Silveira, José Vascon-
ceuos. Max Nunes e Haroldo Bar bose. In-
gressos á venda na bil heteria do +eatre a Cr$
25,00, Cr$ 20,00 (mezanino) e c-s 15,00 (es-
tudantes).

A ADVERTÊNCIA
DE CONY"

Depois Glealgum tempo em ostra~i~mo,
consequênclas de algumas posições e pón~bs"
de vista que POU€OSse animama tom;i!'!',e:di-
vulgar, Carlos Heitor Cony volta às'livrarias
com um novo romance. Pilatos, lan~9âá;Peta
Civilização Brasileira. O escritor escolheu
IJm tema escatológico, que pode parecer:
forte demais para as mentes sãs, e através
dele transm ite todas as inquietaç0es _do
mundo presente, o homem d'esamparal1o e
castraoe que preclsa continuar viNendo
; porque é só isso que ele sabe fazer. Como diz
! Mário da Silva Brito em sua apresêntaçâo da'
obra, "'Pilatos não é romance de derreta e
amargor. É antes -- e principalmente·- uma
asvertêncta. Uma advertência aos que,
julgando-se felizes, são apenas desinforma-
90S".

cenv criou. uma situação
vletenta e dolorosa' para sua Dersolnsae.im
principal, e -a partir daí, da
. imaginação, através de ,,~;.hnl,,~
foras --, e esta é a única
cerco -- dá o seu recado de lnsattstacêê
volta. Neste aspecto, Pilafos difere
tamente dos 'primeiros livros do .
assinala Mário da Silva Britto:·.
introspecções abissais, de sutís
psicológicas, de fatigantes
pSicoanalíticas" -~ tão caras 'ao
suas prtrnetres obras. "O que ao "~~:~,_:._.,,,
iml'lorta é a história em si mesma.
tos, episódios, pormenores, o acúmu
acontecirnentos". DANILO

m'a apresentação,gratuita~ho Atidi:
Vian'na,:às 2-1horas. RoJJae.seu '

. ., m'-espetáculo que in>fegra as
C.omê'm,~ri!éoes.da Semana de Porte-Alegre,

da ·Divisão de Cultwra'da
ipaçã<iâe'50IJai,larinos

'0. tia lê ·.Rosamóusse ·e
com músicas de, Chopin,'
lia de Delibes e.o grande,

sucesso da apreseatação doarupo, no .
SalãoaeA:jijs ,daU FRGS,Masquera.dé,se
·Kachatuf,jn.p;articiparão corrioconvldaeos
especiais 'Os:/slailarinos .Rlcerdo Ordofies vê

Ademar,Pofuelies, da Argentina, além de
,Flávio .. RO(lri!!jues. e ·assolistas:, ,Maria'
.'Apare.cida~AUguS tohi, Régil'laGuimarães,
Sçhe.iI:i;l:da,'§:i1v,ae V'irgin ia Mar ia Rusehel,
éic0!lipanhadas de mais 43figuras,

Fuja da poluição, passe uns dias agradáveis
no ar da serra. Venha nos visitar

e desfrutar do descanso em nosso hotel,
- Sito em Nova Petrõpolis, RS 23 KM4,5

,
r

Samba Jovem/ADEILTON ALVES (Copacabana) - A informação mais importante do
disco é que Adeilton é filho de Ataulfo Alves. Mas por enquanto seus sambas, mesmo que
normalmente bons, têm um grande caminho a percorrer para chegar nas pegadas do famoso,
pai, uma das maipres legenàas da Música Popular Bfasíleíra. Adeilton também compõe, de
parceria corn DélcioCarvalho. As faixas: Saudade e Flores, Herança (faz uma homenagem a .
Ataulfo), Viver é uma Ciência, Grades de Luz, Soberano por Três Dias, O Bom Filho à Casa
Torna, Samba Seguinte, Retrato Oficial, Rio dos Meus Pais (de Ataulfo), Esquece de Viver,
Urubu no Galinheiro e É preciso Cantar .
.RUIDOJOVEM eSom/CopaGabana}- Para falar a verdade não sei de que lugar a grava-

dora conseguiu til"ar tantos cantores e conjuntos diferentes: Jean Paul, Peace, Mickie,
Streak Band, Flashlight, Robert Lee, Eddie Franklin, Bourbon FamHy, Daniel Moore, etc. O-
disco; cem catorze faixas" fica no estilo das 14mais, e o som é aquilo mesmo que diz o titulo,'
RlIídojovem.AJgumas músicas: She, Ballero, Na Na Na, Lady Lay, Lifeis aRock, (you're)
Having my Bàby (sucesso de Paul Anka.), WeSaid Goodbye, Beach Baby e outras.

NONATOESEU CONJUNTO(Som/Copacabanar=- Conjunto de baile que veio deSão Luiz
do Maranhão,' são nove caras e a maior parte das composições foi feita pelo guitarrista
'Oberdan, Entre-outras: BisllV6,Fltipaídiando, Cavalo Conga, Sou Feliz, Não Precisa Mais
Promessa, Jogado Fora,-Senhora Ana, ete. . .
LOS GOMES {Som/Copacabaniü-'Piz a informação que Los Gomes são um conjunto

paraguaio ínternaclonal, que habitualmente se apresenta na Disneylãndia. Com a presença
constante de guitarras e harpa paraguaías, eles atacam com um repertório bastante conheci-
do: India,Alma Llanera , Nóehe de Ronda, La Paloma, Malagueíia, Guantanamera, Moliendo
Café, Granada, Vuelvo Amorê um ipout-pourr! cOmRaindrops Keep Fallinon my Head,
Valencia, EI Relicard@;Al'fÍvedérdRoma, Dominiqué eLes Patineurs. O disco foi gravado no _
Brasil. J.F. .

RESTAURANTE INTERNACIONAL
DO AEROPORTO SALGADO F.0 !

Coquetéis. festas

atende a domicílio.

Cozinha requintada_

Ponto obrigatório para

suas reuniões de negócios ou lazer.
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Os.Campeadores

de Bruno Klefer

Em concerto com o Orquestro Sinfônico de Porto Alegre e
com o Coral do Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 'sob
o regência do meestre :Arlindo Teixeira, acontecerá hoje,
às 21 h. no Auditório do Palácio Farroupilha, dentro das
comemorações do 15.a Semana de Porto Alegre, o estréio na-
cional do obro Os Campeadores, do compositor gaúcho Bruno
Kiefer. A obro, enc-omendada ao .compositorpela OSPA ainda
no ano passado, divide-se em 3 movimentos: Tempo da Na-
tureza, Tempo de Ansiedade e Tempo de libertação, tendo
como letra duas poesias de Carlos Nejar,extraldas de seu livro
O Campeador e_o Vento.

Bruno foz comentários a respeito da composição: Em "os
Campeadores", não há regionalismo, nem mesmo aprovei-
tamento folclórico. A obro prende-se mais o um caráter épico,
ressaltando o figura do homem gaúcho, suo vinculação com a
natureza, com o terra, sem ser, no entanto, músico descritiva.
Acredito que nado disso se posso captar com regional ismo.
Nesta composição, pela primeira vez Bruno Kiefer inclui reco-
recos, a909ô5 e matracas no lnstrcmentoçõc, além de efeitos
especiais com os instrumentos clássicos.

No Araúio Viana

Na próxima 6. a feira, com inrcio as 21,00 estara se apresentando -no Auditório
Araújo Viana, com entrada frallqueada ao público, Rolla e seu Balê que acaba de
cumprir exitosa temporada no Salão de Atos' da UJ.R.G.S., com um bem ela-
borado programa dividido em duas partes: 1.o - O Balê ROSAMOUSSEe ÉPOCA
ROMANTlCA com música de Chopin, 2.0 - Com os Balês COPtllA DE DEUBES e o
grande sucesso que foi MASQUERADE de Kachaturiam. tomo convidados es-
peciais estarão atuando Ricardo Ordon~s e Ademar Dorneltes integrantes do Balê
Dei Sur da República Argentina, ainda Ravio Rodrigues de nossa Capital. Tomarão
parte nos Balês Época Rom3ntica e Masquerade, as solistas: Maria Aparecida
Agustoni, Regina Adiles Guimarães, Scheila Regina Silva e Virgínia Maria Ruschél.
Esta programação é parte integrante das comemorações alusivas a 15.a Semana
de Porto Alegre.



o espetáculo anterior

1~ de novennbro de 1975

Hoje e domingo serõo dois dias especiais'

para os apreciadores de

ballet: A escola do professor J;A.
Rolla vai apresentar mais

dois, espetáculos na Assembléia LegislativQ,
com três partes: estudos

sinfônicos de Schumann, uSUvia".de
Delibes (pela primeira vez) ,

"Dive~issement" e ainda "Copélia" de

Delibes e "Masquerade"

de Khachaturian.

.EM-NOVO ESPETÁCULO,. ROLLA' E SEU BALLET

RoIla apresenta há 24 anos suas classes infantis,
juvenis e adultas. Este ano. 'após a apresentação das .
classes gerais da escola, .excepicionalmente fará este
novo programa com. as classes adiantadas. A sua
escola foi fundada em fevereiro de 1951 e desde en-
tão vem se apresentando com total sucesso, man-
ndo-se, durante tantos anos, do agrado do pú-
ico, graças a boa qualidade dos trabalhos.' .
Rolla - começou avi~ de bailarino em Porto

. -,--- -----. ---'--_'_~---_":":::"-.;...--~--~--

o professor Rolla apresentará- hoje às 21 horas
na Assembléia Legislativa.rum novo espetáculo in-
dependente do que foi apresentado na semana pas-
sada com sucesso no Salão de 'Atosda Reitoria da
UFRGS. Serão apresentadas ~ classes adiantadas
da escola e o espetáculo será repetido no domingo
às 17 horas:

o espetáculo será dividido em três partes. Na'
primeira serão .apresentados sinfônicos de
Schwoann, com um corpo de baile composto por
trinta e duas bailarinas mais quatro solistas- e três _
bailarinos. ~ um ballet clássico, porém com uma.
certa liberdade, transportando-se para um gênero-
mais acadêmico por ser todo em pontas, com
cenários e-vestimentas em preto é branco.

Na segunda parte, Rolla fará sua estréia para o
ano de 1975 apresentando Sílvia de Delibes. Este é
um ballet clássico tradicional pouco conhecido em
Porto -Alegre. Depois serão' apresentados diver tis-
sement que são' números avulsos de diversos au-
tores.

A terceira e última parte constitui-se de dois
n~meros~ CopéUa de DeUbes com danças carac-
teristicas contando C9ll1 2S figurantes e Masque-
lade de Khachaturlan. Este número é muito
bonito. dançado todo em. pontas sendo que numa
das partes as bailarinas trabalham com máscaras.

Este espetáculo de mais categoria que será -
apresentado ao público nesta noite, contou com J.L.
Rolla na direção geral e coreografia; Erenita Par-
rneggiani Teixeira e Regina Adylles Guimarães na
acessoria; Luiz Correa e equipe na iluminação; .
Natalício Gomes e equipe na maquinaria e Luís
Cêsar da' Fonseca na sonoplastia:

Os ingressos poderão ser adquiridos n!,s far.~
mácias Panvel e pa bilheteria do Palácio Farro pí
llíaPara o vesperal de domingo o preço único é 10.
E. para a noite de sexta-feira; 20 e 10 para estu-
dantes. .

ROLLA E SEU BALLET

Alegre com a professora Tony Seitz Pethzold. Pos-
teriormente, fez cursos de especialização no Rio de
Janeiro, Montevidéo e Búenos Aires. Foi "Partner"
de .duas bailarinas de renome que foram Eleonora
Oliosi e Beatriz Consuelo, -Mais tarde tornou-se
diretor, professor e coreógrafo e sua escola desen-
volveu-se sem maiores dificuldades. .

o PUBLICO E AS ESCOLAS

Rolla considera Porto Alegre um bom lugar
para aqueles que desejam iniciar- se na carreira ou
tornar-se professor de dança. Tem um-bom público,
mantido através de apresentações anuais das es-
colas que conseguiram, através de gerações .formar
gente que hoje prestigia o ballet.·

Para o bailarino viver da sua profissão, em Por-
to Alegre, torna-se b~tante difícil porque há so-
mente espetáculos anuais, e partem em busca de
outros centro como Rio de Janeiro São e mesmo o
exterior-que lhe oferecem maiores- condições.

Parao ano de 76, quando sua escola completará
o jubileu de prata, Rolla promete um espetáculo
inesquecível, digno de quem vem obtendo sucesso
por tantos anos.Há i4 anos ensinando a dançar

- /
profissionalizaçã? aqui é difícil
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Ela éum exemplo~para as, alunas de
bailei clássico - .- -.
Ir a Londres é não ver Ma.l'g'otForiteyn é quase-como Ir a. R0-

ma a enão ver o )='apa. A opinião é das professoras de ballet "Mruria.
Orístína flores e Marta. Amélia Balrbosa e serve 00Iru> exemplo da
importância di', grande bailarina. Paa-a as duas, ver Margot· dançan-
do em Porto Alegre é uma. oportunídade que ninguém pode perder.
Ela.s aoreditam q1l!ediifici1meal.teserá visto algum outro espetáculo
tão brilhante, COilIlOeste, pois todos os. outros J?ail~OiS do eIe<nco
são de primeiro grandeza. .

Maria orístma e Ma,ria. Amélía pertencem a uma nova geração .
de professores de ballet clássico. As duas começaram .a estudar 00Itn

ciIlJCOanos de idade. AIIlosmais tarde, tntegraram o _Conjunto de
Fo!clore Internacional "Os Gaúchoo", que reaItZOlU aRresentaçõe8
até na Europa. Moo'ia Amélia fez cursos de especíalízação no. Rio
de Janeiro, com Nina Verehini.na e Trut1run>a:LeslkOiVae dirigiu um
conjunto de danbas semíprofissíonal, o CodJlflça,.;.aquí em' Porto
Alegre. Maria Oristi.na também partdcípava d~;:!!>:~UII;lO,que acabou
encerrando SUJaS atívidades por falta de apoio.'

Oomo não há. condíções de seg'llill" carreira COilIlO'bailarlna pro-
f:issiona.I. aqui -no sul, Mrur.ia Amuélia e Miall"iaonstína resolveram
dedicar-se ào ensíno da dança clássíca. ~, há um amo e meio,
surgiu o studio de Danças. Baseadas no príncípío de que, devido à
. evolução, uma' criança com oíneo anos de' idade em 1975 é comple-
.tamente diferente de uma com cinco anos de idade em 1955 e íns-
!piradas nas novas técnicas de eneíno do ballet clássico, que estão
sendo adotadas 'na Europa; e EstadOs Unddos, elas eríaram um mé-
todo próprio. SUas alunas, aos cinco anos de idade, começam o curso
praticando gínástíca preparatória ao ballet clássico, com destaque
para os exercícios destinados 3.100 pés, postura e extensão de pernas,
Este p-reparo é fundamental para o desenvolvimento de outros exer-
cícios, mais tarde, que serão necessárlos às amuaS que quiserem
continuar dançando. Maria Cristina e Maria, Amélia afirmam que
os nove anos de·CUIl"SQnão são surícíentes ·pa.ra 'formar uma baílart-
U!:'" Quem quiser seguir carreira terá que contdnuarcsemprs aperteí-:
coando sua, técnica. iMa'l'gotFontey é 01 exemplo .ídeal palra esta preo-' .
cupação. .

- Ape.sfl!l'de ter mais de 50 anoo; Margot. deve estar no auge
de sua forma, afil1Illa Maria Oristina. ELa jamaís ,viria raser estas
apresentações tão l~:nge, se sua técnica não estivesse perfeita. Nu-
ma arte que depende dOIdomínio físico, sua .caereíra tem dU['ado
.maís do que o usual. Em V€fZ de perder a têcm.iça;.ccm o tempo, e1al

amadureceu na dança. : '. : .
Um dos. detalhes, m.á.is sif!inificati'Vosque ~ria orísüna e Ma-

ria Amélia apontam nesta promoção da Oompa;nhiaJ.ornali.stilCa Chl-.
das J'Ún~or e Gl'UPOMaguefa é a escolha dQ"GigM1Jtinho para a.
~:pl:esentação..do .espetáeulo, dando ao grande ,p]Í.b.1ic.o,a oportunida-
de de vê-to. O.Cn;lQ.0' povo-não está acostumado a ir a teatro para.
'Ver apresentações de ballet, elas arnmam. que é muito ímpcrtante
levar a danes ao povo.

argot que para
afirma Maria. Aunélia. Me&no para .aquelas pessoas. que têm possi-
.bilidade de vi!ljir ~ Eurapa, talvez não surja .uma outl"aoportuni-
dade igual a esta.

Se para o público é importante ver Margot F<mteyn e outros
arttstas, como Mede Park e David Wall, primeiros ballarínos do
Royál Ballet de Londres, para os alunos de escolas de dança, mais
ainda,

- Af, mães não devem deixar de levar as filhas que estão
aprendendo ballet, .mesmo que elas aínda sejam peq.uen~,. diz. l'4a-
ria Ortst.ína, O baol1et~ uma das artes mais qifícei;;,e elas poderão
ver que só muita dedicação e força de vontade J que'se pode one-
gar ~ perfeição. Também aconselho as pequenas alunas a observa-
rem os detalhes, corno a maneira das bailarmas amarrarem as sa-
~atühas. e prenderem 00 cabelos, C' r;" ':" v";J _ .•

r -~ , - - - •••.-;.

Para' aprender as pesrçces
d.o ballet clássico, são necessários
...... exercícios prepar,atórios

Em .todas as escolas de' 8.allet,
Margot Fonteyn é um símbolo

A opinião de Rolla
\,1 ".

q nomade Joã.o Luís Rolla Ja é bastante C0-
nhecído do .plÚb~tço.Desde 19&!, ele diríge uma das
mais importantes escolas de dança de Porto Ale-
gre, mas vem se dedicando ao ballet clâ.s.sdcoe
se preocupando" em· dllUlIl!dí-lo há' maís de 315" a-
nos. A .recompensa para este' esforço, é a' satís-
fação de estae ajudando a formar um púlblitCQpara
o ballet, . .

.para o pl'od"essor &0113.1, a' apresentação de.
Margot .Fonteyn e dos bailarinos. do Amerícan Ba1-
let 'I1hea,tre,.ópera de Paris e Roya1 BilJlet, :hrá
se constrtuír no acontecimento 'artisttco máximo do

,ano de 1975 .. Margot Fonteyn é considerada um
Bímboloe todos os outros ímtegrantes do elenco
são de primeira línha e renome internacional. 'Ele
só tem elogíos para o espetáculo promovido pela
Compa:n!llia JO!rp.alistica Caldas Júnior e Grupo
Ma.gue.fa com a. oolaboração do Depal'liam~to. de
Assutttos Ou~turà.is·da S'EC e da Ospa, qrue inte-
grará a.sOOmeinoraçÕes do 8O ••() ani,yerslh~í>,do
COrreio do Povo.' .

iRoHa lembra que os bailaa'inos normalmente
encerram SUfuS atividades' ao atingir uma certa i-
dede, mas Margot FOluteyn . continua dançando,
em plena forma. Ele afirma que ninguém pode.
d-eixar de ver um dos expoentes máximos do' ballet;
clássico. .

- A vinda de Ma.;r.gotPonteyn é uma grande
oportunidade para as pessoas que não têm" oon-
díções de viajar·à Europa para vê-Ia, ddz RoHa..
E o mais írnportante, é que um grande .públíco
poderá assistir as' 'apresentações, por um preço:
bem mais baixo que cobrará um teatro, pois '0.

espetáculo será. realizado no Gtgantinpo. I1: ótima
a idéia -de realizar um espetácu~o .destes fora; de
um teatro, pois- o bal~et é uma arte para o grande
püolíco e não apenas para uma elite. o. povo gos-'
ta de ballet, O g'inásio ficou lotado, quando se a-:
presentaram o Bolq}.,...:_T';·'·l"\V p n "D..o1;" p""' ,,~;.c:.

Para os alunos, o espetáculo será um estImulo pa-
.. 'ra que se dedíquern à vida pror.sstonaí e sigam o

que \lOS f àl ta..
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gt»).y e Ivan Nagy, primeiros bailarinos
do Amerícan Ballet Theatre; Merle Park,
Georgina Parkínson, Doreen .wens,
Desmond Kelly e Davi-d Wall, prímeí-
ros .bailaa-ínos .do Roy:al Ballet; e CyTil
Atanassor, primeiro bailarino do ópera
de Paris.

O 1.0 Festival de Inverno de Datí-
ea que, no Estado, conta com a parti-
etpação do Departamento de Assuntos
CultUl'ais da Secretaria de Educação e
·Cultura e da Ospa, não terá nenhum
de seus espetáculos televisado, em- ne- .
nhuma das sete capitais brasileiras onde
será apresentado.

Flávio Carneiro, da Companhia Jorna-
Iístíca Ca.ldas Júnior, e engenheiro An-
tônio Ravazolo Ma;rtins e JO<'é Salimen
Júnioc, do Grupo Mague<fá,.

4) ESPETÁCULO

Dame Margo~ FonteYIl, • a; prtma
ballerinoa aibSoluta", estreará em Porto
Alegre, no dia 22 de agosto, data de
apresentaçâo , do primeiro espetáculo do
i.o Festival de Inverno de Dança. Seu
"partner" em "Floresta Amazônica",
bem como em "Romeu e Julieta",. a ser
apresentado no dia 24 de agosto, será
David WaJl, primeiro bailarino do Royal
Ballet , O programa das três apresenta- AQUISIÇAO _E INGRESSOS
ções do festival inclui ainda mais se"
ba iaa qu 'ãQ J,'~~~~~w-~~~~~~~~~~~~~'ra ~ apresentações
sio de esportes do Sport do 1.0. Festival de Inverno de Dança"
cíonal, com presença de mareadas para ~, 23 e24 de agosto, po-

4- DE

Adriano Soares, José
Scilimen Júnior;

Eng.o Antônio Ravazolo
Martins, Francisco Antônio
Caldas e Flávio Carneiro,
quando tratavam dos

detalhes das apresentações
do 1.0 Festival de Inverno
de Dança, promo~ão que

reúne a Companhia
Jornalí~tica Caldas Júnior

e Grupo Maguefa.

G,rupo Maguefa' une-se à Companhia
Caldas Júnio,rna promoção da ,vinda
de Ma:rgotFontey,n' a,Porto Alegre

o Grupo Mague!a se associa à Oom-
panhía J-ornalística Oaldas Júnior na
iniciativa de trazer a Porto Alegre o
1.0 Festival de Inverno de Dança, es-
petáculo que reunirá pela primeira vez
no Brasil, mais de 70 artistas, entre
eles Margot, Fonteyn, apontada como a
ballarma clássica mais perfeita e oito
solistas das mais famosas companhias
internacionais de ballet , A 'promoção
conjunta 'da Comparihta .rornaíísttca
marcará as comemorações pelos 00 anos
do Col'reio do Povo e pelo décimo-quin-
to aniversario daquela empresa ligada
ao ramo imobiliário, trazendo ao Rio
Grande do Sul o máximo em espetá-
culo artístíco-culturat da temporada de
197ii .. OS detalhes da iniciativa de apre-
oont>tt a lnontag~ b-ra ai lc l'ra., em nívet
1fite~I. f'1mIm 't ata.dos por Fran-
cisco Antônio Caldas, Adriario S-oares e

derão ser adquiridos a partir da pró-
xima quinta-feira, nas bilheterias do
ginásio de esportes do Sport Club In-
ternacional, no horário compreendido
entre 10 e 22 horas, mínterruptamente.

A venda de camarote, com cinco
Iugares, está fixada em Cr$ 1.2{)(}.OO.
As cadeiras numeradas custam .Cr$
180,00 e as cadeiras numeradas de pis-
ta, Cr$ 100.0(}. Os ingressos para arqui-
bancadas serão vendidas por Cr$ 50,00.
OS propTietários de eadeíras cativas e
locatários do ginásio de esportes do
S,port Club Internacional poderão ad-
quirir ingressos a preços especiais, con-
forme eláusula contratual, tamoém nas
ilheteria do ginásio, até 48 horas an-

tes de cada espetáculo, As informações
para o Interior do Estado estão sendo
dadas através do telefone 24-46-55.

Será sua primeira apresentaç.ão aqui
Em sua qutnta viagem ao Brasil (quando contie-

eea.iã e se a,pil'e.~nlba.rápela prímeêra vez em Poato
Alegre e Ou·ri·t1ba),chegou so!Í.bM1oao Rio de Ja:nlei~'o
fi, mMüa' bailru.'ina clásstca do munco, Ma~'got FOl1-
reYll. A grand,e ,eXJpire!,s;ã,oIemínéna do ballet veio pa-
ra O·I Festival de Inverno de n"nça, devendo f,a'l'~'r
()fj.to apresentações no R,io, quabro em Sã.o Paulo, três
em POl'to Aíegre, druas em CU'rDtiba, duas no R,e·ciofe
e uma em Brae'Í'loia"

lAq.li, dias 22, 23 e 24 nróxlmos, Fonteyn e oit-o
outros solistas de rama intenloa~i~nal eetarão se a-
pr'esenlt.andlonuma prornccão da oomoannta JO.rlnlis-
ti.c"", OaJd,as Jl1nio01'e do Grupo Mll.gwefa, C0>!1"ê1110ra.-
tiva. aos 80 anos do COl'reio do Povo e do 115.00 ani-
versário daquela t'ol1lo.~{·e,sa.liga,dla ao ramo ímcbüláelo,
com panticlpação do De:p·3.rtamento óle Assuntos Cul-
tura.is da. Seôret::wia doeEQ'U09,cã.o e Ctl1t,m:ae dia 01'-
quelStQ"a Sinfôllioa de Porto Alegre,

FUNDAÇÃO I,ATINO-AMERTCANA

Em en;til'e:vil'lt·ano Rio, M·a,rgot Fon~'ey:n an:f,?'oi-
piOO: que seu pr.incipaol projeto ))a'1'·ao futua'o "é criar
uma Fu;n;dação pana ailJoCl,a,ro ballet de Í!OlÓ:aa Amé-
lNi-ca LlJ.ltinia, OOQll se de no Riio~'. Aaiémdisso, a masor .
baii1aa"inoaclá~iCJa do mundo, atualmeme com 55 ar
nO!J de idade (ma. que l:'egul1'dloseus compa.nhteia·Oõ
rem oa a~iJ.i.daàJede uma jovem de 20 anos e a apa-
rêneia de uma. quarentona bem CiOilllF-el'Va,10.·).deseja,
"QlJOfuturo, porrnaneoer maés termpo no Braeil", .

No festival doestemês será promovída a "premíé-
:re" mundínl de "A Flore,slt,a Amazôndea", aconteci-
mento eoneídenado pela di1'e,toT,ada Assocíaeão de
Ba;j.~et do Rio dJe Ja.n€'il'lO,lVlláJl'ci·aB:a~hal1á,corno "al-
go realmente raro, quase- tão íncríveí qu.anDo a po1'e~'
senca mo BQ'a,si!dle FreidJe,ric.k Ashto:Q, coQ~ó@rafoe
fUillldJa;OOl' do Ro,ya.l Balâet, que aos 78 anos de idade
l1eJtorn:ape1a primeira vez 'à Améeíca do Sul, desde
qUle s;a,j,udo P'e11l aos quin,ze anos de idade. Asl1!ton
tem pa.v-m'dJe viajar de avião".

VISITA AO MUNICliPAL

Margot Fonbeyn chegou ao Galeã.o às 7h25mÍl1
d~ sáblKfu e dali l'U'I11OOd'il'e,bamMte pruI.'a.o l1ot;e,l

GIÓll'ia,alp8!r~amento 500. De!realIlSOUaté as primeiras
horas da ·taa·de e foi vísítae o TeatrQ M'Unicipal às
15,h±15min,

- Es,t1OU achando extl'a.ol'~ Q. promoção do
I Festival de Jnveeno de Dam;a - disse ela - e
aeho mreíto tmportante a sua !'ea1j~ã(), 'I'amoom
estou muüto felie; em p(l;rtd.ci(pall'decrJe, com: ba.Í!1a;rinoo
(lle NOIv·aIorq'lhe e dia EUQ'o;pa.A.s pessoas que traoa-
l!ll.a,m1110setor sabem eomo é d:ificíl j~l!PJtlai!'tanta gen-
te e cO.]IQ(la~'tantos jovens eaoaees de f,a1lJz,rboa fi-
gura j.Ull1Itocom outros ba,í;laQ'mosjá consagrados,

Ma~<gOltíguaãmente a,fi'l'lllOOque vê «muitos ta-
len.ws de ballet no Bi!1al&iL TodiOiSestes baalarínos
brasdleíros Vêmmuito talento e 'piI'IOOwam,como os de-
mais, de muito trabalho, porque a carreira de bàl-
Iet eIltige ilSOOH•

PRAZER nE nANçAR
Ela 'bambém disse à imrprellWa.earíoca que não

tem nenhum "hobby" eepecíal , Gostla de dancar ("is-
00 é óbvio, não?", perguntou ela), de comer bem, de
cod1'versa,l,"com amigos, de cinema e de teatro. Es,tia
é a SUJa,quínta viagem ao Bl'aiSdle sobre isso Fon-
teyn falou: "Não posso dizel'oll1ldie,e~ci1l1IIl1ente, pre-
firo me apresemtaa-, porque gosto die me apores!!nIt3lr
no lII.tga;ronde estou. Agora :pl'efiJroo Rio de J'anei-
1'0. Hiá dois doias preferia Londres, onde estava e on-
de me apresentet". /

Sobre os bailarinos que dançaeão eom ela, disse:
«Gosto de todos que lá se ap'l'~N1ItJad'am comigo, 00-
mo (5 David Wa.JI, Nagy e Desmond K€My, entre ou-
teos. DeVoO dI3sva,car, aínda, que neste Festival bra-
silei<l'()haverá, uma corecgrarta que F1l'ô!d,eai6k Ashton
f·aJ.'á juntamenee com DaI,aI Aohcae. Pela primeira
vez ele f'ar:á uma eoreografta jU1lJtamente com outra
pessoa",' .

Oulta'a revelação que Mllll.'g{)ltFonIteyn i,e'.?: foi a
respeito de suas atividades .e:oDta'a-b3.Ilelt:"Acabo de
escrever um livro, :É uma autolbiog<l·afia. Será pu-
btioodio em Lorudíres, em setembro, e postertormente .
em Nova IOIrque. E8}}8Il'"oque allg.wm.editor brasíãeiro
OO111Jp1r.eos d:iJ.-e1tosdo lívro, tmdu~-o e publdque mí-
nlha. Q.uto:bi,og.l'a,fiano Beasil",

Sua primeira visita no Rio,
sábado, foi ao Teatro Municipal, onde fará oito

apresentações. (Telefoto CJCJ)

•
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KARIMAN - Formado por Jorge Jobim, Tabi, Eduardo e Tonho o
Grupo Kariman de Santa Maria está no Clube de Cultura para apresen-
tar seu show intitulado "Hoje Eu Vou Fugir de Casa". Kariman estará
ainda na próxima segunda (17) no Cultura, às 21 horas ao preço de Cr$
10. O repertório de músicas de Jorge Jobim e rocks dos anos 50. Os
rapazes oferecem .urn excelente espetáculo. Não perca.

ROLLA ~ Volta Rolla a apresentar o seu ballet,no Auditório da
Assembléia Legislativa, hoje às 21 horas reprisando o espetáculo no
mesmo local. domingo, às 16 horas. O programa inclui' Estudos 'Sin-
fônicos de Schumann, Silvia e Divertisment e a reprisé de Copélia de
tremendo sucesso o ano passado e em recente apresentação. São solistas,
Maria Aparecida Agustoni. Regina A. Guimarães, Sheila Silva, Virgínia

, Ruschel, Flavia Rodrigues, Sidio Abel Trindade e Ubirajara Ribeiro.
Ingressos na Panvell Andradas, .

CONJUNTO DE CAMARA - Hoje, 14, o Conjunto de Câmara da
UFRGS vai apresentar-se às 21 horas. na Faculdade de Medicina da
UFRGS. No programa. Haendel Suite Rodrigo», Fritsch Suite - e Chris-
toph Pez - Sonata em ré menor. '

VAO ESTREAR

SALMA CHEMALE - Sexta (21) e domingo (23) próximos. mais -
duas apresentações do -Ballet Salma Chemale que já andou aí fazendo
bonito em terras Leopoldenses, Mas dessa vez é aqui noSalão de Atos.da
Universidade da UFRGS, às 20h30min de sexta e às'15h30min de do-
mingo. Os ingressos já estão à venda na sede da escola (Marechal
Floriano, 49) e na Reitoria da UFRGS.

FERNANDO RIBEffiO -' O grupo de Fernando Ribeiro, que. além
.dele congrega Beto (baixo); Ayres (flauta); Neuza (piano); .Maurício
(vocal) e Toneco (piano e violão), depois de apresentar-se nesse domingo
último no Segundo Concerto de Mr. Lee, volta dia 15, sábado, para um
. show no. Teatro do CAD (Salgado Filho, 235) Na produção Arnaldo Sis-
sono

UNA NOCHE EN ESPANA - Com poesias de Garcia Lorca Daniel
de La Vega e Gareial Leon. a AcademiaSantl.l Cecília de Ballet Espanhol
realizará um espetáculo de danças no dia' 16 próximo no Salão de Atos
da PUC, às 20 horas. A direção é da professora Maruka S. Vieytes e as

- danças incluem variações de diversas. regiões espanholas,

PENTAGRAMA EM PAUTA ...::- Como' parte dos festejos da
Semana de Porto Alegre, o Grupo Pentagrama vai apresentar no pró-
ximo dia 23, o show "Pentagrama em Pauta", no Auditório' da Assem-
bléia Legislativa, às 21 horas. Integram o espetáculo, Ivaldo, Jérônimo,
Loma, lole e Tenisson. Promoção do DAC/SEC.

SZlDON - O pianista gaúcho Roberto Szidon dará um recital de
despedida dia 25 próximo em Porto Alegre, para seguir depois para
outras platéias. Szidon será solista da OSPA, no Concerto n? 2, em lá
maior de Litz para piano e orquestra. . .

RECITAL DE CANTO - Dia 3 de dezembro no Palácio Farrou-
pilha, o Recital de Canto em Benefício da Casá do Artista rio-grandense,
a cargo de Lydia Rossi, conhecida e aplaudida soprano, Lourdes
Medeiros Nascimento, soprano, Martha Nóbrega, mezzo-soprano e
Mário Prestes. tenor, Ao piano o professor Armando Baraldi. A noitada
( que promete) terá início às 21 horas do dia 3, Poltrona, Cr$ 10.

VIOLONISTA SILVIO - Vem de São Paulo, para. uma apresen-
tação entre nós, o violonista Silvio Santisteban, que é formado em
Psicologia pela PUC de Sãó Paulo, em Educação Artística pela Escola
Superior de-Música Santa Marcelina da Paulicéia e diplomado em violão
eom Isaías Sávio. O menino.tem talento, Além disso tem-cumprido con-
tratos eorn TVs e recebeu o troféu "DI GIORGIO" , como o violonista
de maior destaque de 1967. Silvio Santisteban estará aqui no próximo
dia 17, segunda feira, no Auditório da Assembléia Legislativa, às 21
horas. Patrocínio do DAC/SEC, No finaldo, recital, será sorteado 'entre
os presentes, um violão-Di Giorgio.

1110 INTERIOR

E VIERAM D'ALf:M MAR - O show poético de Déa Mancuso in-
, titulado "E Vieram D' A1ém Mar" estará em Mostardas no próximo dia
16. São cantos de trabalho e "pontos" de macumba que se propõem
evidenciar a contribuição do negro no cancioneiro brasileiro; tudo isso
valorizado pela voz de Déa Mancuso (mezzo-soprano). Acompanham
Déa Lúcio Machado e Roberto Meimes.Floriano Rosalino e José Alberto
Baldisser. .

--muse s--
VARlG - (Rua \8 de Novembro, 8(0) - através de peç<v.i recons-

.titu{das e recortes de jornais, conta a história da imprensa, Motores
hélices, aviões antigos, serviços de bordo. Lanches uniformes da década
de 30, maquetes são algumas das coisas que podem ser vistas. A prin-
cipal atração para crianças é um avião- aberto ao público. Terça e do-
rninzo das 8 às 11 horas e Quinta-feira' das 10 às 11 horas.

JULIO DE CASTILHOS -·Na Duque de Caxias, 1231. o Museu
Julio de Castilhos, aberto à visitação pública das 8h30min às 12 horas e
das 14h30min às' 17h3Omin. O acervo 'histórico cultural é a grande

- atração com documentos e peças' dos nossos artesanatos., Recentemente
o, Museu adquiriu peças pertencentes ao Dr. Borges de Medeiros gover-
nador do Estado por longo período bem como canhões encontrados em r

escavações íeitas- no centro da cidade e que datam. dos tempos do im-
pério, Visitar o Museu Júlio de Castilhos é penetrar no passado e reviver
.a história do Rio Grande,

No Arena
continua
Escorial

OS RAPAZES DA BANDA - A Companhia de Teatro Roberto
Benghini, do Paraná está no Teatro Leopoldina (Independência), com a
peça do autor americano Mart Crowley, numa tradução de Millôr Fer-
nandes. "Os Rapazes da Banda", em concurso no Paraná, recebeu cinco
prêmios: Melhor Direção, Melhor Cenário,' Melhor Coadjuvante,

__Melhor Revelação Masculina, Melhor Espetáculo, No elenco estão Air-
ton Miller, José Basso, Clovis- Aquino, Florival Gomes, Sansores França,
Danilo Avelleda, Felipe Freire e Ronaldo Damianeli .. A peça encara o
homossexualismo em sua verdadeira natureza, quando os ·garotos da
banda são seres humanos que não se suicidam, nem querem casar mas
apenas se reconhecemcorno são, Um espetáculo que encontrou muita
barreira da censura. mas que foi liberado.

).S 21 horas. Ingressos a os 30 e os 20,
OS REIS - Baseado no livro de Júlio Cortazar, está no Teatro de

Câmara (rua da República, 575) a peça "Os Reis", encenada pelo Grupo
Girassol. Dilmar Messias dirige os seis personagens que são: Léo Fer,·
lauto, Fernando Meio da Costa, Luiz Fernando Sayão, Lourdes Eloy,
Guto Pereira e Ana Maria Mondini. "Os Reis" divide-se em cinco cenas
e mostra o jogo político e emocional do poder: sua ascensão e queda. ).S
21 horas, diariamente. Ingressos a Cr$ 25 e Cr$ "20,

ESCORIAL - No Arena (altos do Viaduto da 1Borges), a peça
"Escoria\,. de Michel de Ghelderode, n11 direção de Oswaldo Neiva
(carioca). A peça marca o iníeio do Grupo Poliedrovcorn produção de
Er?mar Minossi.Fazem parte do elenco Celso Veluza, Paulo Nunes e
Nelson Antunes, além de Erornar (produtor). Horário: :lI horas. Ingres-
sos a Cr$ 25e Cr$ 15. Em cartaz até o dia 23. .

vAO ESTREAR
O SACRISTAO - A peça de Martins Pena (adaptação da Peça "As

Desgraças de uma Criança") deverá estrear no Leopoldina dentro em
breve. "O Sacristão" uma comédia que alcançou grande sucesso no Rio
e em São Paulo, será apresentada pelo Conjunto de Teatro Cláudio, e
sua renda reverterá em benefício da APAE de Porto Alegre.No elenco,
Cláudio Real, Silva Cardoso, Joemy Garcia,.Bety Barbosa, Arnaldo Bor-
-ba, e Roger Pinto. A direção do espetáculo está' a cargo do próprio
grupo.

INFANTIS
A MENINA - "A Menina das Estrelas" volta ao cartaz e está no

Teatro de Câmara, onde deverá permanecer "durante novembro. aos
sábados e domingos, às 16 horas. "A Menina", apresentar-se-à também
nos Centros de Comunidade da cidade bem como no interior (Santa
Rosa, Tucunduva, Três de Maio, Horizontina e Montenegro). A volta de
"Menina" deve-se ao Departamento de Assuntos Culturais da SEC e do
Serviço da Indústria (SES I-RS).

A ILHA -:- Volta a peça infantil "A Ilha do Faz de Conta", desta vez
no Auditório da Assembléia Legislativa, aos _sábados e domingos, às 16
horas. A Ilha tem um clima poético e fantástico, bem ao gosto da. criança
que aceita o irreal. transformando-o em realidade. Cenários e figurinos
de Lidia Richinitti, canções de Mutuca, direção de Carlos Carvalho,
montagem de "O Grupo" .Nilton Negri, autor da peça, encena a criança
como' uma personalidade exigente e séria e é sob esse clima que escreve
para o público infantil.

-clubes--AAUra Campos-
LEOPOLDlNA ~VENIL - Cabeças Enfeitadas ... "Não, não é o

que você pensou. Apenas as damas, esta noite, vão dar asas à imagi-
nação e enfeitar suas lindas cabecinfiâs, com tudo o que quiserem, das
pérolas ao abacaxi. Vai depender apenas delas ficarem mais ou .menos
belas, Mas o certo é que só poderão comparecer ao Jantar de Encer-
ramento do Leopoldina.hoje à noite, com as cabecinhas muito eníei-
tadinhas. A música está a cargo do Conjunto Jambo.

TERESOPOLlS TENIS CLUBE - Saul Junior estará esta noite
. apresentando. às 23 horas no Salão de Festas do' Teresópolis, a 10°
Edição tio Broto de Porto Alegre. O traje é esporte, e a música é dos já
consagrados conjuntos Mensagem I Café, Som e Leite.

VELEIROS DO SUL·- Hoje, ao som de Adão Pinheiro Trio, mais
um Jantar para Casais, corrrtinício às 21 horas.

ESCOLA NORMAL 12 de MAIO :- Hoje à noite,a Escola 12 de'
Maio está promovendo "Jantar para Casais". Os ingressos poderão ser
retirados na secretaria da escola na avenida Presidente Roosevelt, 149 .
fita Magnética ..

••• /



---"---~-----------...",...-~~--~_.._--_._-------_._._--- .•

11

larAGRICULTURA
&

COOPERA TIVISMO • Carazrnhu-Ehapaõa-E arnpo Real-C olorado
Victor Graell- Iaoera-Sertracb-Esoumoso
So tedade-Ba.rosCassat- Fontoura X il'Iler

A,vGrezlnha-Pal rneua das M .ssõesNO 102 22 de outubro de 1976ANO 11

UM JORNAL QUE
SÓ FALTA FALAR
As manifestações dos lei-

tores, colaboradores e simpati-
zantes de -um jqrnal são invaria-
velmen1l! bem aceitas pela gente
aqui da casa. Embora não tenha-
·mos. lançado nenhum concurso
para se' criar um slogan do O
INTERIOR, sempre há alguém
preocupado em dar sugestões.
omo esta, que é um p rímer de

· sensibilidade: "0' INTERIOR,
·um jornal que só falta falar". Ou
-ainda esta: "Meu filho, nunca
mais verás um jo"rnal como este".

NOVO JORNAL· depoimento à Consultoria
Geral do Estado no próxi-
mo dia 26 de dezernb ro -
um dia depois do Natal.
Lutzenberger foi processado
pelo secretário da Saúde,
Jair Soares, por "injúria e
di famação". O críme: Lut-
zenberger denunciou no dia
30 de setembro que funcio-
nários da Secretari a . da
Saúde estavam fazendo uma
apl icação de inseticidas num
bairro em Porto Alegre pa-
ra matar mosquitos.: núma
operação, realiz ada.ern vege-
'tações' que cresceram em
terrenos baldios. Ele qualifi-

: cou o ato como "espetáculo
revoltante", atirrnando que.

. "mosquito prolifera' em
água e não em vegetação".
Disse também que. como
"essa é a época "de reprodu-
ção de pequenos pássaros,.
corno tico-tico. sabiá, as
grossas nuvens de inseticidas
Iançadas na vegetação certa-
mente prejudicarão essas
aves". O secretário Jai r Soa-
res i rritou-se com as críticas
e, afirmando que Lutzen-
bérqer-teria usado "palavras
impublicáveise de' baixo
calão, ofendendo a autori-
dade pública", enviou uma
representação de queixa-
.crime à 'Consultoria Geral'
do Estado.

.'.Mais, dois mil exemplares
de Jornal estão circulando desde
o .fIm do mês que passou. É o
COOPATRIGO, de j-esponsabili-
dade Ja Cooperativa Tritícola
São LuizenseLrda, de São Luiz
GO~i:aga. Dirigido por Frey Prie-
to, o COOPATRIGO está com
12, páginas, é, de formato tablói-
de, e a primeira edição saiu dois
.rnil,exemplares. ' . BALLET DO ROLLA

Ê AMANHÃ EM CARAZINHOLUTZENBERGER
PROCESSADO Será amanhã; dia' 23, em Carazinho, a apresentação da Escola de .

Ballet de João Luiz RoIla, de Porto Alegre. O .espetáculo será às 20h
30min; no salão do colégio Nossa Senhora Aparecida, numa promoção
, do Robry élub sob o patrocínio de Ánnoni, Kipper & Cia:Ltda e
Cooperativa Tritícola de Carazinho Ltda. Os ingressos, ao' preço .de
Cr$ 10,00; para estudante e Cr$ 20,00 a geral, podem ser adquiridos
na Fannácià Velgos ou.no local do espetáculo.
- Para o programa de amanhã, Rolla dividiu o espetáculo em três'
partes: a primeira parte constará de Ballet clássico-romântico, criado
em 1830, com a música de Chopin; segunda parte trará números aê
"divertissernent ", isto é, números avulsos com danças em ponta,

" número .de solistas e, valorizando a música popular brasileira, trará um
samba transportando a música popular para a academia de BaIlet. A
terceira' e última parte será ~m BaIlet chamado "Masquerade", ém
ponta, como a linha clássica, porem com movimentos mais amplos
sem a rigidez da linha clássica.

O espetáculo será apresentadopor 25 bailarinos, contando.com
os solistas Regina Guimarães, Virgínia Ruschel, Scheyla .Silva, Flávio
Rodrigues e Sidio Abel Trindade, entre outros,

DATILOGRAFIA
APERFEIÇOADA

AGC (Àssociação indus-
trial e Comercial de Carazinho)

· está recebendo incrições para o
Curso de Aperfeiçoamento em
Datilografia que inicia' dia 5 de
novembro. ° curso é de 15 dias-
úteis ou 30h/aula, com 120.va-
gas. Taxa de inscrição: Cr$
25,00.

o Presidente da As-
sociação Gaúcha de Prote-
ção ao Ambiente Natural
(AGAPAN), José l.utzen-
berger, . hoje bastante co-
nhecido pelas suas corajosas
e bombásticas declarações
em favor da preservação da
natureza, terá que prestar

BONECA,'
VIVA.

. Bailes, sábailo;23:'no'saltío paróquia' dá COIl"tun'úíadeCatôliça
de Santo Antonio, Chapada; conjunto "Os lnterlagos ", de Chapada;

. em Xadrez, no salão do, Sr.' Erni Diefenthaler com animação dê'
"otimo conjunto "<prometem ~s organizadores. Festas; 'domingo. 24":,
na' comunidade Evangélica de .Vila Seca,<n'acomul')idade Evangélica' .

, "Muitas ofertas com pre- . , Congregacional=de -TravessãóCoqueiros,' c.om a presença do coral.
ços reduzldíssimos para comprar Niegcdacht: na comunidade catolica de Mata Cobra, com Ia Eucaristia

.das crianças; na Capela Santa Terezinlui- de Pinheiro Marcado, fm
beneficio aa nova capela em, fase filitíl d;' construção, Galeto com
massa, sábado, ,]}";às :3013., promoção do Clube deJovens Sempre
Unidos de Santo Antonio, Após, reuniâo-ilançantc.
Reüniêo-dençente, na AABB, sábado, 23. com desfile das candidatas à
Rainha da Escola Sorg] 77. Promoção da ACPM. Prestigiem.

'Luciana Pasin, S'anos,- . ~
. éa "Boneca Viva"
,do. Colégio Nossa
Senhora Aparecida,

Carazinho. A premo-
ção foi realizada

durante a Semana da
Escola. Luciana
é filha de Irani e

, Rosemeri Pasin.

LEILÃOGRÁZZIOTiN

somente em outubro", é a tônica
da Cam~anhá-"Leilão' Gràzzio-
tin", realizada há vários anos
com 'sucesso, Na filial"de Carazi-
nho, o clima é o de "um grande
leilão", com esta promoção.

;



BALLET DO ROLLA
EM CARAZINHO

OSHOW
DOS MUURIPÃS

Desementindo o provér-
bio, o show dos Muuripás conse-
gue realmente "agradar a gregos
e troianos". Trata-se de um espe-
táculo desenvolvido em alta rota-
ção, com um cuidado que vai
desde a escolha dos números
mais esperaculares .do folclore
gaúcho até o esmero na indu-
mentária e nos aspectos cênicos.
Os Muuripás conseguiram pro-
var, na apresentação única que
fizeram- sábado à noite em Cara-
zinho, porque são hoje o melhor
conjunto .tradicionalista do Rio
Graride do Sul. Quem viu está

Conhecida em todo o Estado, a louco para ver de novo. Quem
Escola completa este ano o seu não viu, perdeu, porque deixou
Jubileu de Prata. O grupo co~ta. de ver uma das coisas mais lín-
:m ~5 p~ticip,antes, e sua ~- das em termos de música e dan-

""'-"'r-' aR at'~-ça nativa que existe neste riu-
I ao otary. - eM" t' cao. om os uunpas, a gen e

aprende a amar um pouco mais
as coisas deste Rio Grande, e fica
com um baita orgulho de ter
nascido nesta terra.

, .Na segunda quinzena de
outubro estará se apresentando
em Carazinho um grupo .da Es-
cola de Ballet João Luiz RoiIa.

NOVA CRECHE

. À Sociedade de Amparo
à, Infância Carazinhense inaugu-
rou oficialmente a sua creche,
ontem, às 9h. À tarde, o Lions
Clube Glória patrocinou um chá,
organizado peça SAIC, em sua
sede, com renda para a creche.

Marl Ebling da Silva Var-
gas, conhecida por dona Morgada

30 ANOS DE MAGISTÉRIO

;

*E.I~TA peN5A~DO QUE EU'
TOU DORMINDO .,. ENTRANDO

DUÂ~ VE.z.es NA FIL~ {li

/
///

A homenagem à dona Morgada
(ao centro)

(roto) completou 30 anos de ma-
gistério. No último dia 10, fami-
liares e colegas do Grupo Escolar
Princesa Izabel, de Carazinho,
onde é diretora há 11 anos, pres-
taram-lhe uma homenagem que
constou de um jantar na Associa-
ção dos Ex-Alunos do La Salle.
Embora tivesse o direito à apo-
sentadoria, Morgada. preferiu
apenas licenciar-se por uns tem-
pos.

Enquanto isso, respon-
de pela direção da Escola a pro-
fessora Eni Ragunze.
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CERVEJA FEITA
COM TRIGO

o mercado. E tanto assimque
sua produção cresceu em 10%
nos últimos dez anos, contra um
'aumento de 0,5% na cerveja
tradicional, feita com cevada. O
alemão continua sendo o cam-,
peão em matéria de cerveja, com
um consumo de 145, 3 litros por
pessoa por ano.

--:,...-

Em seu último número, a
revista Agricultura & Cooperati-
vismo conta que no sul da Ale-
manha a cerveja branea feita à
base de trigo está conquistando

-PROMOÇOES
Na Igreja Metodista de Carazinho palestras evangel ísticas hoje,

amanhã é domingo, (24,25 e 26) em seu templo na Rua Carlos Barbo-
se. O conferencista será o vice-consul do Brasil em Riveira, Uruguai,
Vilson Atves de Souza. Todos estão convidados. Até amanhã, dia 25,
podem' ser teitss.Innscrições à Feira de Trocas, na Cooperativa Tri-
tfcola Carazinho e Comissão de Silos e Armazéns, A Feira, que vai'
vender ou trocar maquinaria e implementos agrícolas, será no pavi-
lhão da ACAPESU, nestes sábado e domingo, promovias pelo Lions
Clube Carazinho Centro. Bailes: dia 25, na sede da AABB, Carazinho,
promovido pela APM do colégio La Sal/e; no Pavilhão Católico de Co-
lônia Xadrez, amanhã, (25), com' "Os Manuais" de Tapera, promoção
do Clube de Jovens; na Comunidade Católica de São Miguel, Chapa-
da, dias 26 e 28, bailes de Kerb, conjunto: "The Mink" de Santa Cata-
rina; "Noite da Primavera", na Boate Lunike, Carazinho, dia 29, orga-
nizada peto Grêmio Estudantil Princesa Isabel; Festas dia 26: Em
Barra do Colorado com o conjunto Copacabana; na Capela de San-
to Antonio, de Estância Nova; na Escola João Attredo Sacks de Três
Lagoas, e na Comunidade Católica de Linha Aparecida. Tem ainda
Festival de Bandas de Música, sábado e domingo, em Carazinho, pro-
movido pelo MOBRAL.
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BOA MÚSICA NÃ FEIRA
DE ESPUMOSO

ROLLAE
SEUBALLET

·EMCARAZINHO

Você não pode deixàr de ver o
espetáculo que este grupo de

bailarinos apresentará no
dia 23 de outubro próximo,

às 20h 30min, no auditório do
Colégio Nossa Senhora

Aparecida. A apresentação,
promovida pelo Rotary,
conta com o patrocínio

da Cooperativa Tritícola de
Carazinho e Annoni, Kipper. A
coordenação da iniciativa está

a cargo da Escola de Ballet
de Carazinho,' dirigida pela

professora Estela Camargo. Os
ingressos poderão ser adquiridos

antecipadamente junto à
PANVEL Farmácia, ao lado do

Cinema Recreio.

. .
. 1! , . '.

ASFALTO NA ESTRADA
DE TAPERA E ESPOMOSO

Uma boa notíéia, sem
dúvida, para os motoristas
quê transitam regularmente
em Tapera El Espumeso: a
estrada será 1tinalmente) as-
faltada.Os trechos que serão
beneficiados .são o que vai
de Tapera a Espumoso e o
que liga a BR - 285 (altura
do Posto do Tio HU!1o) a. . .. '-

Tapera.
Até o fim do mês esta-

rão conclu ídas 'às sondagens
que o Daer está fazendo.
Uma pergunta: por quê não

. estender o tapete asfáltico
de moso a Soledade?

UM DIA COMO OS OUTROS?

Em meio às pequenas e
grandes traqédias do cotidiano,
foi comemorado esta semana o
Dia da Criança ~ um dia de festa
e de consumo. Talvez um dia
igual aos outros, com a única di-.
ferença que desta vez os adultos
permitiram que as crianças fizes: .
sem um pouco de barulho e fos-
sem um pouco ·mais espontâneas.
Está' certo o Sergio Jockymann:
."0 mundo hoje está se especiali-
zando na infelicidade e, se qui-
sermos que as crianças não sejam
infelizes, é· preciso alertar os
pais para sua responsabilidade
diante dos filhos. É preciso ter
mais paciência, é preciso amar as

GERENTES DA ELANCO

Luiz Fernando D. Sambugaro, Gerente Nacional
de Vendasda ELANCO Agrlcola,e Paulo Roberto Pretes,
Gerente Distrital da áreade PassoFundo, juntamento com o
representante.de Carazinho Jendir S. $alinet, estiveram
em visita ao jornal O INTERIOR na última semana/quando
ficou acertada uma homenagem conjunta aos agrônomos
da região em comemoração ao seudia (página8). A Elanco,
tradicional teoricente do herbicida Treflan e de umagrande
linha de outros .produtos quimicos também ofereceu um
jantar aos agrônomos de PassoFundo, na terça-feira desta
semana.

.
r

CAMPO REAL X NÃO-ME-TOQUE:
CONTINUA TUDO IGUAL

Por enquanto, fica- tudo como está, ou seja, Campo
Real não é Não-Me-Toque. Pelo menos/foi o que decidiu a
Assembléia Legislativa. Ao contrário do que havia sido a- .
nunciado pelo deputado Lélio Souza./a maioria da Oposição
1transferiu para depois das eleições o resultado do 'plebis-
cito que deu vitória aos não-me-toquenses. Motivo alegado:
a população de Campo Real ."está. empenhada nas eleições
municipais. Os representantes da Comissão Pró Não-Me- To-
que, ao conhecererno resultado, irritaram-se e afirmaram
qu vão responder com o voto em branco nas eleições "à fal-
,ta de decisão do Legislativo." Em Porto Alegre, eles mani-:
.festaram sua desilusão com o fato afirmando que "teria
sido melhor de ficássemos cuidando da lavoura."·

CIGARRO FAZ MAL
TAMBÉM AOS

NÃO FUMANTES

"O cigarro consome o
oxigênio de 10 pessoas". A
mensagem foi colocada pela
Associação de Professores
da Universidade de Passo
Fundo no anfiteatro da Fa-
culdade de Agronomia por
ocasião da conferência de
Wagner Marchesi, diretor
da Humus Agrícola de São
Paulo. Na hora, pelo menos,
a coisa surtiu efeito: nenhu-
ma pessoa presente se atre-
veu a fumar. Pena que o jor-
nalista Mendes Ribeiro, pre-

veo·de-se
Vendo motivo Mudança
Chevrolet C·14 1970
Ótimo estado
Tratar:
fones 8650 e 8002
ou neste jornal c/ Derli

Nos alto-falantes da
Exposição de. Espurnoso,
realizada no fim-de-semana,
a boa música .escolhida para
a ocasião.

Aspecto raro nas fei-
ras: a música agradou até os
mais exigentes. Por isso,
parabéns à equipe dos basti-
dores, que com isto contri-
buiu para abrilhantar a fes-
ta.

gador-mor da campanha
contra o cigarro, não pôde'
ver esta noção de civilidade.

MEDO LEVA AO SUICIDIO
UM CASAL DE VELHOS

Um casal de velhos -:- ele .
com 78 anos e ela com 76 - foi
encontrado morto num bairro
dos Estados Unidos. Emigrantes
alemães, os dois suicidas. mora-
vam lá há mais de 40 anos, e de~
cidiram pSr fim à sua vida
por não suportarem mais o clima
de violência do bairro onde vi-
viam, em Nova lorque. Numa
carta, os suicidas explicavam que
"não vale a pena envelhecer para
viver com medo". O casal fora
assaltado duas vezes nas últimas
semanas.

A Caixa de Aposentadoria
e Pensões dos Serviços Municí-
pais, de Carazinho (CAPSEM)
acaba de instalar um qabinete
odontolóqico junto ao seu pré-
dio na Avenida Mauá, para aten-
dimento de seus associados. Na
foto, Carmem Correa, a primeira
cliente atendida pelo déntista
Wanderli de Oliveira.

GABINETE DENTÁRIO

SACARIA BRASil
Na embalagem de qualquer produto está sua segurança e maiores lucros.
A SACARIA BRASIL CIRZE, COMPRA E VENDE SACOS DE ANIAGEM
NOVOS E USADOS.

COMPRAM-SE PLÁSTICOS DE TODOS OS TIPOS.
Confie seus negócios de sacaria à SACARIA BRAsIL

RUA BENTO GONÇALVES, 332 - CARAZINHO - RS (logo após atelefôní-
cal.



Ballet do Rolla foi
sucessoem Carazinho
Um público aproximado de 800 pessoas aplaudiu

entusiasticamente o espetáculo de Ballet da escola de
João Luis Rolla de Porto Alegre, no último sábado, em
Carazinho. A promoção do Rotary Club, patrocinada
por Annoni, Kipper e Cooperativa Tritícola Carazinho,
superou as expectativas, comprovando que espetáculos
desta natureza encontram um público apreciador e
conservador da arte na região, já-que estiveram presen-
te pessoas de-Sarandí, Campo Real, Passo Fundo, entre
outros municípios. Pessoas da comunidade, ligadas di-
reta ou indiretamente à arte, contribuíram também pa-
ra o sucesso da promoção.
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Acima, o Ballet clássico, uma das caracte-
rísticas do espetáculo. Ao lado, pro-

fessor Rolla numa aula às alunas da Escota
de Ballet do Clube Comercial de

Carazinho.

SCHN[IDER & tiA. lIDA.
Vulcanizadora, Recapagem e

. Venda de Pneus.

Av. Flores da C~nha - Esq. Rio Branco
Fone, 8203.-Caixa Postal, 79
C A R A Z I N H O - Rio Gr. do Sul
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Em promoção do Rotary Club e
com o patrocínio da Coope-
rativa Trítícola de Carazinho e
Annoní, Kipper & Cia Ltda,
realiza-se às 20.30 horas do
próximo dia 23, um consagrado
espetáculo de ballet com a
apresentação de Rolla e seu
Ballet.No ano do Jubileu de
Prata de sua escola em Porto
Alegre, Rolla virá a Carazinho
com um corpo de 25 a 30
bailarinos (homens e mulheres),
quando vai mostrar o Ballet
clássico-romântico, criado em
1830, com a música de Chopin,
na primeira parte do programa.
A segunda parte constará de
números' de «mvemssement»
isto e, de números avulsos
com danças em ponta, número
de solistas e. vatorlzando a

rnusrca popular brasileira, trará
um samba transportado da
música popular para a academia
de ballet. A terceira e última
parte é um Ballet chamado.
«Masquerade» em ponta, como
a linha clássica, porém com
movimentos mais amplos sem a
rigidez da linha clássica.
Bailarino durante 20 anos, João
Luiz Rolla, atualmente com 64
anos, mantém uma atividade
constante com seu grande
número de alunas. Coreógrafo
«natoâ - como diz - de todas as
danças de sua escola, trabalha
em média 8 a 10 h/dia. Sua
preucupação principal sempre
foi a de dar melhoria ao tra-
balho, e manter uma disciplina
rígida, «essencial no Ballet Clás-
sico» .

Em Carazinho
Rolla e seu

dia 23
Ballet

.,
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ROLLA E SEU BALLET
FIZERAM SUCESSO

O tão esperado espetáculo de Rolta-e seu
Ballet, ocorreu no sábado que passou,
coroando de êxito a promoção do Rotary
Club de Carazinho.

Chegandoa nossa cidade já pela parte da
manhã, Rolla e suas 40 figuras de ballet
foram recepcionadas pela comunidade ca-
razinhense.

Ao meio dia, após diversas visitas pela
cidade, entrevistas com a Imprensa falada,
a comitiva foi recebida nas dependências
do Aquático Carazinhense, com um sucu-
lento churrasce.

Pela parte da tarde, seguiram-se os pro-
gramas de visitas ao Parque da Cidade e a
outros pontos pitorescos de Carazinhe,
deixando em cada um dos jovens partici-
pantes do Ballet bem como em seu mestre
uma ótima impressão de nossa comunidade

A noite o grandioso espetáculo, com
casa cheia, realizou-se nas dependências
do Salão Nobre do Colégio Aparecida,
confirmando. plenamente aquilo que foi
alardeado pela imprensa escrita e falada.

O espetáculo foi de encher os olhos

O Jornal da Produção, ~ de outubro de 1976 Pág1na7
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.'E'SCOLA DE BALLET
'>~~tJ'O'ÃO,LUIZ ROLLA

, 'A Escola de BALLET, João Luiz
·ROJÚl,quanqo .no seu .Jubíleu de'

/,::.:;.i>:~'d?r-ata estará se aoresentanoo no
c~~,.i,;::f·t:$àlãQ~'nobre do COléQ'fO.M'Oss~
. "Sentloia Aparecida, no diá23 deo:c

·~(jiJt.ubró,as 20h30min, numa oro-
· 'mó~çõado 'RotaryClube de Carazi-
riho.

. ,Na teto .aclrria a sollsta MARIA APARECIDA
AGUS10Nt, figurante da Escola de Ballet .

(...

,~.
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Ballet do Rolla foi
sucessoem Carazinho
Um público aproximado de 800 pessoas aplaudiu

entusiasticamente o espetáculo de Ballet da escola de
João Luis Rolla de Porto Alegre, no último sãbado, em
Carazinho. A promoção do Rotary Club, patrocinada
por Annoni, Kipper e Cooperativa Tritfcola Carazinho,
superou as expectativas, comprovando que espetáculos
desta natureza encontram um público apreciador e
conservador da arte .na região, já que estiveram presen-
te pessoas de Sarandi, Campo Real, Passo Fundo, entre
outros municípios. Pessoas da comunidade, ligadas di-
reta ou indiretamente à arte, contribuíram também pa-
ra o sucesso da promoção.

Acima, o Ballet clássico, uma das caracte-
rísticas do espetáculo. Ao lado, pro-

I fessor Rolla numa aula às alunas da Escola
de Bailet do Clube Comercial de

Carazinho.

;



-ROLLA E SEU BALLET
·EM CARAZINHO

ROLLA E SEU BALLET é o pro-
grama deste mês, 110dia 23, às
20h30min, no salão do colégio
Nossa Senhora Aparec;:Jda de Ca-·
razinho, numapromoçao do Rota-
.ry Club e patroCínio da Cooperati-
va Tritícola de Carazmho e Anno-
ni, Kipper & Cia LIda.

. No ano de Jubileu .de Prata de'
sua escota em Porto Alegre, Rolla
-vlrá a Carazinho com um corpo de
25 a se bail<lrinos(tlomel1s e mu-
lheres), quanõo vía mostrar o Bal-
let clássico-romântiéo, cnado en;
1830, com ámúsica de cnootn, na
primeira parte do. programa.

A segunda parte constará de
números de "divertissement", is-
to é, de números avulsos com
danças em ponta, número de so-
listas e valorizando à música
popul'ar brasileira, trará um sam-
ba, transportado da música popu-
lar para a academia de Ballet.

A terceira e última parte cons-

A .diferença está nos estllós já
consagràdos dos povos. que o exe-
cutam, e imptimem na sua dança,
como o etilo dinamarquês, oIn
glês, o i.talianoque também Ihe
empresta sua origem, tendo sido
criado em 1581 com o nome de
Ballet Cômico da Rainha na corte
dé Catartna de Médicis, pelo ita-
liano Baltazarlni. A França', por
sua VéZ; radícou é establllzou 9
Bánet, pois foi fuqdpda no reina-o
do de Lu lz- .xrv ~ :Q Rei Sol, a
primeira académia oficial de dan-
ça. Na Rússia, por outro lado, Q

Ballet tomou impulso.

E o Ballet Brasileiro, tem um
estilo próprio? .

-Atualmente-explica Rolla o
Brasil atravessa uma fase de evo-
lução, isto é, em vias de criar um
Ballet com estilo, música e coreo-
grafia próprios. -O trabalho está
sendo feito por Associações par-
ticulares de dança, como a Asso-
ciação de Ballet do Rio de Janeiro,
dirigida por Dalal Aschkar e Már-
cia Kubistchk Barbará, que tem se

apresentado por muitos anos con-
secutivos nas principais cidades
do Brasil. >

Há também o Baltet Stagium de .
São Paulo, dirigido porDêcío Ote-
ro e Márika Gidali que, através de
suas -excursões pelascapltals e
cidades do íntelor, e também pela
sua parttclpação em' Festivais. de
Dança nos Estados -Unldos, Mé-
xico .e Europa, estão tentando
firmar um Ballet brasileiro.

Aqui no 'sul, por sua vez, em
Porto Alegre, a Associação. de
Professores de Danças- do Rio
Grande do Sul, já há 3 tempora-
das, incluindo a atual, está tentan
do profissionalizar e dar um cará-
ter mais sério ao trabalho, embora
os bailarinos não sejam verdadei-
ramente profissionais porque não
recebem ordenado mensal, mas
recebem por temporada ou apre-
sentação. Nesta situação de se-
mi-profissionais lnclui-se tam-
bém, o Ballet de Minas Gerais.
Recife e Bahia. ROLLA

tará de um Ballet chamado "Mas-
querade" em ponta, como a linha
clássica, porém com movimentos
mais arnpto's, sem a rigidez da
'linha clássica.

Bailarino durante 20 anos, João
Luis Rolla, atualmente com 64
anos, mantém uma atividade
constante com seu grande núme-
ro de alunas. Coréografo "nato" --
como diz - de todas as danças de
sua escola, trabalha em média, de
8 a 10h/dia . .sua preocupação
principal sempre foi a de dar me-
Ihoria ao trabalho e manter uma
disciplina rígida, "essencial ao
Ballet Clássico". "Além disso -
cornplernenta - a gente nunca está
satisfeito com o que faz. Sempre
tem tendêcia a'melhorar. E melho-
ra-rnesrno, verdade seja dita."

UNIVERSALIDADE DO BALLET

O Ballet é universal. Dançado
aqui no Brasil ou em qualquer
parte do mundo. o Bailei clássico
segue o mesmo ritual, com a
nomenclatura básica dos passos.

,,

UM ESPETÁCULO

MARIA APARECIDA AGUSTONI, UMA DAS SOLISTAS DO GRUPO
QUE VAI APRESENTAR-SE EM CARAZINHO.

-Dai concluí-se que, a pers-
pectiva para o baílarino no Brasil,
se não é boa, pelo mínimo é um
início, pois consídera-se ainda
que, além destas associações
particulares, existem no país, o
Teatro Municipal do Hio de Janei-
ro e o Teatro Municipal de São
Paulo, que têm corpos estáveis de
70 a 80 bailarinos que recebem o
seu ordenado mensal é são .pro-
fissionais" .

Para os que désejarem seguir a
carreira de Ballet, Rola coloca
como primeira exigência, "ser ar-
tista, antes de mais nada, e ter
temperamento para a arte". Em
segundo lugar, "não pode haver
entraves", isto é, não deixar que o
namorado ou o horário de cursi-
nho de inglês atrapalhem o horá-
rio da dança.

As escolas de Ballet também
são procuradas para uma forma
terapêutica, isto é, por causa, do
pé chato, dos quilinhos a mais e.

também como relax (higi~ne espi-
ritual). "Afinal, fabricar uma baila-
rina não é nada fácil", comenta
Rolla, lembrando que para o Bal-
let puro, clássico, o início já pode
ser aos 6 anos de idade. Já para o
Ballet Contemporâneo, que tem
por base formas angulosas e exi-
ge mais interiorização de quem a
dança, pode ser aos .20 anos.

PRECONCEITOS

O Ballet na sua origem era dan-
çado apenas por homens, mas,
atualmente os bailarinos são pou-
cos, ou melhor, raros. Rolla con-
firma, justificando o fato, devido a
preconceitos que vêm desde o ..
período romântico, século XIX.'

"Na época - expl ica- justamente
quando se criou o Ballet clássico,
quando foi criada a dança em
pontas, executada em nossos
dias, tudo era sonhado, sofrido,
etéreo, eo homem se efeminou no
movimento. Consequentemente
as coisas se inverteram, de manei-
ras que, praticamente, o homem
deixou de dançar Ballet. Hoje,
com a dança mais rnáscu!a, agres-
siva, o homem está voltando a
dançar".

A Escola de Rolla já fez outros
espetáculos no interior, nos mu-
nicípios de Santa Cruz do Sul,
Santa Maria, Pelotas e Alegrete, e
também no Paraná. Suas excur-
sões são feitas de dois em dois
anos, normalmente, "porque-
expl ica - o profesosr - excursionar
com um grupo de 20 a 30 pessoas
exige um preparo muito grande,

Os preparativos começam na
autorização do juizado de meno-
res, que também tem que ser
fornecida para o grupo dançar em
Porto Alegre, ao espetáculo pro-
priamente dito. Mas - ressalva -
tenho acompanhado o programa
de interiorização da cultura do
Departamento de Assuntos Cultu-
rais da Secretaria de Educação e
Cultura e considero este trabalho
muito bom, porque é uma maneira
de se dar cultura a todos.

Atualmente, por exemplo, a
temporada artística de Porto Ale-
gre está com oito teatros traba-
lhando diariamente. E no interior?
As oportunidades são menores. E
com este trabalho de interioriza-
ção da cultura o pessoal também
tem oportunidade de ver o que se
passa na capital".



o INTERIOR 08-10-76 página 13
,

ROLLA E SEU BALLET
EM CARAZINHO"

o Ballet é universal. Dan-
çado aqui no Brasil ou em qual-
quer parte do mundo o Ballet
clássico segue o mesmo 'ritual,
com a momenclaturaa básica dos
. passos.

A diferença está nos esti-
los já consagrados como o dina-
marqês, o inglês, o italiano "que
também lhe empresta sua ori-
gem, tendo sido criado em 1581
com o nome de Ballet Cômico
da Rainha na corte de Catarina
-de Médicispelo italiano Baltaza-
rinL

Maria Aparecida Agustoni, s0lis-
ta do grupo que vai apresentar-se
em Carazinho. .;>

A França, por sua vez, radi-
cou e estabilizou o Ballet, pois "
foi fundada no reinado de Luiz
XIV, o Rei Sol, a primeira aca-
demia oficial de dança. Na Rús-
sia, por outro. lado, o Ballet to
mau impulso. E o 8allet 8rll:si-.
leiro, tem um estilo próprio?

- No momento - explica
RoIla - o Brasil atravessa umafa-
se de evolução, isto é, em vias de
criar um Ballet com estilo, músi-
ca e coreografia próprios. O tra-
balho está sendo feito por asso-
ciações particulares de dança,
como a Associação de Ballet do
Rio de Janeiro, dirigida por
Dalal Aschkar e Márcia Kubits-'
chek Barbar~ que tem se apre-
sentado por muitos anos conse-
cutivos nas principais cidades do
Brasil.

Há também o BaIlet Sta-
gium de São Paulo, dirigido por
Décio Otero e Márika Gidali que,
através de suas excursões pelas

capitais e cidades do interior,
·e também em Fesnvais de Dança
nos· Estado Unidos, México e
Europa' estão tentando firmar
um ballet brasileiro.

Em Porto Alegre, a As-
sociação de Professores de Dan-
ças do Rio Grande do Sul já há 3
temporadas, incluindo aatual, es-
tá tentando profíssionalízar e dar
um caráter mais sério ao traba-
lho, embora os bailarinos ~ão se-
jam profissionais verdadeiramen-
te porque não recebem ordenado
mensal, mas recebem por tempo-
rada ou apreséntação. Nestarnes-
ma situação de semi-profissionais
inclui-se Minas Gerais, Recife e
-Bahia.

Com isso pode-se dizer que
a.perspectiva para o bailarino no
Brasil, se não é boa,"pelo míni-
mo é um início, pois considera-
se ainda que, além destas associa-
ções particulares, existem no
Brasil o Teatro Municipal do Rio
de Jàneiro e o Teatro Municipal
de São Paulo que são do Gover-
no e têm corpos estáveis de 70 a
80 bailarinos que recebem seu
ordenado mensal e são profissio-
."naIS •

Para os que desejarem se-
guir a carreira de bailet, Rolla
coloca como primeira exigên-
cia: "Ser artista antes de mais
nada e ter temperamento para a
arte".

Em segundo lugar, não
pode haver entraves, isto é, não
deixar que o namorado, ou o ho-
rário do cursinho de inglês atra-
palhem o horário da dança.

Há quem procura também
as escolas de ballet para uma
.forma terapêutica, isto é, por
causa do pé chato, dos quilinhos
a mais e também como relax
(higiene espiritual). "Afinal, fa-
bricar uma bailarina não é nada
fácil",comenta Rolla, lembrando
que para o ballet puro, clássico,
o início já pode ser aos 6 'anos
de idade. Já para o Bailet con-
temporâneo, ;.que tem por base
formas angulosas e exigemais in-
teriorização de quem a dança,
pode ser aos 20 anos.

- Por que há poucos baila-
rinos, professor? - "Realmente

RoDa

os bailarinos são raros - confir-
ma Rolla - devido a preconcei-
tos que vêm desde. o período'
romântico, século XIX. O Ballet
na sua origem era dançado ape-
nas por homens, masjustamente
no período romântico quando se
criou o Bailet clássico, quando
foi criada a dança em pontas,
executada em nossos dias, as coi-
sas se inverteram. Naquela época
tudo era sofrido, etéreo, sonha.
do e o homem se efeminou no
movimento. Hoje, com a dança
mais máscula, agressiva, o ho-
mem está voltando a dançar." -----

A Escola do Rolla já fez
outros espetáculos no interior,
nos municípios de Santa Cruz do
Sul, Santa Maria, Pelotas e Ale-
grete e também no Paraná, mas o
professor explica que as excur-
sões da escola são feitas de dois
em dois anos "porque excursio-
nar com um grupo de 20 a 30
pessoas tem que começar desde a
autorização do juizado de meno-,
res, que também tem que ser for-
necida para o grupo dançar em
Porto Alegre", observa.

- Agora - ressalva - tenho
acompanhado o programa de in.
teriorização da cultura do Depar-
tamento de Assuntos Culturais
(DAC) da SEC e considero este
trabalho muito bom porque é
urna maneira de se dar cultura a
todos. Atualmente, por ex~m-
plo, a temporada artística de
Porto Alegre está com oito tea-
tros trabalhando diariamente. E
no interior? Assim. o pessoal
também tem oportunidade de
ver o que se passa na capital'.'.

o grupo de dança da foto
parece representar um grupo de
experientes bailarinas em mais
um espetáculo. Na verdade, é um
grupo da Escola de BaIlet, do
Clube Comercial, orientado pela
professora Estela Camargo. A es-
cola existe há 6 anos e tem um
total de 42 alunas, sendo a maio-
ria de Carazinho, mas contando
também com alunas de Sarandi e
Campo Real.
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. -exposiçoespanorama décio presser
A CAMBONA (D. Laura,

~43l- - Exposição do acervo
ie gravuras onde aparecem
nomes como: -Scliar, Darcy
Penteado, 'Glauco Rodrigues e
outros. Das 9 às 12h e das 14 I

às 21h e sábados pela manhã.

Facuãdade Arquitetura (Sar-
mento Leite) - Mostra Incluí-
das há I 'Semana de Arte U-
niv,ersitária UFRGS. Até o
próximo dia 5.

I
Galeria Centro Comercial

PA (Azenha com J. Pessoa) -
Exposição do acervo onde a-
parecem Lippmann, Regina
Rigão, Alphonsus, Malagolf,
Volpi, De Curtis e outros. Das
15 às 21h e sábados, das 15
às 19h.

Turma Galeria - (Dr. Flo-
res, 453) - Individual de AI-
zíro Azevedo reunindo 43 ó-
leos _sobre pape:l. Horário co-
mercial, até 8 de novembro.

Atelíer Soriano (Estrada de
Viamão, 6364) - Próximo ao
Cantegrill - Mostra perma-
nente com trabalho deste ar-
tísta, com temas do Rio Gran-
de do Sul, das 9 às llh30min
e das 14h às 19 horas.

1
Delphus Galeria de Arte

(Cristóvão Colombo, 1103) -
Individual Ruy Pedro Schmitz,
reunin~o uma série de pintu·
ras"-ém relevo. Horário comer·
cial até 31 de outubro.

I
Gaãería Sete FQiVOS (Senhor

dos Passos, 235 - 3.0 andar)
- IV Salão de Arte Universi-
tária. Das 14 às 19h.

De hoje até domingo o público
poderá optar entre o Corpo de
Baile de SP e .o B'aléde Rolla
Embora SU1I. nova lIinha tenha

síão adotada W. quatro an'oo. o
Corpo de Baile Munícíoal de
Sã.o Paulo já se filmou entre ('\6

mais jovens e attvos grupos di!
dança do Pais. A ísto deve-se
a ráJpid'8 ascensão, solidificada
através desta temporada palas
maís irntportantes cidades brast-:
Ieíras, promovida pelo SlNT. DtI
11-je a domingo. no sal,oo de
atos da PUç (a oarrts colocará
ônÍibus especíaís) aos preços de
'01'$ 00 e Or$ 3() o porto-lIJle.-
grense poderá comprovar os mé-
ritos deste conjunto dirigid<l por
Iraeíty e o gaúcho Antonio Ca.r
100 oardoso.

mente opostos do qUe havia sido
feito até então. O risco valeu,
pois em 'quatro anos, a idJéia e
as linhas tomaram COI'PO,e 22
coreografías foram montadas,
meõusíve por OScar A,raiz, o ar-
gentímo que fez- "Maria, Maria".
Sem ter prímeíros baüarmos.

téoníoa díspendâosa, a.s monta-
gens têm se caracterizado pelas
poseíbífídades do grupo. A gran-
de estrele, da companhia é o
conjunto. Há um :t'O'dizioe to-
dos os baüarmos pedem dançll>r
SOlos, com oporturudades iguais.
N'm mesmo contratados estran-
geiros goeam de privÚégios.
QU-alqwe'rmanírescaçêo de estre-
tísmo é afaetada para o traba-
LhÓ de conjunto permanecer Iú-
eído, como fai idealizado. Uma
das príncípaís metas em 197'8
tem sido auenentar o públioo.
não SÓ em Ság Plliulo, e isto ja
foi conseguido a:tl'llNés de.st8.
temporada pelo Bra.sil.

O corpo de ba1Jle é formado
por A!Õ!hl.oonCosta, Ana tv.{a.ria
Mondlní, Antonio Gomes, Aria.ne
Assohes-íck, Bebel seaora, oaríos
Dmitre, Desírée Doraíne, Em:iil10
Satie, LHia Sh8.w. LuÍlS Arrieta.
Luis Nascimento, Monica Mion.
Nancáy Bergamiri, Patty Bl'o~wn,
Paulo Contier. Sidney Astollfi.
So!ange Oaldetra, Sorria Motta.
Susana Yamauohi e Ve1'a. Car-
neíro, Do progvama constam 13
coreografias. de onde serão sele-
eíonadas algumas para cada es-
petéouão. São elas: Hoje
"V:'vabdi'- (coreografia ViIctol'
Navarro) , "Gadget " (Victor Na-
vaaro) , "Cenas de Famhl·ia" (Os-
oaa Aradz) e "A.poollilipsis" (INa-
varro); Amanhã: "Prelúdío de
Choipin" CAmlz). "N()\s"'''OTem-
po' (A. C. C!I!rdooo) e "Apo-
caHipsis"; Domingo (às 1&1
30min): "CanÇije.s" (Araiz).

• "Testemunho) (LulÍlS Arríeta),
(cenas de ~ia) e "APOoa.-
lipSlis"_

Galeria Studius (Hotel Em·
baixador) Individual de
Glauco Pinto de Moraes, reu-
nindo série de desenhos sobre
futebol. Das 16 às 21h.

Galeria Independência (Cen-
tro Comercial Independência)
- Individual de. Ivan Pinhei-
ro Machado, reunindo pinturas'
e desenhos. Das 15 às 21h.
sábados, das 16 às 19h.

Hall da AL - (Praça da
Matriz) - Mostra denominada
"Humor & Ecologia" reunindo
42 artistas brasileiros. Das 14
às 18 e das 20 às 22h. -Em 1974. quando assumiram a

direção, juntamente com Viotor
Na.VlliTI'Oe Mal'Hena Ans!l!llCi1
(que vimos em ..Elsouta Zé" e
a. partír do dia 8. estará em
"Isso ou AqUJi!~o",no Leopoldí-
na). traçaram planos díametraí-

Atelier Vasco-Zorávia (Tra-
vessa Pedra Redonda, 400) _
Individual de Vasco Prado,
reunindo 20 desenhos em tée-
nica mista. Horário comercial,
domingo, .das 15 às 19h,

Casarão Azul - (Mestardeí-
1'0, 123) - Individual do pin-
tor Anastácio Orlikowski (Mi-
ki), também conhecido como
"pintor doeGramado". Horário
comercial. .

Eucatexpo_ (Av. [ndependên-
cia) - Individual de Orlando
da Silva, gravador português
há vários anos radicado no
Brasil. Horário comercial.
Galeria do Beco (Mário To-

ta, 545 - Tristeza) - Indivi- .
dual de Alice Soares, reunin-
do desenhos e pinturas. De
segunda a sábado, das 14 às
18h30min.

Galeria Opus (Félix da Cu-
nha, 1181) - Individual de
Darcy Penteado, artista pau.
I,ista, reunindo 28 trabalhos re·
centes, pin,turas e gravuras.
Até o início de outubro. Das
14 às 2lh.

Galeria Açorianos (Travessa
do Carmol - Exposição de a.
lunos da Escolinha de Artes
UFRGS, em horário comercial,
até 6 de novembro.

ROLA E SEU BALt

Paralelas às apresentaçeõs do
grupo pauéísta, também estarão
acontecendo três llipre..sentações
do espetácuâo aniUlIIlde RoHa e
seu ba1ê. no audttórío da AiL.
Ho}e e amanhã. às 2111b., e do-
mingo. às 16h. o. público pode-
rá ver o seg.urun<te programa: La
parte - -oíasses Infantis e Ju-
verrís com números avuãsos: 2.11,
parte - Badê Ollá&ico - Estu-
do Sinfônico de SohlUltnann; 3.a
Parte - Dança das Horas. de
J:>anchi.etl.i; Polka de Shoot,ruko-
víoh. M1Í.quin.ade Escrel\leT, RIe-
lógio Sinoopado e Blu<e 'I1ang<>.
de Anderson , OS ingressos
custam Or3 .w e 01'$ 2.0 (preç.o
úniJco no domingo) e o Drutrocí-
rue é do DAC/SElC.

Guignard (Hotel Plaza San
Rafa~l) - Individual de Mar·
ceio Nitche, artista pauliS>ta,
mostrando desenhos recentes
Das 1'0 às 12h. e das 15. às
21h. Até o fim do mês.

Pinacoteca IA-UFRGS (Se-
nhor dos Passos, 248) - Expo-
sição -denominada "A Comurrí-
cação Visual do Campus da
USP". Das 13 às 20h. Sábados
das 9 às 21h, até 25 de outu-
:\)1'0,

"Canções", número "o Corpo de Baile Municipal de SP,
inclúído no programa de domingo à tarde

Pianista gaúcha ganha prêmio no Rio de Janeiro
* A pdeça 1nfantH "Locomoc e Miili1p.iJli"estará

sendo apresenta ',a na Escola Técnica Federal
de Peiotas, amanhã e domingo, em dois horários,
,14 e 16h. Enquanto isso, aqui no Leopoldina, es-
tréia amanhã. às 16h, adaptação. 'de duas histórias
de Anderson, montadas pelos Teatreíros, com di-
reção de 'Luís Arbur Nunes ,
* Exeeipcionalme,)\te hoje não será apresentado

o. espetácufo "Pequenas Histórias do Bíoho
Homem", no Plarietárlo da UFRGS. O motivo é
a participação. do conjunto Hâlito de Funcho, no
Projeto Cuetur, em Caxias do Sul. A montagem
do Província retorr.a amanhã, às 21h.* lmaugurada ontem, na Associação dos Prõfes-

sores Católicos do RGS, a individual de Ma-
rflia Braga Porto, reunindo, pinturas e desenhos.
A mostra permanecerá aberta até o.dia 14 de no-
vembro, com patrocínio do D-AC/SEC,
* Serão iniciadas hoje, no auditório da Assem-

bléia, aosprovas finais do Concurso Estadual
de Piano, promovido pelo Centro de Cultura Mu-
sical <ia PUiC.

* A Escola de Balê de Maria JuUa estará apre-
sentando seu espetáculo anual no próximo

dia 6, no Teatro Leopoldina, às 21h, desta cando-
se no programa 1)' número "A Tr ansmutacã o".
com música de EIl'nst Krenak . Entradas à venda
na secretaria lIa escola.* A pianista gaúcha Neusa Campos do Prado,

atualmente residindo no Rio onde estuda
com Miguel Proença, conquistou todos os· prê-
mios de sua eatsgoría (até 25 anos) , no Concurso
de Piano "Rairnundi Muniz de Aragão, patrocina-
do. peha Academia de Música Lorenzo Fernandez ,
Ela obteve prêmios como intérprete da melhor
peça estrangelra, melhor peça braslleir a e maior
sensibblidade artística.
,* .A I Semana de Arte Universitária da UFRGS

prossegue hoje com a Mostca doeTeatro. Às
J.9h30min, no DAD/UFR:GS, estará sendo apre-
sentado. "Depois do Arco [ris", dirigido por' He-
J..ena Quintana; às 2Oh30mim, no CEUE da Enge-
nharía, David Carnargo estará encenando o monó-
logo "Consciência Parda". de Enio Stabel ,

A exposlçao dos alunos da Es<:oHnha de Arte UFRGS
conti-nua montada na Galeria Açorianos .

espetáculos
Mostra de Teatro - Dentre da

programação da I Semana de Arte Uni-
versitária da UFRGS será apresentada
"Depois do Arco-íris", no Teatro. 'do
DAD, às 18h30min e "Consciência Par-
da", no OEUE, às 2()h30min. Hoje.

Penha Folclórica - Pátio Faeulda-
de ~€Jdicina UFRGS - Com a participa-.
ção de estudantes' de diversas naciona-
lídades será encerrada a I Seman-a de
Arte Universitárta da UFRGS, amanhã,
às 20h.

Martin Copias - CO!légio Rosário
(Av. Independência) - CO'l11Iposi'tor e
intél"prete argentino, radicado em poPl:o
Alegre •. ap:resenta-se no encerramento.
do Seminário de História e Oultuil"a da
Améri-ca La,tina. Ho.je às 21h.

~ Teatreiros - Teatro Leoipold:ina
(Av. lndependência) - Adaptação de

uuas peças infantis de Anderson, dirigi-
da por Luiz Artur Nunes , Estréia sá-
bado. às 16h

O Corredor e a Esperança - Teatro
de Arena (aãtos do Viaduto da Borges)
- EspetáCUlo com texto de Giba Giba
e Maria Betânia. Hode, às 18h30mi.n.

Rola e seu Balê - Auditório da As-
sembléi-a (praça da Matriz) - Espetá-
culo anual deste grupo de dança. A
partir de hoée, 21 horas.

A Fruta Aberta - Fa,cu~,da.aedoeAr-
quitetura (Sarmento Leite) - IDspetá-
culo com poemas' d·e Thia,g,o doeMe,lo, di-
rigido e inteil'pretado por Sílvi-à VeJ.uza.
rendo como comlPanheiro RalÍael BaiiiQ"
Hole. às 21 ho.ras.

Corpo de Baile Mun-idpal de São
Pàulo - Sa,lão de Atos da PUC (Ç1idade
Universitária) -,. Este grupo de dança

estará se apresentando pela primeira vez
em Porto Alegre, com patrocínio -do
SNT. ESitréia hoje às 21 horas.

Ivans Lins - Teatro Leopoldina
(Av. Independência) - O novo show do
cantor-compositor, "ÜiS Dias de Hoje",

. será mostrado em companhia do GrUIPO
Modo Livre. Hoje, às 21 horas,

Bicicleta dos Condenados - Teatro
- Peça de Arrabal, realízaçâo coletiva
Oi Nôis Aqui Traveis (RJ),IUliroBarcelos)
do Grupo Di Nóís Aqui 'I'raveis. Estréia
dia 3, às 21h30mi\ll.

Pequenas Histórias do Bicho Homem
- Planetário. UFRGS (Av. Ipiranga, es-
quina R:amiro Bareelos) - O grupo Pro- '
vfruC'iaa:pres'enta es.petá,cu[o com ro.t-eliro
e direção de RoIlerto Ruas. Amanhã, às
21 hQ>ra6.

-Vamos Jogar o Jogo do Jogo -
Clube de Cu~I"ura (Ramiro Barcelos,
1853) - Peça infantil dirígída por João
Pedro Gil. Sábado, às 16h.

Lição de Anatomia - Teatro Presí-
dente (Benjamin Constant), 1733) - Pe-
ça de Carlos Mathus, dírigida pelo au-
tor, com Cláudio de Castro, Milu Rocha
e outros. 'Hoje, às 21 horas.

Abra a Janela e Deixe En,trar o Ar
Puro e' o Sol da Manhã ... ~ Clube de
Cu-Ltura (R:amko Barcelos, 1853) - Pe-
ça de A,ntônio Bi<va,rcom lda Celina, EIl-
len NaTa, Juçara Brito, d:i-rigida por Lia-
na ViII-as Boas. Hoj-e, às 21 horas.

O Evangelho Segundo Zebedeu -
Teatro de Arena (altos do Viaduto da
Borges) - O Grêimio. Dramático Açores
31presooita a peça de Cés-rurVieiTa, diri-
gida por Ludllillo ,Aila,bllll'S>e,hoj,e, às 21h.
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Rolla: o balé estava no meu sangue

Rolla comemora 40 anos de "bal1et"~
remontando coreografia de "2001'~

João Luiz aona completa.
neste mês quarenta anos de a-
t~vidades como baílaeíno, pro-
fessor e coeeõgraro, Poo'a assí-
nalar a data, Rolla está rea-
1P'l"ffiOOtaQldo, no tradãeíonal e..~-
petáeulo de fim de ano de seus
alunos, /") balé "2001", a maés
conhecida e J~logiada de su.a.<;
coreografias. .
O espetácelo - que será rea-

presente do às 2'1 horas de ho ie,
1110 Audítórío . da Assembléia
Legis1aJti:va do 'Estado e ams-
nhâ em duas sessões. uma às
16 e outra às 21 horas - está
dividido em três pl8Jl"tes:a prí-
meira a cargo das classes ín-
.fantís e juvenis; ta segunda com
balé clássico e a última o ba-
lé moderno "2001", Para che-
gar a e1e, datado de 1009, Rol-
Ia percorreu um longo cami-
nQ10 de aprendísado, e de cria-
ção. Um caminho que começa
em novembro de 193!H

NO SANGUE

"Nessa época, bastante jn-
vem.. eu era atleta disputam-
do provas de no metros cem
barreira pelo ]ntern,a~ioltl'<l.J.
Mas S!l!l1iJP!r'e&,ostei muito de
OOinça e- de balé, Os baíães
de meu tempo de [ovem eram
a enance que es rrupaQ.es ti-
nham para se e~ülililr 11130 dança,
E eu as a!proveita-va, Portanto
foi sem sm'Pi"esa. que aceitei o
eonvíte de Tony saets Petzhold
- dona de uma dias raras a-
eademías de balé e dança da.
Fel'to Alegre' daqueles anos -
!para cursar sua escola" Ela
me h3lvia visto numa compe-
tição laif,lética e sentira que eu

till1iha todas as condições pa-
ra ser lba.ila.a'iQl0.Acettei o con-
vite e fui aprender bale !l10stu-
dio da. Tony e nunca mais dei-
x-ei o bale, A dança estava no
m;eu sangue" "

FORMANDO GE>RAÇOES

Em 195[, RoRa. l!IJm-iu sua
própria academia, "pois eU já
havia. amealbado experíêncâas
suficientes para me animar a
transmíeír esss arte maravl-
1110580, Po~i;oAlegre também e-
vojuíu aceleradamente nesses
MlOS todos. Q1.bM1do comecei
só havia duas academias real-
mente si.gruficativas, $ da To-
a1y e a da Lia Bastian Meye~';
mas a cidooe cresceu em nú-
mero de habitantes e em 11í-
vet cultural. Hoje há uma ver-
dadeíra proliferação de escolas
de bal-é. De certa f0l11l1a eu me
sinto responsável - junto com
.os colegas mais antigos - por
esse interesse pelo balé, por
esse enorme público de dança
que caracteríza Porto Alegre,
Nós rormemos, ao longo des-
sas décadas. várias gerações:
levamos a dançá e a. aa'<teà
mílhares de IC['ÍOOÇas, de Jo-
vens, de adultos. Foi um tra-
balho compensador: a exaustão
e o cansaço de allgq.I!l1iSmomen-
tos, S&O Ía-reIev3mJtes diante do
retorno que aJca.llcei como iJlII'o-
fessor, como coreõaraêe, como
eríador" ,
Mas, se p()l'to Aleg~'e cres-

ceu em número e em díversí-
ficação cultural, manteve-se a
mesma quanto ao mm'cacto de
·trabalho para banartncs. Rolla
não seguiu a caereíra de dan-

ÇOOinOpo['que a cidade "naque-
les IliUOS não oferel~ia oportu-
nddade pa'oDooional para quem
quisesse viver da dança. lEu
tiil1ha. excelente emprego no
comércio e tive medo de IM'-
gar tudo e seguir paea o Ri,o,
,f:·io Paulo e mesmo à Europa.
vive.' somente para e com o
balé, Em parte me arrependo
porque este sonho ficou pela
metade; em paete me sinto fll-

liz por ter ficado em Perto
Alega'e, tenho a pretensão de
achae que -conteíbuí com mi-
nha cota paJ'3.. o desenvolvi-
mento cultural da. cidade" "

"2001"

D todos os balés que eríou,
Rolla. consídera como suas 0-
bras mais ínspiradas "2001': f!
um balé 4e 1974.

"2001" foi criado em 1969,
amo em que o homem Iclhcn'ou
à Lua e época do lancan :J11-
to no Brasil do filme de Sta.n-
ley 'Kuibll'.ick, Meu balé, no en-
tanto, nada tem a ver com o
tema desse filme clássico. Uso
apenas como sugestão, algume s
das músicas que constam da.
If:;riahasonora de "2001 - Uma
Odisséia no Espaço". No es-
p;etácuQo que está no audízó-
rio da Assembléia eu reapre-"
sento a c~\'e~o;:ra:fi.aQIl'iginal do
"BalJet 2001".

Os ingressos paa'3 o espetá-
culo de hoje e os dois de a-
manhã estão à venda. na Pan-
vel do Oalçwão e na bilhete-
ria do teatro, aos preces de
ces 70,00 a ínteíra e Cr$ 50,00
ipa["a estudantes e menores.

·:1p D.E J\fOVEMBRO DE 197.9":,n L, 'ç, (',,O t' t ,,'-...:- _~"; .~'r-: '\,'\
O espetáculo
anual de Rolla

; ,

Hoje e amanhã, às ~lh, e do-
mingo, às 16 e !alh, Rolla. e seu
:Balé estarão apresentando seu
espetáculo anual no amdttórío d~
A,L. A primeira parte é consti-
tuída por danças infantis; o ba-
lê clássico é a.•..resentado atra-
vés de "'Prelúdios de Ohopln " •
"Allegl'o de <!!I-rieg", "Valsa de
Delíbes" e um número de dança
com müsíca de Elton John; o
programa se encerra com "2001'"
uma experiência apresentada há
cerca de 10 anos, com músicas
originais do filme nSt-raliss. Kha-
ehaturian e outros). OS Ingressos
estão à venda nv Panvel do Cal-
çadão aos preços de Cr$ 7'0 e
Cr$ 50 (estudan'es) , sendo que
este último é únioo, no vespera!/
de domingo.
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Escola de Balé Rolla volta com
a pr~sençJa especial de Rony Leal j

"

o Balé de João RJQIka voltou,
desde ontem. a apresentar-sa
na cidade. com uma série de
espetáculos que tem seqüên-
cia hoíe às' 21 horas, amanhã.
às 16 horas e domingo nova-
mente as 21 horas, sempre no
Palácio Farroupilha. Seu pro-
grama deste ano inclui. como
OOOl'Te tradicionalmente, na.
primeira parte. as classes ill-
fa:ntis e juvenis, seguíndo-se
na segunda parte. o trlllballho
";'Época romântica", com com-
posições de onoprn, incluindo
dois prelJÚdlos, duas valsas. um
noturno, uma mazurca e a.
"Fantasia. Improviso". msta.
peça terá, como atração espe-
cial, a pM'ticipação, em duas
entradas e um pas-de-deux,
do tailarino gaúcho Rony Le-
al, ausente há vinte anos de
nossos palcos, Qiuamdo atuou
na Europa, e que recentemen-
te retomou ao sul. Por fim, a
terceira parte do espetáculo
ínoluí um pot-pourrí de danças
braslleira.s,oomposiçõe.s de
Clhil(lo Buazque, ArY Barroso.
Jandir de Castro. Baden Pow-
e11,e muitos outros, sob o ti-
·t1!lo.geral de "B1r'asil dança".

ANT6NIO HOLHFELDT

OONVITE

RoUa, que. tradloíonalmen-
te não inrc~U:i'música díscotnê-
que em seus trabalhos, jus-
tUteando que "esta dança .j,á. é
tão lime que não precisa de
escola, convidou Rony Le-
al por ter este' iniciado 'sua
carreira 'entre nós, tendo e~-
treado no baJé de Tony Seitz
iPetll!hoJ.d, em 1954, e tralha-
lhando muitos anos em Por-
to Alegre, de onde S~UlTIa.
mais tarde para '0 Rio de Ja-
neiro e a. Europa,
.iRony, que retornou há cerca

de um ano a Porto Alegre, ho-
je atua como firgTUrinista de

~ alta moda, mas não pretende
afastar-se totalmente da dan-
ça.

SABEIR A HORA

"A gente tem de saber Quan-
do é hora de fazer uma coisa
ou, outra .• Qua.ndo eu tinha
vinte anos podia dancar, hoje
em dia, é a vez de dar a o-
portunidade a' gente mais jo-
vem, porque o público não
quer ver um espetáculo. ele
'quer ver caras novas. As ve-
zes dizem que eu sou pessi-
mista, mas não, Trato de ser
realista, R.etornei a Porto A-
legre, que é minha terra. cons-
truí uma 'Casa no Menino
Deus, onde faço o que gosto,
mas não me afastei da dança.
Clamo gosto multo do traba-
liho do Rolla, que me parece
ser o único que continua fa-
zendo a tradição clássica dO
balé na cidade, aceíteí seu
convite e vou fazer este pas-
de-deux, Por outro lado. a Le-
níta RusChel j,á me convidou
para coreoaratar um trabalho
com ela, para o final do ano,
e eu acho que posso ser muí-
to mais útil exatamente coreo-

,g:rafando ou fazendo ftgll]ri-
nos do que insistir em dançar
a estas alturas da minha vi-

da. De modo geral, creio que
em torno dos 35 anos um bai-
larino deve se retirar, e como
penso isso, não quererei ser
exceção"

FALTA SERlIiEDADIE

IRony, que além de balé
também fez teatro. 'como, por
exemplo, a peça "O Circo lé
seu ". de Antonio Augusto da
Sil'Va, com direção do hoje ve-
reader Glênío Peres, que
também atuava c-omo ator,
tem uma experiência múltipla
nos palcos, No sul, tanto atu-
ou com' Tony, com quem fez
pela primeira vez a versão
completa de "A Bela ador-
mecia", de IT'schafknwskl,

:"I dançou para Lia "'Bas-
tian Mayer:

, 'Ocorre que quando 1i:11 da-
qui nã-o haví a tantas escolas
quanto existem hoje. Mas, por
outro lado, eu tenho sentido
urna falta muito grande de
proüssíonalismo, de serieda-
de. Não sei se é porque eu
estou muito acostumado com
'a díscíplína européia, mas não
posso aceitar a chegada com
atraso nos ensaíos, a falta a
um ensaio, esta coisa toda.
Em todo o caso, eru voltei com
muita -vontade de partícípar,
estou treinando pas-de-deux
lá na escola da Lenita, porque
normalmente não se estuda
Isso por aqui, e espero que
possa fazer aLguma coisa, O'
Décio, ótero, que foi meu com-
panheiro multas vezes em
grupos europeus, e que hoje
está lá em São Paulo com o
stagium,' me convidou para
eu ficar por lá.. mas prerferi
primeiro tentar aqui. Gosto
de minha cidade, já fique!
longe dela vmte anos, e pre-

Ronu Leal

. tendo experímenter •. sorte
3IQui mesmo".

lilPO,CA' DIE OITRO

IEmlbol'a tema suas prete-,
rêncías prováveis pelo balé
clássico, Rony também tem
experrêncías de dança moder-
na, pOis integrou grupos 'como
o Roland Petit, e até mesmo
o grupo de Maurice Béjart, a-
lém do agrupamento clássico'
do Marqês de Ouevas, entre.
cutros. carregado de progrli-
mas de seus espetéeulos, ele
mostra com grande tranqüili-
dade e alegria o fruto de um
bom pedaço de vida inteira-
mente dedicado à dança, so';
bretudo a um tipo de dança
que é extremamente exigente
com quem a pratica". Ele lem-
bra, que por outro lado, com
certa saudade, o período que
denomina de "ouro" da dan~
ça em Porto Alegre, 3/0 tempo
de Jane BI!!luth, Beatríz Oon-
suelo, Antonio oaeíos Oardd-'
SO, em que Tony Seitz com.':
prava as razendas para os
espetáculos, e eles próprioS'
bailarinos, confeccíonevam.
seus trajes, o que eonstítaiía,
de certa maneíra, também
uma preparação para os balés
que iriam mais ,tar.de 'interpre.
tar.

"Ocorre que hoje'OS jovens
curtem outras coisas. A gen-
te, naquela época, fazia uni
grupo muito unido, muito for-
te, muito di-scliplin,ado. quem
sabe, !!Ité por falta de outras
opções, mas de qualquer ma-
neira, foi um tempo muito
bem para a dança, porque até
em ohás sooiaís nós tf,nij:).a.mos
c!hanca de atuar",

Rolla apresenta espeuicuio anual

Balé de Rolla estréia
com presença de Rony

'A E,scOila de B'a~é de João
Romla inilcia hoje urna série
de espetâealos qrue marcam o
nnall dos CU'l'roS'neste ano,
com uma ,albrlaçãoe:silec.iJal, a
presença do ba1ll.al'Íno gaúcho
RoI!IJY Leall. Q:ue d'U!l'lante'vUnte
taIIll()'SWvelll e aJtuOlUcom a~-
guns dIoiS~ mJ8JisimJportan-
teso da Euirfotp&, e que ratuall-
mente erucOl11ltm-sen(}V'raI)nren;t~
'em MiSSa ciklOOe. onde d>e-

-~sempel11hia :fu~ões proifii..ss.io.
nad:s em rurl:lr!aãrIe,a.

Os e51PetãooiL05dre RoI!Ilra;0-
ccrrerão ho~e, 'amarruh>ãe dia .

. 19 (dolll:inlgfOl) às 21 horas, e
sábado às l~' bJOII'J8IS, sempre
no Auditól'~'I) do Palâelo Fa1r-
roupilha . O espetáculo COI11-

põe-se, segundo Rol1Jl:a,da tra-
dicional presença das classes
irnd:1anltiae ·juvenilll na primei-
ra prurlte, o baâé "IDporca Ro-
mântâca", com música de
Ohopi:n na segunda parte, e
"O Br·asi~ Dança''', conjunto
de [peças 'Pop-u~atres bl'lalsi[,ei-
ras.
Os i'ngre&los rpall'laeste es-

pe1:láJool~estão à venda na
Drogarri'lll Painve[ do Gal}.c:ardâo
da Ru~ da P<l18Jira.
Bx>nyL61all,apôs este walba-

MIo, d,eve.rá também atJuatr,
.mas etlJtífu.· como eoreô gralfo.
junto à escOilJade LelJ'llitaR.u!l-
ehel!, em es,p'etálculo a ser
realizado mais para o fin'al do
ano.



DécioPresser~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~',lUl'rl~S,
-----EXPOSICõES ----»Rolla comemora 30 anos

de escola com um espetáculo
Agora. quando a escola com-

pleta .seu 30.0 aniversário, o
grupo apresenta um programa
do qual participam as classes ín- MAGLIANI - Galeria do
fantís, juvenis e adultos. desta- Centro Coolerclal GAN. João

do f' d Ri Fessoa) - Pela prlme1Iracan -se a coreogra ta e car- - vez realiza UIllla flndLv1djua.!
do, destacada como ponto alto de desenhos comemorativa 9.
do programa. Os ingressos para 1'5 a-OOS de ca.r<reim. Das 10
OS espetáculos de balé de Rolla às 22 horaa e das 15 às
podem ser obtidos no local das 2111.

aprtsentaçõe& A~A VOLPA1N>
Galeria. do Sens.e (Cel. Ge-
nufno - 8.0 M!daIr) - Ta-
peceh-a moot.4'!I. uma. séria
de tmbalihos em pe<!Ilenaa
d1mMSóe6 'del!.1Om1nMOS
••Têxteis •••. Das 1311 às 2Ob.

Com a estréia, ontem à noi-
te, do espetáculo anual da Esco-
la de Dança de João Luís Rolla,
tiveram início as comemorações
dos 30 anos daquele estabeleci-
mento. cujo objetivo é fornla:r
bailarinos. Hoje e amanhã. às
21h, o espetáculo será reapre-
sentado no auditório da Assem-
bléia e a temporada será encee-

rada, domingo, com uma mati-
nal, às lOh30min,

RoHa é uma figura, por de-
mais conhecida em Porto Ale-
gre. Sua, total dedicação ao en-
sino da dança faz com que vê-
nha transmitindo seus conheci-
mentos a inúmeras gerações, a-
través de rígida disciplina orien-
tada, característica da Escola.

OPINIÃO

o imter<cân.bio artísti.
co. intÍciado este ano, en-
tre e governo do Para-
J1j e Rio Grande do Sul,
llOI5 po&sibilita, agora, o
contato com a obra de
16 arti&tas paranaenses,
~tando diversas
;le!'açOOs (nascerem en-
tre 1924 e 1960). As ten-
4ências são d'iversifi0a·
das. mas revelam um
grupo tecnicamente ho-
mogêneo.

Enqwanto q,ue a r-P.·
p:rese1l!ta~ gaúcha,. três
meses atrás. em CudtJ.
00. d1vid~a·Ste eml\:re o
dese!J,bo e a gravura, O
grUlpo que vem do Para-
ná es'bá eonstí tuído ape-
nas por desenhistas, já
que a gravura nã'O pcs-
Sui a mesma f-orça de
expr~c;.ã() e o nível dll
desenvolvlda em nosso
Estado, E isso íoi cons-
tatadQ durante a seile{;ão
para o I Jov-em Arte Sul
América, realdzado em
Ouritiba. eom a opaca
pri~ dos parana-
enses na -eategorla S;!ll'lI;o
v.ura.
Atr.avés desta C'o[etl..

va sã9 apr-ese-ntadas ten-
dências do desenho, bas-
tante diversdfjca.d'as, ex-
plól"adas com bastante
pl'{)!priec:i'llde. No eoa-
~ acabam Se dest'a-
C'3!Ildo aqueles que proa
curam inovar através de
Wl11l linguagem mais
~ãnea, deíxan-
do de lado o tom acadê-

Detalhe pmtnra de
Niúl'll Fern.arules

• O Mluseu de Arte de
Jo1n'Vllle a.presenta, de

hoje até o ;próximo dia SO
uma exposlção do arquLteto,
• esou~teIr ca.:rioca Ha,roldo
Barroso. A mostra f.a,z pa.:r-
e dO Projeto M'oo-tl'h<:-
INAP-Plun84"té e contará

Um Estado que se
destaca no desenho

Dest'nho d{I Ed'Ward Pessoa de Mello

ín:ieo e d'S outraf! esco-
Ias, uJJtr.apassadas pclo
tempo iillexoráVel.
Dos princiJpais nomes

a destacar, o mads COI\l·
Iliheeido é Marcos B'8'n-
to 29 aIIlOS, ca;tarinense
radicado no- paa-a:ná. qut\
através de wm trabalho
expressivo vem proje-
tando-se naeíonalrnente,
Mareia Simões. 33 anos,
desenvolve um trabalho
de pesquisa coll!trrupon-
do desenho com pai110li
flora dos oue servem d@
fundo. Ela LtlJtera-ou o
júri do 1.0 Jovem Arte
sur Amérlea fi recente,
mente expôs no Rio, no
~ado do marido, Ivens
F.cmtouJra.
Das reVelações pr~

miedas no 1.0 Jovem f,T.

_ Sul Am<ét":!a apat'4l-
cem eom destae l~ o
graJfismo de Aldo Dalla.

, go Jr. 25 anos, o recuin-
te de COO' de Raul Cl'U2
24 anos.' e o cerebral
iTônieo de Ronaldo Var-
gas 21 anos. Ainda me-
recém ser destacados: o
humor c!W.1igráfico de
Ed~ Pessoa dIe Mel.
Io; o jogo de vo-lumes
de L. IL SclhwaiJJke 30
anos ~emia<ki no sa-
lão Notas) e a criat:i:
va eXJpeIrlmelllitlação de
Re'btaill107.O, .33 anos
artiS'tla gaúclto que foi
buscar em outras p~ag:as
o reoonhecimenoo de seu
talento. Cada um dos
pri~ eomeareee
com três dooe<l1!has re-
cent~, p<lS9iIbiHil:and1()a

aI>recia~ d~ um traba.,'
lho da homogeínédade
técnica. (DP)
DESENHISTAs DO PA-
RANA - Téc:ruica: de·
SEIIlIho: Ano Produção:
1980-81. N,o trabalhos:
78: Preços: De Or$ 4,500
a Cr$ 150 lIl!il' (sem mol-
du;r<a) Parliclpa,ntes: A~,
do DaUago Jr., Oarmen
oarinli. Dijalma de Sou-
za., Eldwa1'd Pessoa de
Mcl1o. J.air Mendes, João
Osól"Ío Bl"1JeZinSki. Már.
cia Simõe5, MarcOs Ben-
to. Ma<rgaa1da Wcished,
mero Périclres. Raul C:rue
Rettam07JO. Ronaldo Var-
gas, Rones Dume. R. P.
COsta e Sdhwam:ke. Le-
cal - Museu de Arta
do RGS, até o pt'Óximo
do~o.

nandes. Ela recentemente
eXlPÔS suaa plnW3."aS em
Porto A1~. na GsJeria.
AI;ort:anos.
• Dcmtro do V'I :Programa.

de Arte, promovido pe-
la UIOS, acontece a indivI-
dl\lJal de' Rosema.ri Spinato
Soottf, na oasa d'll. OuJ.tua-a.,
em oa.:lclas do SUl, Ela. eJt..,
põe seus utijolos", peças em
cerâmíea.. nas qua.ls utllim
o eeourso do aço, O mesmo
braJbaimlo foi apresenrt:.ado,
recentemente, em Porto A-
legre, no M.A.RGS.
• Em FlOr11WópoVS Iní-

cia·se hoje o V Con-
gresso NaciJo.DaI ele Escrlto-
res. reurnd·ndo_ deStacados
nomes da. ltterarura. brMi-
letra, aJém de delegados de
a[gtlnS pajses da Amérdoea.
do Sul. O ewnto tem por
100al o pleIlJáir10 da A'L' e se-
M desenvolvido 8Ibé o pró-
ximo domtDgo.

COLETIVA DE DESE-
NHQ - Espa.QONO CGale-
ría OhaNeS, 3,0 andar) -
Assocíados do NO mostram
desenhos ccmemerando d<>19
anos do ~. Das 1&1 às
19b

DESENHISTAS DO PA-
RANA - MARIGS (lPrg,ça
da Al!fâ,ndega) -' t>ezessels
representantes do' P9!raná
eJG!)Õem. desenhos l~,te.s,

. Das 10 às 1'1 horas até o
final do mêS.

MAGDA BRlJM SC'IIAAT<'
- Saogut!o da. Assemb1<éla
(PrttÇa. da Ma;trIz) - Art1s-
dlesenhos da ,série "'FaJV()S da
TeQ'M ", A ta4"d@ e à. nolite.

ARTISTAS: ALUNOS E
EX-ALUNOS - Centro Mu-
nlctpal de Oultu!ra (Av, Erl-
co Verisslmo) - .Dentro das
comemorações do, 2O,C) ani-
versário. do AteUer Livre.
uma mosbra reúne trabafhos

'de quem atuou ou atua no
estabeãecímento.. . Pela ma-
11th â, tal'de e i!lJOite.

ESCOLlNHA DE ARTE
- PLnacoteea. !A-~
(Senlhor dOS Passos. Me) -
Mo.sM-a reum,!mdo trabalhos
de alunos, eomemorattva
aos 21 anos de ootalbeIecl-
mento, Das 16 às 16 horas,

PLftnO.BERNRARDT _
Kraft EscrltórIo. de Arte
(Filadélfia, 100) - Apre-
oonta. uma. -série de desenhos
recentes. Das 10 às 12' e
das 115às 2Oh.

RUDY MEJiRELI;ES - La
Glooonda ('RAla .Aa:lnaldo da
Silva. F'erlren 300 - Ju-
dlm Isabel' -' ]panema) _
!lndivlOOal rewnflndo plintu.
~ recentes da. série "Xa-
dire0". Das 114!h às 1I1Ih, até
o próximo dia 25.'

DANnBIO GONÇALVES
- llm~ Galeria. de Amt
~p13lllada 0eal4ler :m:

Marilene Englert parliéipa
da Mostra de Cer8.mica.

na Kerameiko$

OrIstóvão Colombo) - Ele·
põe uma. séríe de deseIlibM
onde o tema é o nJU feminl-
no, Ho.rário oomercla.L

MARlíA TERESA PETRt·
NI Galeria. AçorianOll
(Travessa do Oaamo)
Mostn'a. desenhos dIdáticos
~nspirados na série "Cade<r" .
nos G9!Úchos N,o 2", Horá-
rio comercíaa.

A FI'GURA HuMANA -
Bolsa de Ate CQuint1no BG-
eaíúva, 1(05) Coletiva
reumíndo tr·aba.llhos de a.:rtls~
tas consagrados que urtÚlrza.m
8, fig'Utl'a como. tema. Das
lOh às 12lh e das 1'5 às :Ub.

ROMANElLLI - Masst)!t
Galei'ia Ele Arte +An<lrad~%.:
1459 - 3,0 andaa') - Pin-
tor call'looo ~ pela prt-
melra V{lZ em P<lq1t,o Alegl'e.
Ho<rádo oomel.'clal.

PAI,COS DA PR-OVíNClA
- MiAtRGS (!Praça da. Al-
fândega,) - Mostra de to-
tograrías de Rice,t'do Tesse<l'
mostrando flagrantes de pe-
ças tea.ul'als em Porto Ale-
gre. Das 1011 às 1'7h.

A CFJR.AMICA ATUAL -
KeramelBros (Silrva. Jardim)
- Coletiva rewnmdo <tiver-
OOB tendênc:las da téclnice.
no Estado. Das 1411 às 13h.

GUInO MONJ)IN - Ga-
leria do Oli\lbe do Comércio
(Pr~ dá Alfândega)
Pintor ga;úoho radiCado em
BrasfUa ex;ptÕe uma. série de
tA'albalhos c<w temas dive.r-
aos.. Das 13ib às 2111.

Concurso na França para
artistas sul-ameeicanos

EscrttOfeS e pintores 'laUno-americanos podem partI.
cLpar do COllJCUrSOde arte qUe tem como tema -a obra "Os
Quadros de uma Exposição", do com'PQsitor'Modesto Mus-
sorgski. O concurse terá lugar durante o Salão de Paris.
na S!)rbonne, de 12 de março a 1.7 de abril de 1982, eon-
fol"l'ne informação da pintora francesa M. Flaure. presi-
denta da proon~ã().

De earãter intemacÍon.aI, o concurso terâ como jura-
dos personalidades dte vários países, qUe owtoTgarão Os ionú-
Jru!ros prêmios. Os escritores, poetas e pintores poderão
inspirar-se em um dos 10 temas desenv()lvidos na obra
d<> oompositGr russo Mussorgski.

Os quadros, livros e poemas deverão ser enviados a~
2Q de dezembro para o seguinte endereco: A. Flaure. 10
Rue Roodier, 92190 Meudont. Fran~. 1lnÚJll1erosescrito-
res, poetas e pintores de prestigio, 'em ddversos países, já
anunciaram sua participação. assegurando o sucesso da
prGmo{;ão.

-------------~-----Fora daqui~---------------
oom a preoonça do vtÚlta. -siçã.o da pmtara aeadêmt-
pará uma p.alest1'8 HiUlSta'a.ds. co-imprressionlsta. Leda do
por di1SlP08itlvos. A mesma. Prado de Luca. São 4!0óleos
ind1w1due..1 sem eXiDosta em • sobre' euea.teXlPO tendo por
Flor1a.nQpolls, no Museu de ~.a.s: paisagens. nature-
Arte de Sa.nJta Cawina, e 1JaS moWas. 1l<n'es e re\.ta-
em IDume-na.u, na Qa,leria tos.
Munre1p.a.l, • Encet1ram·se amanhã. as
• A Galeria de A1't.e da i!nscrlções para. o 38.0

Ptmelação da. Caaa do Sa,1ií.o Parana.ense, certame
Estudante do Brasii inau. Otficlal do Governo do Pa-
gtUroU esta semama, no Rio. l'Mlá., rujo obJetivo é spre-
uma exposição de fotos de sentar uma. vJs3.1O ampla e
Edna.1da Tavares, tendo co. representatiJva. da. produção
mo. tema. HE.Sol'ltores Con~ contemporânea nacional de
tÍlmIpol'âneos" _ Esta f6tó- arte. Em Porto Alegre, as
gralfa ba,!ana. iesenvolve es- fidha6 de inscrição podem
te tralballh"\ désde 19'76. ti- ser encon1n"adas no. ~
gu.ra.ndc e.tlItre os escritores ou G.aileI.'Ja do Centro eo..
selecio:J.ados~ Anlton1o Cal· merc1:al.
lado, Jos~ Louzelro, 'l1hla,gn • A oasa Ve11ha Oonvimo
de MeIo, Dacy lUbell'o, Dias de' Arte dá prOSSteg!l.Li.
Gomes 18 Oarlos Edual'do me!l1íto à su:a programação
Nov:ae!. em Gramado, no Hotel BeIr-
• Na Assembléia. Leg.1sla.- l'8. A2Alil, lnaruglllll'.ando ama-

Uva de São J?oo.lo, des· llihã, ia 20 hOraG, uma 1m-
de ontem aoontece a ex:po. dibv1dual de Ni6ra Arnt For-

22 DE OUTUBRO DE 1981'
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A FUNÇÃO DA ARTE
NOMOMENTO ATUAL
- Centro Munícípal de
Cultura (Av. Erico ve-
ríssímo) - Dentro do
projeto "Rumos da Ar-
te" será apresentado
um painel com este te-
ma, com a participação
de artistas e estudiosos.
Hoje, às 20h, aberto
público interessado.

DANÇ.:....::-A _
.ROLLAE SEU BALÉ -
Auditório da Assembléia
(praça da Matriz) -

,....Apresenta seu
espetáculo anual onde
aparece como destaque
aestréía de "Despertar
das Formas", balé
moderno com a música
de Ravel e coreografia
de Ricardo Orodnonêz.
Hoje, às 21h,última
apresentação. Ingressos
no local.

EXPOSIÇOES
VALDIR SANTOS
Lugar Comum (Lucas
de Oliveira, 2101) - Ar-
tista caxiense expõe
uma série de técnicas
mistas de pesquisa
cromática. Hoje, a par-
tir das 21h.
BEA KASSOW - Maria
Fumaça (José do Patro-
cínio 527) - Apresenta
numa festa - vernissage

uma série de desenhos
tendo por tema as for-
mosinhas. Hoje, às 22h,
mediante apresentação
de convite. .
INGE MAFRA - Ateli-
er de Niúra Fernandes
(Travessa Ruperti, 50 -
PetrópoIis) ~ Artista
radicada em Ijuí realiza
uma individual onde re-
úne pinturas da' série
"vegetais". Hoje, a par-
tir das 21h.

MUSICA
Projeto Be - a - Bá, na
Igreja Evangélica de De-
us, Bairro Floresta, ho-
je,às 15h. Apresentação
da Banda Municipal de
Porto Alegre, com re-
pertório que inclui peças
de folclore e música po-
pular brasileira.
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BALLET DE CÂMARA DO SUL
Ballet clássico e moderno

Grupo formado a partir da escola .João Rolla

.NESTA QUARTA-FEIRA - DIA 29/12/82 ÀS 21 H-.

TEATRO MUNICIPAL DA -CASA DA CULTURA
INGRESSOS À VENDA NO LOCAL E NO PIONEIRO, RUA DR. MONTAURY

·.'PROMOÇÃO

LiJtil~I3 Iiti]
(domtd de9XJa8 J

-9-

.
r
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DANÇA

Cena de um dos balés de Rolla

Balé de João Rolla
amanhã na Assembléia

"Copé'1118.- de Denbes, e a.
estréLll. de "De&pertaa- das
Formas", balé moderno COIlU
música de Ravel e coreogra-
fta de RilCardo Ordonez, do
'Bane!; Stagium de São paú.
10.

05 mga-esso6 estão à ven-
da no a'1lJddJtórlo Araújo Vi-
a.ns. e na. .As.semhléia Legl.-
lat1rva. nos dlaB de espet.á-
wlos.

Com 42 anos de expe!t'1ê1n-
ele. e '10 0008 de ídade, João
Luiz Rolla, com sua aea-
demi./t. de dança, apresenta
amánhâ quarta-fe1ra. às 21
horas; domíngo, 17, às 16 e
21 horas. e no día 19 M 21
hOl/OO. seu espetácul:o com-
po.,,>oopelas classes infe.ntis
e j1wettlB, balé élássico pe-
las classes a4fa,ntadas. com
"Est;udos Stnfôn.l.oos". da
sCh'llmann e trecho do baãé

;

29l12/82 PIONEIRO

.Hoje a apresentação do
Ballet de'Câmara do Sul

"Dancar é viver, Viver é dancar", Foi
com essaaflrrnacão que os componentes do
Ballet de Câmara do Sul decidiram se unir e
fundar o primeiro grupo de dança' clássica e
moderna do Rio Grande do SUl.Tendo todos
os bailarinos a formação clássica .minlstrada
pelo professor João Luís Rolla, conselheiro
do grupo, o Ballet de Câmara do Sul se for-
rnou no início deste ano, a partir da necessi-
«íade que seus integrantes sentiram de fun-
d(lruma companhia de balé com estilo clás-
sico (de pontas) e moderno, o que não exis- ,
tia até então no nosso estado,

O grupo é formado até o momento por
11 bailarinos, sendo dois homens e nove
mulheres, com idade entre 18 e 25 anos,
todos oriundos da turma de alunos formados
na Escola de Dança João' Luís Rolla, de

Porto Alegre, A maioria dos alunos já pos-
suem cursos de aperfeiçoamento com diver-
sos mestres da dança, como Ricardo
Ordofiez-espanhol, radicado .na Argentina,
que veio para o Brasil em 1974 a convite do
professor Holla, Ordoúez é hoje maestro do
Ballet Stagium e fundador do Ballet de Câ-
mara de São Paulo" Seus integrantes trazem
consigo uma proposta séria: fazer da arte de
viver a arte de dançar,

Para este espetáculo foram escolhidos
os diversos temas: Divertimento, com coreo-
grafia dos integrantes do grupo;
, Masquerade-coreografia de João Luís Rolla;
Funeral Para Um Amigo - coreografia de
Laura Guimarães, e por fim Introducion and
Allegro, música de Ravel e coreografia de
Ricardo Ordofiez.
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o Ballet de Câmara do 'Sul
Por CLAUDIO HEEMANN
Editoria 2° CadetÍlo/ZH

Durante décadas, n088&8escolas de dança cláasica ser-
viram apenas para complementar a educação t1aica das.
moças de famWa burguesa. Hoje a situação encontra-se
algo alterada. Â8 escolas continuam atendendo jovens que
nAoprocuram a dança para formae&o prof1as1onal. Mas
dentro deste ambiente, aproveitando as lnfor:maç6es da
sala de aula, 8\1I'Ilr&m conjuntos qUêbuscam a dança co-
mo expresslo cênica, e estio dlspostoe a movimentar o
panorama teatral da cidade cultivando o bale numa pers-
pectiva proftsslonaltzante. Ao longo dos anos, mestres da
cidade ~ntaram espetáculOS com seus alunos. InÚlilel"08
destes tra1lalhos transcenderam, com talento, a contin-
gência escolar. Mas agora &Aoos próprlos alunos que se
agrupam em conjuntos cameriattcos, orieiltados por co-
reógrafos contratados, buscando at1rmae&o à dança.eru-
dita contemporânea. Multos núcleos estio em atividade
na capital, levando adiante o impulao dado pelos mestres,
criando um-mofunento, inusitado na exigente área da
dança. .

Da escoia Simon-Dreher formou-se um grupo flue hoje'
se apresenta com Eneida Dreher sob o rótulo de Cla. Ter-
ra. Tony Seitz Petzhold lançou o Grupo Phoenlx. Len1ta
Ruschel é adiretora do Imbahá. E aas1m por diante. Nada
mais natutkl, portanto, que Joio Lu1z Rolla, mestre e
criador de multo sucesso, consegutsse ver surglr de sua
escolr: um conjunto independente. Chama-se Ballet de Cã-

~u1. A estréia aconteceu. no Auditório da Â88em-
bl6ia, com dlree&o de Raglna Gulmarles e coreogratlas
~ Joio Lu1JRoUa e do rio-platense Ricardo Ordofl.ez.

o Ballet de Câmara do Sul fez uma estriia promissora,
demonstrando uma inteUgente s1mpUcidade coreoll'áfica
e bom JOBtonas escolhaa vlsuals e selee&o das músicas.
)lerece aplauso e apoio para que conquiste multo suceuo.
Oprosrama foi aberto com uma chopinlana coreografa-

da por Joio Lu1J Rolla. Os prelúdlos de Chopin fomece-
ram o quadro sonoro ,.P&raharmonllar bonitas compost-

Lançamento
na Prosa I Verso
Um Uvro de poesias dedicadas à "Uuminae&o do ser",

Pa, editado pela Shogun Editora e Arte, tem lançamento
hoje, na Livraria de Artes Prosa I Verso (Galeria 6& Ave-
nida Center/:Moatardalro, 120, loja .), ~m a presença do
autor, Sqam1 Satyapren. Jorge Mautner define Pa como
"uma seqüência de ldéiaa e flashes da Nova FIlosofia
braalleJra.un1versal". A sessAo de autógrafos lnlcia às
!lh, naPruaa I Verso.

10 Rodeio da
Música Gaúcha

ÇÔ8S de figuras. E88&8 posturas e passos saltentam o
espirlto romântico dos movimentos.
Na mesma atmosfera de refinamento e sensibilidade

com que tratou os prelúdiOS de Chopin, o Ballet de Câma-
ra do Sul colocou, a seguir, no programa, "O Despertar
das Formas". Trata-se de um tema com UusAoprimave-
rll, uwtza.ndo música de Ravel. Rlcardo OrdoAez foi multo
feIlz nesta coreografia, casando bem a movimentaçAo
com a profundidade e supstAo da música.
No encerramento, outro trabalho de Ordonez: "En

Nombre DeI Amor", sobre música de Astor Ptauola. Ves-
tidos com malhaa pretas, os dançarinos do Ballet de Câ-
mara do Sul, projetaram, com expressAo, o drama e a an-
gústia propostos pela partlt"\Jra.
Andrea MuDer, Clarlsa'lf!Giacomont, Cláudia Feman-

des, Dlana Finco, EUsa Fonseca, Laura GulmarA.es, Már-
cia LIma, Marl8&Buarque, Simone Leon, TânIa Bauman,
FeUpe OUvelra e Marcelo Lomando (revelado na Dança
das Horas da recente encenae&o da ópera "La Gloconda")
81.0os componentes do Ballet de Câmara do Sul. Guiados
por Rolla, Ordonez e Reglna GulmarA.es, parecem decidi-
dos a conquistar um lugar de importância no panorama
arUstico de Porto Alegre.

Amigos do Museu Júlio de Castilhos
Foi fundada a Associação dos Aln1gos do Museu

Júlio de Cast1lhos (AJUC), entidade clvll, sem fins
lucrativos;QUe1ein o objetivo de promover o enri-
quecimento patrimonial e promover real1zaçôes
culturais e soc1a1s desse órgão da Subsecretaria
de Cultura. No ato da fundação reuniram-se os só-
cios fundadores, a fim de eleger a primeira direto-
ria, e os professores Ferreira Filho, como presi-
dente, e Dante de Laltano, como vice, foram elei-
tos por unan1m1dade_
Para os cargos de secretária e tesoureira, fo-

ram designadas as professoru :Maria ~
1.tartJnS Costa e Maria Margarida LemOS"de ear.
'f1Iho. e o ~Á_constf~ .
••• lâ.llóAloã.DioFrê~~'
lI&ralse LoIz-.InácioMedeiros_ As reuniões dos as-
socJados em assembléia gerais ou extraord1Dár1as
ter40 lugar na própria sede doMuseu Júlio de Cas-
Ulh08 (Duque de C&x1as, 1231), onde. poderio ser
prestadas informações aoa biteressados, no horá-
rio das 9h às 17h3Omin,de terças a domingos (in-
clusive feriados) ou pelo telefone 21.39.59.
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Contemporâneo e
Unicãmararsern ousadias

,

Por MARIA LÚCIA FRÚES ~
Editaria 2~ Caderno/ZH ~

Impassível inovar e~ ~
qualquer área do co-
nhecimento, seja ele

teórico ou prático, sem que
se tenha assimilado o que já
foidescoberto a seu respeito.
Se a intenção não é esta, o
mínimo a que se está obriga-
do é reproduzir fielmente o
que já existe. Neste caso, po-
rém, antes o original, como
diria Umberto Eco. Quando
se reproduz mal o que já foi
feito, então, teria sido pre-
ferível não arriscar, pois a
decepção é inevitável. E a
palavra decepção é um eufe-
mismo se comparada com a
sensação Incomoda que ficou
em muitos dos presentes ao
final da estréia dos ballets
Contemporâneo do Rio de
Janeiro e Unicâmara de Por-
to Alegre, hoje em seu últi-
mo dia de apresentação na
cidade sob o patrocínio do
Inacen e da Susec.
Pina Bausch e o seu Teatro

de Dança de Wupperthal já
haviam .demonstrado que os
tempos são outros quando de
sua memorável apresenta-
ção no Salão de Atos da Rei-
toria da Ufrgs, há alguns
anos. Com profundas raízes
teatrais, seu trabalho está
inteiramente voltado para o
dilaceramento do homem
neste mundo que caminha
lentamente para o caos, e on-
_deos protestos.dos que vêem
seu subselo ser constante-
mente invadido por bombas
atomicas já viraram rotina.
E nem era preciso ir tão lon-
ge. Nosso baIlet Stagium e
Márika .Gidali já foram
aplaudidos de pé, e inúmeras
vezes, quando, há alguns
anos, apresentaram uma
cáustica versão da catequí-
zaçãe de nossos índios pelos
jesuítas. E pelo mesmo pú-
blico, na mesma Reitoria.
Aosque por'acaso não viram
nenhum dos dois espetácu-
los, ou outros semelhantes,
basta dar uma vasculhada
em institutos de línguas co-
mo o Goethe, Aliança Fran-
cesa e Icbna para encontrar
oque demelhor se faz a nível
da dança contemporânea.
A esta altura do campeo-.

nato, portanto, é inad~
missível falar em técnica. E
o que se viu na noite de
terça-feira, no auditório da
Assembléia Legislativa, fo-
ram rostos tensos, preocupa-
dos constantemente com o
equílíbrío - perdido inúme-
ras vezes, diga-se de passa-
gem - e a reafirmação de
velhos preconceitos, como o

gam suas experiências pes-
soais e inseguranças para o
palco. Tudo bem, é justa-
mente o recomendável. Des-
de que elas sejam transfor-
madas em arte. Mas não foi
o que se viu.·Além disso, as
coreografias que Renato Ma-
galhães, fundador do Ballet
Contemporâneo do Rio,
criou para "As Quatro Últi-
mas Canções", de Strauss,
"Variações Sobre Temas de
Sullivan", do próprio, "Fê-
níx", "Tertúlia", de Ernesto
Nazareth, "African Sanc-
tus", de David Fanshawe, e
"Catulli Carmina", de Carl
Orff,se repetem, envolvendo
a platéia num clima de mo-
notonia.
É preciso destacar, no en-

tanto - sem nenhum baírrís-
moe para que não se caia
em generalizações demasia-
das - a performance visi-
velmente mais segura do
ballet Unicâmara e a atua:
ção de dois bailarinos: Hele-
na Lobato, expoente do Con-
temporâneo do Rio, e Gilson
Nunes, convidado do Unícâ-
mara - este de longa atua-
ção na dança local, mas sem
chance de demonstrar seu
talento na série de três apre-
sentações que hoje findam.
De resto, fica apenas a certe-
za de que é preciso alçar-se a
voosmais altos. Antes de tu-
do, é preciso ousar. Nos tem-
pos que correm, em que a
falta de criatividade atinge
todas as áreas da cultura,
permitindo assim à televisão
assumir um papel cada vez
mais ~mportante na vida g~
todos nós, só mesmo a emo-
ção profunda de novas des-
cobertas - e estas sim, justi-
ficam os erros - deve nos
motivar. Quem não vê isso
ainda não se deu conta de
que está olhando tudo com os
mesmos olhos, motivo pelo
qual recebe de volta uma só
sensação: o tédio.

Ballets Contemporâneo e Unicâmara: faltou
leveza, agilidade e emoção

fato dos bailarinos homens
terem sido relegados à con-
dição de meros levantadores
de peso. Resultado: muita
acrobacia e poses para o pú-
blico. Faltou leveza, agilida-
de (elementos inerentes à
dança), e a conseqüente é
fundamental (para qualquer
arte) emoção,' à qual o
domíniocompleto da técnica
naturalmente conduz. Pelo
menos este deveria ser o ob-
jetivo.

Monotonia
A técnica contribuiu mais

uma vez para piorar as coi-
sas quando, ao final de "Fê-
nix", de Silvestre Revueltas,
os integrantes do Ballet Con-
temporâneo doRio tentaram
em vão agradecer os aplau-
sos do público, sem que o
palco fosse iluminado. E não
houve quem ensínasse o ma-
nipulador das pesadas e
grossas cortinas como, e
quando, .ele deveria movi-
mentar as da frente e as do
fundo. O público, como em
geral ocorre quando da apre-
sentação de grupos de dança
locais, estava integrado, em
grande parte, por amigos e
parentes, responsáveis pelos
inevitáveis aplausos, quando
fariam melhor se, numa re-
volta incontida, exigissem
mais, muito mais. O mesmo
público que, nos segundos
anteriores à entrada dos bai-
larinos em cena - nos quais
o silêncioabsoluto é impres-
cindível - batia palmas pa-
ra ehamá-Ios, como se esti-
vesse num concerto de rock.
Basta ler o programa do

Unícâmara, onde' seus inte-
grantes agradecem aos pais,
"que tanta 'força' nos dão
para que possamos prosse-
guir com o nosso trabalho",
para que se fique com a des-
confiança de que eles carre-



, Quase meio século ensinando a dançar
SUSANA SONDERMANN ESPíNDOLA

"Primeira posição, demí-
plié, estende, elevé, baix\)u,.
gran-plíe e balance". Quem
fez aulas de balé conhece per-
feitamente esta seqüência de
ordens, necessárias à forma-

- cão de qualquer bailarina e
ao ensaio de um espetáculo.
Quem teve aulas com o Pro-
fessor RoUa lembra com ca-
rinho de sua voz grave, suas
ordens íncísívas, sua ênfase
na disciplina e no desempe-
nho exato das coreografias
propostas.
Neste ano de 1986, Rolla es-

tá completando 74 anos de
idade, 47 dos quaís dedicados
à dança e 35 anos de sua es-
cola. Uma escola que formou
duas gerações de bailarinas,
que viu mudar os tempos e
perfil da cidade, que assistiu
à profunda evoíucão da dan-
ça e do próprio temperamen-
to das meninas. Natural de
Porto Alegre - uma cidade
que ele ama profundamente,
apesar de reconhecer que vi-
vemos realidades novas -
Rolla foi o responsável por
algumas profundas altera-
ções nos espetáculos, íntro-
duzíndo .conceitos hoje gene-
ralizados e de indiscútlvel
aceitação.
Ele lembra: "Fui educado

por meus pais com multa li-
gação junto ao teatro, à dan-
ça e às artes em geral. Quan-
do jovem, pratiquei atletismo
e outros esportes. Um dia, fui
convidado por dona Tony
Petzhold para participar da
montagen de "A Bela Ador-

mecida no Bosque". Acabei
me destacando no elenco e
me deram o papel de prínci-
pe encantado na história".
O encantamento persiste. O

jovem Rolla começou a fre-
qüentar aulas, na época um
escândalo devido aos precon-
ceitos

h
contra a presença de

nome s no mundo da dança.
Em 194.8, Rolla passou a dar
aulas, na academia de Tony
e d~~env-olveu o prazer pelo.
enslfo

M~NINAS-DE SOCIEDADE
. cluando abriu sua própria
escOla_- J9.S1, onde, hoje, es-
tá o cinema Cacique, na Rua
da -Praía - Rolla encontrou
entre suas alunas meninas de
sociedade, com o objetivo dl-
.rejo de adquirir graça, corri-
gir pé plano e problemas de
postura. O balé fazia parte
da educacão mais esmerada.
Dentro deste contexto, Rolla
chegou -a- contar, em média,
com 200 alunas por ano.
"Acho que o grande público

de balé que temos, hoje em
dia deve-se, em grande par-
te, à atuação das escolas. A
{lança oferece a oportunidade
de um ótimo convívio social e
cultural, dá uma certa ele-
gância, (, gosto pela prática
da atividade física. Hoje tudo
tsto está muito em voga, mas
antigamente não era bem as-
sim".
Modesto, tranqüilo e feliz

com a trajetória trilhada,
Rolla é cumprímentado cons-
tantemente por ex-alunas,

mães e pessoas que de algum
modo tiveram contato com
ele. Ao longo dos anos, habi-
tuou-se a ser uma espécie de
"pai", "conselheiro" e amigo
de suas' alunas, tanto que
nem sabe ao certo quantas
vezes foi padrinho de casa-
mento de jovens egressas de
seus cursos.

Rolla foi o responsável, en-
tre nós, por algumas profun-
das revoluções dentro da
dança. Seu grande momento
aconteceu em 1969, quando
foi ovacionado no Theatro
São Pedro pela montagem de
"2001", espetáculo onde sur-
giram inovações sonoras, lu-
zes eletrônicas, impactos vi-
suais e efeitos eletrônícos di-
versos.

"Sempre procurei manter
ótimas relações com minhas
alunas, ex-alunas e suas
mães. Já tenho "netas" entre'
elas admtte Rolla, que, hoje,
dá aulas apenas para um re-
duzido grupo de dez meninas,
a pedido expresso delas, que
não lhe "deram" a aposenta-
doria.
São justamente estas boas

amizades que intercedem
junto ao Theatro São Pedro e
organizaram, entre os dias 17
e 28 de setembro, a mostra
fotográfica "Rolla e seu Balé
- 35 anos de escola e 47 anos
de danca", uma retrospecti-
va afetiva e pedagógica de
uma trajetória de amor pela
arte e pelo ensino do balé em
nosso meio.
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Sob a regência do maestro Eleazar de' Carvalho a I'
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta~se-I neste domingo, no Parque Farroupilha, às 16h, jun-

to do Monumento do Expedicionário. No programa estão
peças de.Strauss, Lorenzo Fernandes, Tchaikowsky. A Os-
pa tambem executará a Protofonia de O Guarany'de Carlos
Gomes e 1Jstras éEstrelas para SemDre, de J. Souza.

FOTOS

Homenagem a, Rolla
Depois de 47 anos de expe-

riência em balé, dos quais 35
foram dedicados ao ensino
da dança, o professor João
Lutz Rollà decidiu fechar a
sua escola. Para
homenageá-Io, um grupo de
ex-alunas organizou uma ex-
posição fotográfica que faz
uma retrospectiva do seu
trabalho durante todos esses
anos. A mostra foi aberta
com um coquetel, no último
dia 17, e pode ser vista pelo
público no Teatro São Pedro
de terças a domingos, a par:
tir das 12h, até o dia 18 deste
mês.

Rolla dançou balé clássico
e dança moderna até 19/57,
passando desde então a
atuar apenas como professor
e coreógrafo. Na abertura da
exposição de fotos, foi apre-
sentado ainda um audiovi-
sual enfocando esses mo-
mentos de sua carreira. Ago-
ra, aos 74anos, mesmo tendo
fechado a escola que manti-
nha, ele diz que não quer fi-
car totalmente parado e, por
isso, vai continuar lecionan-
do para um grupo de dez
alunas.

BOTINHAS E PALMILHAS ORTOPEDICAS

L~~~~--q~!~2J~~,~r
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BALLET t \ I '
A estréia de um projeta ousado e de muita beleza

"-Dança para Todos é o pro- o Rio Grande do Sul. Nos fins
jeto cultural que oUnícâma-
ra Ballet realiza hoje e ama-
nhã no auditório da Assem-
bléia Legislativa às 21h. Es-
te grupo de dança clássica e
moderna de Porto Alegre é
formado atualmente por 12
bailarinos que fazem da dan-
_ça um trabalho sério e que
agora se lançam num proje-
to mais ousado, que é o de le-
var o seu trabalho para todo

PROJETO C.\lLT\lRAL
«()f4NÇA .YARA TO()OS>
I------------------~-----APRESENTA------------------------~

bàLet

de semana seguintes, o gru-
po estará em Erechim, Pas-
so Fundo, Cruz Alta, Pelo-
tas, Bagé, Santa Maria, Rio
Grande, Uruguaiana e
Caxias.
Tendo Alexander Sidoroff

como seu maitre de ballet e
Márcia Lima na coordena-
ção do grupo e ainda a cola-
boração de João Luiz Rolla
nos ensaios finais, foi prepa-

rado para este grupo que é
independente, dirigido por
seus próprios integrantes, o
seguinte programa: Desafio,
ballet em pontas com coreo-
grafia de Clarissa Pesce e
música de Peter Ttuch ;
Orion, baIlet moderno com
coreografia de Wilson Coca e
música de Saint Préz ; Para
um Amigo, ballet moderno
com coreografia de Clarissa
Pesce e -música de Milton
Nascimento; Seres da Ima-
ginação, com coreografia de

) Gilberto Motta e música de
BeIla Bartók, ballet contem-
porãneo e Cio da Terra, bal-
let moderno, com coreogra-
fia de Clarissa Pesce e músi-
ca de Mercedes Sosa. O Uni-
câmara Ballet faz este proje-
to com (j patrocinio da Rio-
cell, com a colaboraçâo da
Secretaria dos Transportes
do Estado e do Conselho Es-
tadual de Desenvolvimento
Cultural, juntamenté com o
apoio da RBS TV

f"/\C'/\ C' í'\r-r0nll 1\11 111

•

Unicãmara Ballet: a dança clássica hoje e
amanhã noauditório da Assembléia Legislativa

Local: Assembléia Legislativa

~ ;;;,m~ELI~
Dias: 19 e 20 de agosto/87 Hora: 21 hA~OO

.RIS.! '

RIOCELL Sociedade Anônima
15 anos incentivando a cultura

.
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DANÇA·

Espetáculo beneficente

uma apresentação de
Mutações.

-Performances do Bal-
let Phoenix pode ser assisti-
do hoje no Porto de Elis, ás
22h. Performances
compõem-se de seis danças
com coreografias de bailari-
nas do·próprio grupo: Anette
Lubisco e Edison Garcia. O
elenco é composto por sete
dos 22 bailarinos que com-
·preendem o Phoenix. O obje~
tivo central do espetáculo é o
de mostrar um trabalho on-
de variam os temas e plastí-
cidade. O ingresso está por
Cz$100,OO.

Nesta quarta-feira, ás 21h, nb Teatro da OSPA, o Ballet
Studio dança em caráter beneficente, reprisando o espetácu-
lo encenado em outubro: "Cantata de Latino América" 'e
"Suite Masquerade", numa promoção do Rotary Clube Porto
Alegre Centro e Rotary Club Porto Alegre Independência. O
Ballet se apresenta em benefício dos internos do Hospital São
Pedro, para o qual reverterá toda a renda do espetáculo.
"Cantata de Latino América", com c,oreografia de Maria

Cristina Flores Fragoso é um ballet contemporâneo compos-
to por 12danças unidas pela sensibilidade da música dos po-
vos latino-americanos. "Suite Masquerade", com coreogra-
fia do professor João Luíz Rolla é uma remontagem do reper-
tório da Escola do professor Rolla, composta de cinco entrea-
tos e interlúdios (valsa, noturno, mazurca, romance e galo-
pe\.

-Hoje, às 21h, ·no Tea-
tro Presidente, será apre-
sentado o espetáculo de jazz
e ballet Mutações, da Acade-
mia Boa Forma, com dire-
ção geral de Suzana D'Avila.

As coreografias são assina-
das também por Suzana
D'Avila, Rosane Michalski,
Claudia Scarpato e Adriana
Convidado especial do espe-
táculo: Grupo Klausberger:
ansforma. Ingressos a Cz$
130 à venda no Iocal ou na
Academia IAv. Assis Brasil,
676), No dia 12, ás 16h, no
mesmo local, haverá mais

Ballet Studio se apresenta no Teatro da Ospa, hoie

-- elDatta--feira -4

CANAL 12
06.26- Momento de Reflexão
06.80- Telecurso 1~ grau
06.411,.. Telecurso2~ Grau
07.00- BomDlaBrasU
07.80- Bom Dia Rio Grande
07.l1li- Comentário PoUtlco
08.00- Xou da Xuxa
11.80- Jornal do Almoço
12.l1li- Dtárlo da Constltutnte
13.00- Hoje
13.26~ Vale a Pena Ver de Novo

Amor com Amor sePaga ~p. 28
14.20- SessAo da Tarde

OLeAo está Solto
18.20- SessAo Aventura

Thundercats - He-Man
17.20- SessAoComédla .

Caras e Carelas - Dando Duro
17.110- BambolêCap.74 .

Fausla dia a Barreto que ele não de-
ve ter mais ciúmes de Luis Feman-
do. Este e Crlstlna chegam com o fI-
lhç. Crlstlna fica horrorizada ao sa-
ber que a criança vai dormir no mes-
mo quarto que ela e o marido ocupa-
rão. Crlstlna continua Irrllada com
Luis Fernando e sentindo ciúmes de
Ana. Pronto começa a ficar ansioso.
esperando por Yolanda . As três ir-
mãs se encontram depois de quase
dois anos de afaslamento. pois Y0-

landa chega de viagem no mesmo
momento em que Crtstina visita
Ana. Bá fica emocionada.

18.110- Sassarlcando Cap. 21
Leonardo ameaça acordar Lucré-
ela. caso Áprlgio· não consiga os do-
cumentos Que Camüa tem em seu
poder. Enquanto Isso. Tavlnho dls-

cute com a mãe. pala diz que não fi-
cará morando naquela caaa e agüen-
tando as crises de Fedóra. Ap&rÍclo.
alnda animado por CamUa. promete
a si mesmo que Rebeca vai se arre-
pender por tê -10 destralado tanto.
Em seguida. liga para Rlcardo. exi-
gindo que ele volte para o Brastl a
fim de- assumir a presidência para
deixá-to com mals tempo livre. Fe-
dóra quer ter direitos sobre
Aparlclo.

19.40- Diário da Constituinte

19.•11- RBSNotlclas
20.00- JornalNaclonal
20.30- M'Uldala Cap. 411

Ma.•.) à vontade um com outro. Jo-
casta e E d1po brindam aos negó cios.
Zé Má .10 Vislla Argemlro na prisão I
e leva comída para ele. No momento
em que Édlpo e Jocasla estão total-
mente envolvidos. quase se beijan-
do. ela se levanta. preocupada. e vai
embora. Éd1po não entende o que
aconteceu. Jocasta comenta com
Vera que ficou muito impressionada
com É dlpo. Creonte promete a Jo-
casta que receberá Édipo quando ele
Quiser. Conchita resolve sair da casa
de Ceres. pois acha Que Pepê não
gosta dela como rteveria.

21.80 - Copa UnIllo .
Atlético x Flamengo - Ao Vivo

23.20- Jornal da Globo
23,.7 - Globo Economia
23.110 Jornal da RBS
00.00- ClasseA

ORelra to de Dorlan Gray

CANAL 10
06.00- Curso QUalificação Profissional 18.1111-Diário da Constituinte

19.00- .Gente FarroupUha

Co01 quatro apresentações que
acontecem entre hoje e o dia 12, a
Escola de Dança Gutierres estará
festejando os 20 anosde exístêncía
e realizando sua vigéssima apre-
sentação anual. Os espetáculos se
realízam no Salão de Atos da PUC;
sempre às 21h_A direção geral é de
Elisabeth Gutierres Etges e a dire-
ção artística de Beatriz Gutierres
Pavock, Ligia: Gutierres da Silva e
Elisabeth Gutierres Etges_ Os in-
gressos, aos preços de Cz$ 180,00,
encontram-se à disposição na bi-
lheteria do Salão no horário do
espetáculo.
É esta a programação: "Recor-

dando Emoções", pelas classes in-
fantis, e "A História da Dança",
pelas classes ·juvenis e adiantadas.
Retrata da pré-história até nossos
dias, numa perspectiva antropoló-
gica e artística. Serão focalizados
os momentos marcantes da dança:
Idade PriInitiva, Idade Média, Re-
nascença, Barroco, Neoclássico,
Romantísmo, Idade Moderna e, ao
finalizar, o século XIX. Aqui, a
poesia inserida na dança pela
grande Izadora Dunca. Ao despon-
tar do século XX, a era das gran-
des descobertas, surge o cinema
como o maior agente da comuníca-
ção, fazendo COO1que a dança che-
gue a todos os povos, seja no sapa-
teado, charleston, rumba, tango,
samba e o jazz.
Os solistas que atuam nesta

montagem coreográfica são Ligia
Gutierres da Silva e Édson Garcia,
Lidriahe Dal Castel, Marli Bublitz,
Inari Conceição e Marcelo Gou-
lart, Ellen Zw1ck, Car01e01 C_ Sil-
va, Cecilia Daudy e Paulo Miràn-
dola; Márcia Fonseca, Karin Bu-
kiew1cz, Patricia de Brito e Ricar-
do Goulart. Fundada e01 67, a Es-
cola de Dança Gutierres começou
a delinear-se na uníão das três ir-
mãs, unidas pelo O1es01O ideal,

Espetáculo de rara beleza prometem os integrantes da Escola de Dança Gutierres
sensibilidade artística e aprimora- mento com as coisas que as cer-
mento constante da téncica da dan- cam. Nascimento ou Possibilidade
ça. Atualmente, a Escola funciona de Equilibrio, Mulher, Zyklus,
em três academías: na Rua DOO1 Avançar são as coreografias ápre-
Pedro n, 728,Félix da Cunfiã, 561 e sentadas sob a música de Adolfo
na Presidente Roosevelt, 770. Almeida Jr_, composta especial-

mente para o espetáculo e gravada
em estúdio de oito canais por músí-
cos da Ospa, que utilizaram instru-
mentos COO1Oviolino, violoncelo,
viola, saxofone, flauta, fagote, per-
cussão e outros, No O1e10da via-
gem, para o público ouvir o fagote
do Adolfo e a percussão do "mes-
tre" Luiz Mário "Ventania". O ro-
teiro e concepção do espetáculo é
de Maria Cristina Oambeses, COO1
produção executiva de Emilio de
Oampoe Velho, da MCC Produ-
ções. O preço do ingresso no local é
Cz$ 100,00,nos postos de vendas da
Campanha de Popularização do
Teatro é Cz$ 50,00.

• O espetáculo de dança-teatro
Por U01 Triz inicia hoje, às
18h30min, temporada na Sala Qor-
po Santo (Paulo Ga01a, s/ns), onde
se manterá e01 cartaz, sempre às
segundas, terças e quartas-feiras,
até o final do mês, Por U01 Triz é
U01espetáculo contemporâneo, ex-
pressionista, onde as bailarinas-
atrizes Maria Cristi,na Cambeses e
"Maninha" Pedroso descrevem a
trajetória do ser humano, mais es-
pecificamente da mulher, do nas-
cer, crescer ao eterno "avançar",
É U01aviagem que fala do cotidia-
no das pessoas e de seu relaciona-
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com os bailarinos. que conheceu aqui:
- É impressionante como as pessoas aqui

têm musica11dade e sentimentos. Eles pre-
cisam apenas serem mais trabalhados, PQis
têm a matéria-prima essenclál para um
bailarino e, mais Importante do que tudo
estão abertos para o novo e para tudo que
possa significar o crescimento da sua arte.

Chr1stlne Brunel costuma dizer que sua
dança transmite o sentimento pós-guerra e
como não poderia deixar de ser, para al-
guém que como ela mora numa Alemanha
dividida por um muro, também reflete os
problemas políticos das pessoas. "Em mi-
nha dança, que claesínco como o moderno
alemão, já que ela segue uma linha inspira-
da emPina Bausch, Susanne L1nke, Kurt
Joos e Kar1n Waehner, estão presentes
todos os problemas, conflitos e poesia exis-
tente na humanidade".
Esta característica foi logo captada pela

bailarina gaúcha Sayonara Pereira, que
está há três anos na Alemanha e dois em
Essen, dançando na Tanztheater-Chr1stine
Brunel. Sayô como é conhecida em Porto
Alegre, foi uma das fundadoras do Grupo
Terra, um dos mais importantes surgidos
no Rio Grande do Sul. Esta será a primeira
vez que Sayô e Chr1stlne se apresentam
juntas. Antes de retomarem a Europa, as
bailarinas irão a Salvador e Belo Horizonte,
onde têm apresentações.

TANZTHEATER-CHR STNE BRUNEL
A tanztheater. moderna dança'
alemã desenvolvida pela bailarina
e coreógrafa Christine Brunel, é a
aU·>4.'';'1I1 de hoje no Theatro São

Expressar sentimentos e
através dessa arte. é a base

do trabalho realizado por Christine
em sua escola. que ela vem
mostrando em todo o mundo.

•"",'~"'lUlJ'l·'" recebendo calorosas
à sua nova linguagem.

ChlI'isltirleBrunel em sua única
fí.JD\I)re:senlta(~ãoem Porto Alegre.

estará acompanhada pela
bailarina gaúcha Saionara
Pereira, a Sayô. bastante
conhecida por sua atuação com o
Grupo Terra e hoje radicada na
Alemanha. No espetáculo desta
noite. as duas bailarinas
apresentam o novo balé moderno
da Alemanha. que representa a
última tendência em todo o mundo.
A apresentação do Tanztheater -
Chrlstine Brunel, inicia às 21 h.

Pa~a ~stlne Brunel, omais importan-
te é o efeito dos gestos transmitidos pelo
corpo durante a dança. Por isso, em seus
espetáculos ela não costures utllizar a luz e
acessórios como reforço ou destaque para
as coreografias. "Não há nenhuma atra-
ção", diz com modéstia, "na minha dança
procuro transmitir a poesia, os sentimentos
apenas no jogo de movimentos". A inspira-
ção para suas coreografias que, a exemplo
das coreógrafas alemãs Pina Bausch e
Susanne L1nke, têm revolucionado a dança
na Europa nos últimos anos, éla obtém no
cotidiano ~pessoas, em seus sentimentos
e frustraçoes. Chr1stine também utiliza a
arte como elemento de inspiração, princi-
palmente a escultura, como a de Aristides
.Malllol

Apesar de estar radicada na Alemanha,
em Essen, há vários anos, Chr1stlne Brunel
é francesa. Começou a estudar balé aos 17

anos, mas segundo ela, a dança sempre
esteve presente em sua vida, apenas não
havia a técnica. Como PinaBausch e Susan-
ne L1nke, Chr1stlne Brunel também estudou
na Escola Folkwang até 1984. Dona de um
estilo muito próprio de dançar, logo tinha
sua própria escola e teatro, a Tanztheater
Cristlne Brunel, onde bailarinos de todo o
mundo têm ido aperfeiçoar sua técnica,
'comcéo caso da bailarina gaúcha Sayonara
Pereira. .
Esta é a primeira vez que Chr1stlne .

Brunel vem ao Brasil e, em Porto Alegre ela
deu um curso na Academia Mudança e
realizou um workshop no Instituto Goethe.
Vindo de uma tumê pela Europa, onde se
apresentou com seu grupo na Holanda,
Itália e Portugal, Chr1stlne ficou surpresa

Programa

o espetáculo Tanztbeater-Cbrlstine Bru-
nel inicia às 21h, mas os ingressos estarão
sendo vendidos desde às 18hna bilheteria do
Theatro São Pedro. Os ingressos têm os
seguintes preços: platéia: Cz$l mil; cama-
rotes centrais: Cz$800; camarotes laterais:
Cz$ 700; galeria central: Cz$ 400 e galeria
lateral: Cz$ 400.
Na primeira parte do espetáculo, Chr1sti-

ne dançará o solo "Mulher com Bola Azul"
com música de Chopin, Harly Antolini e A:
AI;Itjunjan. "Sonho e Libertação", com
musica de Anton Dvorak e Gingeer Bak,
terá solo de Sayô. A coreografia "Natureza
Ferida", com música de Bemd Alois Zim-
mermann será dançada por Chr1stlne e às
duas bailarinas encerram o espetáculo com
"Gllles", coreografia criada sobre a músi-
ca Femando Sor e Sidney Bechet.'
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-Célia Ribeiro
Só bailarinas no grupo
de Carlota Albuquerque
Animada pelo sucesso do espetáculo

_de" AsTrês Carpas" ,Carlota Albuquer-
que, diretora doTerpsi Teatro deDança,
vai reapresentá-Io, a partir-de amanhã,
na Sala Álvaro Moreyra. Em cena, cinco
bailarinas deste grupo independente
que não é uma escola, mas cujas inte-
grantes são professoras de dança, como
meio de sobreviver. São elas: Angela
Spiazzi, Heloísa Valdez, Leta Etges,
Sílvià da Silva e Suzana Schoellkopf. O
Terpsi existe desde 1987,já tendo monta-
do 20 espetáculos. Começaram com "4
Estações", de Vivaldi e colagem musi-
cal motivando dançar as quatro fases na
vida da mulher. Já "As Três Parcas" é
sobre a mitologia grega, mostrando três
divindades que seriam para nós oDesti-
no, pois os gregos àfirmavam que eram
as três irmãs que traçavam a nossa
vida. -,
Carlota destaca que o tratamento que

suas coreografiás dão às bailarinas
transcende ao sexo: "Somos um ser
humano antes de sermos mulheres".
Enquanto Maurice Béjart considera o
corpo masculino omais expressivo para
o baIlet, Carlota Albuquerque, que ado-
raa dança deBéjart, pensa que qualquer
corpo bem trabalhado que consiga se
expressar _é ideal para um persona-
gem.
-Não gosto de bailarina frágil, no entan-
to, etérea, muito longe da nossa realida-
de. Omais importante da Dança Moder~
na é poder trabalhar com a realidade,

Retalhos

I'"nr'I>Ó,"ra"a do Terpsi Teatro
Dança, Carlota Albuquerque

ser um porta-voz das coisas comuns a
-- todos. Minhas bailarinas fazem, por
isso, musculação, explica a diretora do
Terpsi; dançam pas-de-deux, traba-
lhando como bailarino, mas também
aparecem como mulheres, como elas
são. "Somos assexuados quando vísua-
lizados como ser humano em si, com
suas emoções e sensações expressas na
Dança"; conclui.

- o Como acontece em São
Paulo, em semana de Fe-
nit, a próxima semana em
Porto Alegre pode ser cha-

. mada de Semana da Mo-
da. Com a realização da
m ModaSul no Lindóia
Center, haverá movimen-
tação também nos show-
rooms. Como O de Keterly
Becker, que recebe os
clientes nos dias 2, 3 e 4 às
10h com desfile; Luíza
Stadlander, que mostrará
a coleção da New Collec-
tion quinta-feira ou Vivia-
na Hauck, em nova fase,
desfilando dia 3, às
llh30min.

o Já Maria da Graça Ri-
beiro, a Graça das Ma-
lhas, expõe na ModaSul e
na Rio Fashion Fair. Ma-
lhasCeli, deCaxias doSul;
Golden Baby, de Renan e
Rosana CUrial, estarão
também _nó Lindóia Cen-
ter.

Esta
fotomontagem
invertendo os
papéiSde
Ronald e
,Nancy Reagan
virou cartão
postal nos
Estados

·...""=~,-5_,·"'"_"".,.q Unidos. Quem
me envia é
Ana Maria
Rossi

em Porto Alegre, segun-
da-feira, com a inaugura-
ção do n.ovoshow-roomda
Politextil, às 19h. Vitor
Pereira muda o endereço
de seu atacado de tecidos,
em pronta entrega, para aoASemana da Moda abre

Padre Chagas. Vitor tem'
uma característica em
seu trabalho: 50% dos te-
cidos - chalis, javanesas e
sarjas -são produzidos por
ele próprio, em fábricas
de São Paulo.

.
r
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Garanta seu futuro evitando decisões
apressadas. No amor e no trabalho,
terá 6tin)as oportunidades. Não com-
plique a vida, porque a felicidade
depende de pequenas coisas. Cor rosa
- N° 60.

HORÓSCOPO
ApesSDa do dia 28de julho pertence ao primeiro decanato
deLeão. É trabalhadora, honesta, mas tem um gênloforte
capaz de provocar atritos desnecessários no lar e no
ambiente de tra~o. É Importante que tenha conhecI·
mento dessa fraqueza para poder desfrutar um lugar de
destaque. Onatlvo desse dia tem multa força mental, mas
éprecIso que saiba dlrlglr essa força para o lado positivo.
Ao contrárlo, quando não domina ogênlo, corre o risco de
tornar·se um revoltado. Tem lntulÇ4o, mas nem sempre
procurasegul·la, preferlndomultas vezes aglrao sabor do _
momento e com Isso perde boas oportunidades. Tem
condições de destacar·se em qualquer setor de trabalho,
basta que a Isso se proponha.

ARIES

~
21/3a20/4

ZORA YONARA

TOURO
~
21/4 a 20 5

Tudo que está ligado a festas, pas-
seios, viagens e romance está favore-
cido. Pode contar com o sucesso de
tomar uma decisão baseada na intui-
ção. Cores discretas - N° 18.

GÊMEOS
~
21/5 a 20/6

Ninguém pertur,bará sua vida, se
você colaborar com o trabalho e boas
ações. Há coisas que não podem ser-
explicadas. Você terá uma grande
emoção. Cor violeta - N° 79.--

CÂNCER
~
21/6 il2017

Não tente dar as ordens. Com humil-_
dade chegará ao sucesso. Respeite a
opinião alheia mesmo que não con-
corde. Desse jeito terá uma vida bem
melhor. Cor vermelha - N° 53.

LEÃO
fJ
21J7a22/8

Resposta sobre algo que está em
andamento; interesse por alguém
que lhe parecia indiferente. Pode
cuidar do assunto que está em fase de
acabamento ...vai dar certo. Cor gelo
- N° 87.

VIRGEM
ii
23,'8 a 22/9

Tenha cautela. com pessoas que gos-
tam de transmitir maus fluidos, atra-
vés de noticias ruins, críticas, etc. S6
que essas pessoas merecem pena.
Você sairá vitorioso, Virgem. Cor
havana - N° 14.

,-
LIBRA
~
23 9a22 10

Val acontecer algo diferente no cam-
po financeiro. Romance em boa fase,
especialmente se você é romântico.
Quem está sofrendo, poderá fazer a
vida. Cor verde - N° 26.

ESCORPIÃO
fij
23/10a22111

Assuntos financeiros e profissionais
tomarão seu tempo. O romance pode-
rá esperar. Uma carta ou um telefo-
nema aumentará sua esperança no
futuro. Cores _discretas - N° 10.

SAGITÁRIO
~
23 11 a 22 12

Tempo de emoções, até para quem já
andava desanimado. Se sentirá mais
'jovem ao receber um elogio. Não
tenha medo de recomeçar. Nunca é
tarde para ser feliz. Cor lilás _ N°
39.

CAPRICÓRNIO
~
23/12 a 20/1

Espere alguns dias e terá uma bela
novidade. Não faça nada para apres-
saro regresso de alguém. Tudo estará
a seu favor dentro de pouco tempo.
Cor lilás - N° 81.

AQUÁRIO

~
21 1 a 19 2

PEIXES

~
1'~~20P;:(

Esteja preparado para receber elo-
gios e críticas. Onde quer que vá
despertará atenção. Não faça nada
contra a vontade, mas não esconda as
emoções. Viva e deixe viver. Cor gelo
- N° 11.

Resposta sobre emprego c l trabalho
extra. Você às vezes exige demais.
Com humildade a vida fica mais
bonita. Aceite os bons e maus mo-
mentos com Um sorriso. Cor branca '
- N° 68.
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"Romance"), "Fogo e Paixão" revelou-se
um filme bem mais ínstígante do que os
demais daquele anõ. A maneira de Jacques
Tati, os realizadores acompanham as peri-
pécias de úm grupo de turistas através de
São Paulo. O elenco central do filme inclui
Mira Haar, Cristina Mutarelli e Carlos Mo-
reno (o garoto do Bom Brtl), mas entre as
participações espeiiais estão nomes do pe-
so de Paulo Autran, Fernanda Montenegro,
Tonia Carrero, Zezé Macedo, Rita Lee e
Roberto de Carválho, Fernanda Torres,
Gíulía Gam, Monique Evans e Regina ca-
sé.
_ Produzido rorajda área de atuação da
Embrafilme, "Fogo e Paixão" será ante-
cedido em suas apresentações no Pon-
to/Sesc, pelo curta "Idos com o Vento"
(1983), em que Weinfeld e Kogan lêem a
"orelha" de " ...E oVento Levou" .

Tuio Becker

Precedido de inúmeros elogios da crítica
paulista e carioca, além de referências

entusiasmadas de comentaristas europeus,
o Ponto de CinemalSesc (Alberto Bins, 665)
estréia hoje a comédia "Fogo e Paixão",
da dupla .weinfeld e Kogan. Recusado pela
comissão de seleção de Gramado/88 (assim
como "Terra para Rose" e o ainda inédito

Cristina Mutarel/i e Mira Haar: turistas

EDUARDO CONILL

'Fogo e Paixão' no Ponto/Sesc
CHEGA A CIDADE A ELOGIADA 'COMEDIA D~ ISAY WEINFELD E MARCIOKOGAN

.,

• Gisela .Amaral, a bela mulher de Ricardo Amaral,
-foi o centro de um .testíval de homenagens, no eixo
Rio-São Paulo. quando comemorava aniversário,
semana passada. - -
• A atriz Denize Barella inicia hoje seu Curso Básico
de Teatro, no Instituto Goethe, e vai até sexta-feira.
• O concerto de amanhã no Teatro da Ospa terá o
regente alemão Helmut Imíg frente à Orquestra Sin-
fônica e como solista o contrabaixista Milton Walter
Masciadri. Vão executar peças de Brahms, Haydn e
Ramsíer.

! I II ! ~!!
Manequins
I Está' marcada
para 13 de julho a
:final gaúcha do
eencurso EllusLo-
iOking 89, que vai
eleger os melhores
manequins do es-
tado para partící-
'parem da finalís-
síma, em São Pau-
lo, no mês de agos-
to. Dia 11 aconte-
cerá a pré-qualíü-
eação dos mane-
quins masculinos e
femininos deste
concurso, cuia úl-
tima etapa será
em Paris, em se-
tembro.

EXPOSIÇOES
de desenhos, pin-
turas e cartuns
estão tambémma
agenda de artes
de hoje. As 20h,
no vestíbulo no-
bre da Assem-
bléia Legíslatíva
do Estado inau-
gura a mostra
dos artistas plás-
ticos Marta Spier
(técnica do pastel
oleoso sobre pa-
pel), Francisco
José Maciel (óleo
sobre tela) e Ni-
alba Mach-ado
Medeiros (pintu-
ras e desenhos) .•
O "c a r tu nt s t a
Adão Iturrusga-
rai mostra suas
criações como
Atom Mix, no
Espaço IAB (An-
nes Dias, 166), às
18h30min.

_ TOURO - 21/4a2O/5
o nativo é agora beneficiá rio de um
posicionamento de Mercúrio que
efetiva vantagens em relação a ne-
gócios. No final do dia podem co-
meçar a acontecer fatos inteiramen-
te inesperados na sua vida em famí-
lia.

- GEMEOS - 21/520/6
Semana que começa sob direta e
positiva influência de Vênus, em
quadro de vantagens e lucros. Muita
sorte. No relacionamento mais ínti-
mo você poderá esperar por surpre-
sas muito agradáveis.
_ CÃNCER - 21/6a 21/7
Dia em que tudo conspira positiva-
mente a seu favor. Pessoas ligadas a
sua rotina irão trazer-lhe momentos
de muita compensação. Vivência es-Cia.das Lendas tável em relação aos negócios do
amor. Sensibilidade apurada.

debate O rá dío - LEÃO - 22/7 a 22/8
Segunda-feira que lhe dará uma ex-

O 10 Seminário de Rádio celente possibilidade em relação a
- Ondas Curtas, Médias e trabalho, com vantagens quase que
Longas, se realiza de 17 a inesperadas. Busque agir de forma
21 de íuíno, na Casa de Cul- mais conciliadora em relação às
tura COmpanhia das Len- i;~~:-~~~a quem ama. Isso irá bene-

das (João Pessoa, 1301).M""-'------__I • VIRGEM _ 23/8a22/9
Serão discutidos A semana que inicia para o virgiano
como Comercialização no com aspectos bastante favoráveis
Rádio, A Música no Rádio, em termos pessoais. Receptividade
Ondas Moduladas: A Mo- e entendimento podem ser espera-
dernização do Rádio e A dos. Possibilidades novas de relacio-
Cobertura Jornalistica em namento passageiro no amor.
Rádio, tema que terá como - LIBRA - 23/9a 22/10palestrante Luíz Fígueredo, Seu conceito diante de outras pes-

soas é o ponto de maior destaquediretor-editor do Correio do deste bom periodo que hoje se inicia
POVO.Informações pelo to- de forma prática. Vantagens materi-
ne 21.6111. - ais. Satisfação forte no trato com

pessoas do sexo oposto.
-HOMl:NAGEM- Os escrí- _ ESCORPIÃO - 23/10a21/11

tores Mirza Gadret, Assis O quadre astrológico da sua segun-
Brasil, Charles Kiefer e da-feira mostra indicaçõoes de ma-
Santiago serão homena- ior estabilidade para seus interesses
geados CO_m suas obras dís- em quadro de distanciamento afeti-

vo. Procure ser mais participante e
tribuídas aos clientes da se dê por inteiro aos sentimentos.
Adesso Tapeçaria, até o fi- _ SAGITARIO _ 22/11 a21/12
nal do mês. . Possibilidade recompensadora den-

tro de sua rotina de trabalho. Isso vai
gerar um quadro de satisfacão que
irá motivá-Io para O trato intimo. Fi-
nal do dia que poderá lhe dar mais
participação e carinho.
_ Ci\PRICÚRNIO - 22/12a20/1
Começou hoje, pelo inicio da ma-
nhã, um periodo de favorecimento,
no qual seus interesses financeiros e
negócios próprios estarão muito
bem dispostos. Possibilidades novas
em relação a sua vida em família.
_ AQ.UÃRIO - 21/1 a 19/2
Com a influência acumulada desde
o inicio da manhã, vocüe as posicio-
nará de forma bastante positiva em
viagens e no trato com as pessoas
mais próximas. Quadro de muita
ternura para a sua vivência no amor.
_ PEIXI:S - 20/2a20/3
Beneficiado por indicaçüoes que
mostram que a sorte irá acompa-
'nhá-lo, o pisciano tem agora uma
.oportunidade nova de mudar deci-
sões que interessam de perto a sua
vida intima. Satisfação muito acen-
tuada.

FILMES NA TV
KisSE O FANTASMA DAS
TREVAS - Com o grupo roqueiro
Kiss, comédia e horror. Direção:
Gordon Hessler. Canal 12,
14h15min.
VIVENDO NA CORDA BAMBA
- De Paul Schrader, com Richard.
Pryor, Harvey Keitel e os crimes dos
colarinhos azuis. Canal 12, lh.
DUPLA EMOÇAO - Comédia de
Stanley Donen, com dois filmes
num só.' Com George C.Scott e
Trish van Devere. Canal 10,
lhl0min.

MÚSICA
'PAUlINHO PIRES - Com Miguel
Castilhos, Volmar Santos e Marcos
Noms, no Pulperia (Trav. do Car-
mo, 76). As 21h. NCzS 2,00.
DELCIO VIEIRA - Diariamente,
este mês, cem plano no Shopping
Center Iguatemi. Das 15h às
16h30m,ln e das 19h às 2Oh30min.
lINDERMAYER - A partir das
2Oh, diariamente com Alaor no vio"
lão, no Niro's Bar (Cristóvão Co-
lombo, 2214).

PUBLICAÇÕES
REVISTAS - "Isto É/Senhor",
"Moda Brasil", "Modas e Moldes",
"Neue Mode", "Vogue Brasil",
"Mad Especial" e "Encalhe de
Mad", "Mônica" , "Criativa", "Si-
tias e Jardins", "Auto Esporte",
"Moto Show", "Show de Esporte"
e "Time International" estão nas
bancas em distribuição Chinaglia.

,ENCONTRO
FAMllIA GABRIELENSE - No
próximo dia 21, às 20h30min, reali-
za-se o 3° Encontro da Família Ga-
brielense para arrecadar fundos para
a Casa de Misericórida de São Ga-
briel. NCzS 20,00. Informações, fo-
oes25.8017 e 22.6423.

,RÁDIO-
GAUIBA FM - "Clássicos Banri-
sul" com a Sinfonia N° 3, em Dó
Maior, Opus 78, de Saint-Saens, e o
Allegro da Sinfonia para Órgão N°
6, em Sol Menor, Opus 42, de Char-
les-Marie' Widorallegro. Com Jean
Guillou e a Sinfônica de
S.Fr!lncisco. Regente: Edo de Wa'
art, As21h.

CURSO
DANÇA AFRO - Associação dos
Amigos da Discoteca Pública Natho
Henn promove curso com o nigeri-
ano Gidean Idowu. Casa de Cultura
Mârio Quintana (Andradas, 136).
EXPRESsAo PELO MOviMEN-
TO - Na Oficina Teatral Carlos
Carvalho (Erico Verissimo, 3(7) com
o .coreôqrafc e ator Paulo Guerra,
NCz$ 15,00. .

SEMINÁRIO
ARTE NA ESCOLA - Abordando
o' "1Jso do Vídeo como Instrumento
Privilegiado na Educação Artística",
através do cineasta Henrique de
Freitas Lima., nos próximas dias 7 e
8. Informações na Pró-Rex da Ufrgs
(~aulo Gama, 1101. NCz$ 0,50.
lINGUA INGLESA - De 17 a 21
de julho se realiza o 42° Seminário
para Professores da Inglês da Regi-
ão Sul, no ICBNA (Riachuelo,
1257). Informações, fone 25.2255.

INSCRICÕES
COMPOSITORES - Até 15 de se-
tembro para a seleção do 2° Encon;
tro de Compositores da Região Sul-
-Cone Sul. Informações no Codec
(Júlio de Castilhos, 3521.
TEATRO AMADOR - Até 31 de
iulho para o 3° Festival Gaúcho de
Teatro Amador. Informações na Fe-
targs (Lobo da Costa, 23591.
FESTIVAL DE ARTE - Desenho,
cerâmica, gravura, serigrafia, pintu-
ra, escultura e produção gráfica são
os cursos oferecidos no 30 Festival
de Arte da Cidade de Porte Alegre.
Inscrições abertas no Atelier Livre
da Prefeitura (Erico Veri&5imo, 3(7) •

Horóscopo
_ ÃRIES _21/3a20/4
o arietino começa/esta semana com
indicações benéficas para as suas
atividades [unto a bancos e institui-
ções assemelhadas. Com isso serão
superadas algumas dificuldades.
Riscos no trato afetivo. Desconfian-
ça.

MaxKlim



Rolla, Gastal e Richter
AldoObjno .-

JOÃO LUIZ ROLLA - o coreógrafo e bailarino rece-
beu a malor-consaçração pelos seus 50 ano de dan-

Iça. Após o depoimento gravado pela Coordenadoria
,de Artes Cênicas do Estado e da homenagem da Câmara
dos Vereadores de Porto Alégre, aconteceu.o evento em ~

, que dez balés da cidade- o homenagearam no auditório
da Assembléia Legislativa. Em seqüência, o encontro na
Galeria de Arte do Hotel Umbu, com a mostra documen-,
tária e fotográfica de suas propostas e o-lançamento da
polianteia sugestiva em torno do singular dançarino, pro-
fessor e coreógrafo, através dos múltiplos depoimentos

, de críticos e ôoleqas de OfíEioe do mundo das artes cêni-
cas. A obra "foi organizada pelo poeta e artista plástico
Rudy Meireles de parceria com Gladis Mantelli, ex-dís-
cípula e conselheira do Conselho Estadual de Educação
_e coordenadora do SINE RS. E obra bem patrocinada-
com textos, depoentes e variada ilustração fotográfica de
flagrantes de balés e do mestre de dança, outrora bom
dançarino e lúcido e criativo coreógrafo, que, por meio
século, labora na nossa vida artística, como sua mestra
Tony Seitz Petzhold, sem esquecermos Lya Bastian
Meyer.

NlCOLAU R/CHTER - Esse musicista.qaúcho, irmão do
compositor Frederico Richter, é bem conhecido pelo Duo
e Quarteto Richter, de repertório íora-oe-séríe. Tornou-se -
professor e maestro e um dos spallas da OSPA Nos
últimos anos forjou a Sociedade de Música e Orquestra
de Câmara com sentido profissionalizante e que periodica-
mente vem dando consertos no auditório Manfredo Fest.
no edifício do cinema Cacique. Artista de cordas, Nicolau
Richter tem um quadro de 19 instrumentistas de arcos ,
com a colaboração de profissionais e adultos e o elán

um programa criterioso foi realizado a 6'do corrente com
trechos de "Judas MacÇibeus", de Handel, um arranjo para
"Noite Feliz", a "Gavote", de Handel, e mais dois violinos
em obra'ne Pleyel:01'lano maior coube-a doís concertos
para dois violinos e orquestra na íntegra e com o maestro
e Emerson Mineli como solistas. Mais adiante, o outro f'
concerto com Richter ao solo e finalmente um Allegro,
de Mozart e a Serenata Para Cordas, de Elgar. Foi uma
apresentação de um conjunto bem adestrado. '

PAULO FONTOURA GASTAL -e-r- Esse peJotense vem de
receber da Cãmara de Vereadores, com tarto mérito, o
,.títuo. de Cidadão de Porto Alegre, pelo que, através da'
irnprénsa, projetou em prol de Porto Alegre e do Rio Gran-
de do Sul. Desde os 14 anos ligado à paixão pelo cinema
como c llUfa, trãbafflOu j)éTadtvOlgaÇâbd~ -
vista do Globo, O Estado do Ria: Grande e jornais da
Caldas Júnior. No Correio do Povo, a página literária foi
criada por Sérgio de Gouveia com a sucessão de Manoe-
lito de Orne lias e Carlos Reverbel, tornando-se Gastal,
após, o editor das diárias páginas de arte e paralelamente
do Caderno 'de Sábado, de parceria com Osvaldo Goida-
nlch e Antonio Hohlfeldt, o mesmo acontecendo com a
Folha da Tarde. essa ria página de cinema, com o pseudô-
nimo de Calvero. Com outro pseudônimo, o de Acácio.
manteve uma seção literária no Correio. Contou com uma
equipe de colaboradores veteranos, tantos já mortos como
Paulo de Gouveia e Theodomiro Tostes e com as gerações
que foram surgindo em seus 35 anos de editoria sob o
beneplácito de Breno Caldas. Amealhou um rico arquivo
cinematográfico, agora .doado ao GBOEX, sob sua cura-
tela. Gastal foi também fundador do Clube de Cinema
de Porto -Alegre, do Festival de Gramado, dos Corais e
Feira do Livro,
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Cabaré
Quem foi ao show de John Pizzarelli

»Ó: na sexta-feira, no Teatro do Sesi, pôde
comprovar: a cenografia e a iluminação
excelentes foram fundamentais para criar

:::. o clima de clube de jazz exigidopelo som
do cantor e guitarrista norte-americano.
Pois tudo aquilo foi bolado aqui em Porto
Alegre mesmo, pela equipe de palco do
teatro, lideradapor Rafael Lisbôa.
Como não havia previsão de cenário,

Lisbôa, percebendo a necessidade de criar
um ambiente mais intimista para o show
- com apenas três integrantes -, colocou
três telas de tecido em formato de velas,
onde eram jogadas luzes coloridas. Ficou
sensacional. Tanto que, quando viu a ar-
mação antes do show, pizzarelli aprovou
com um sonoro assovio.

Reunião dançante
Com 42 palestras já confirmadas, o

Congresso Nacional de Dança - Con-
dança deverá agitar Porto Alegre entre os
dias 26 a 29 de junho, no Centro de
Eventos do Hotel Plaza São Rafael.
Tendo à frenteMaria Waleska Van Hel-
den como presidente, o congresso terá a
participação de conhecidos nomes da
dança gaúcha, como Salma Chemale,
João Luiz RoDa e Emílio Martins.
Uma mostra no saguão do Centro de

Eventos reunirá figurinos, fotos e material
_ do acervo da Escola Superior de Educa-

ção Física e está sendo organizada por
~~- TaísVermont, que já foi primeira bailari-

na do Estado. A abertura do Condança
será no dia 25 de junho, no Theatro São
Pedro, com uma apresentação da Com-
panhia de Dança de Caxias do Sul.

mailto:angela.ravazzolo@Zerohora.com.br
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Para outubro o festival anual de Danças - O Ba1íe'i"elás'sic~' mundial
. no AudHório dMEscola No'rmal "Olavo Bilae". . •

Defiuitivamente marcado, '11m realce todo êSI~e~i~l,muna .dê -r.De~?y, ~ °,L;.d ()..1'ot'
j,!u;a o dia 10 de novembro pró apresentação inédita para San- I ;Regina-1)óf'nHlefl; "Mai:cha
xlmo, a El"icol[\. de Danças ta Maria apoiada por todos 03 TUl'ta", com.' IJ'-voone Spezia e
Clússicas de Clóvjs Las,;ene, setores c€ nossa vida artísti- \ corpo de' bH.ile, e "Dallça Otien
,de'Ve'1'tÍ tJ,pl'l'S011tar.fi sociedade ca , rtal:' solado . flor ~i;a ,Ber. ia
: local G seu espetáculo anual j o c~r~o de baile.
ue :6ál1et, 'lJ,çQntecimellto de re- A PR.OGRAM.:AÇA:O \

\

levancia . 11à \p.nlJlllr!l~ta í).rtl"· " . ',', "'.' ,
tiGa da cidadê , ' \ '. ,A. 'm .des.~e numero especta; O ESPETAÇU~O
. Credencrada ,peJos sucessos hLlItl1;tt li l/r1'I'e;l~.ri\açãQ,., em I .' " I' ,.;~ -

colhidos, em sua" apl·esellla-. fg/'n1a de exarn., pübhct;' de I Igual!D-ente os. CUl'SO,; tr ao
çõeli\ arrteriores.. a J.':scola de 't,às' aluna" 1TI2.Ís adill:ntadas 1\ sua 'parte especifica, tom'
.l,:)a,l1et Jalí!;;a-Se," ),e.s-té' ano' á ~i. hm~rb" cómo ' ""CÓn.cel'to· car;eçgtaf..i:Ufl· el'JJreci~s, com
c~JretácLflo de g:l',arLtk' enver- , n'' 1, em si 'J:rm:rl.Ql.ro~U101''',,;de S.C{),Irlpal 'l;t8)melltoao plano -pela
p.du)'u, opcrtuntdade,' .em· -que .Tc'h~ikov.i.'il~.i;",4 mal'f.!b.~ Fu- srta . " Ieda. .:N'as~imel' o. 9
1 i.l(rt11lh011lilnag'8.i'l'l no .c..1e~)tenáf .nebre" de' Çl1)Çlpim, solado por e~Ij()táS\1.10que }el'a lu~at.', )10
r.ío '4e SanttL .M!íl1'll\ d~ve'l:é. 1VI:a~'izi .Pavani ; "Nct urno '1'10 2 ÀuélJtõrio da Escola, NOF~lal

'11ft ultima parte, do l)lJ,'ogi',,\!,pa, ~@ Ohoph1, 'sóhitlo 'por I'Vóne "Olavo B11ac.",vem despertan-
. encenar revista a ele dedica ia . &pizi:aí "W~J:1;ant< Ua' • so)acl.o pOI" ~(;) iru!üo.r oloi!t';8J;.óloose ••••••1· ~'"!·t..e
" l' brangendo nossa evolação- [vone SlJézla, com todo p eO~', {;e s,ríÇ,iec1ài.ie' 1()(J~U,que ~odos'
j,;s,ólica, desde a. flU1.Gação ~o de paile", Elaine ~ Lune",' t;:;ID llres(igiado essa íníciattva.
até, a amalídacte, contando 1 :::uidJ'"
com as solístaj, Ivone S-pezi, .••• ts& lE

IDleme 'I'eixeira; Elba Del:a
Ríva,. Zaida Co~1h Mariza pava
111 .lov-ls Lí1s8én€ eleborou um
totrcJir(j. -de gt'ufide bele'l.g, ooreo- .
grlifica contunda para isso C'011l !
:J;âgin!l§ ttluslCáLg 'de Caldos
Gomes Mofitt e' Cúle PorteI'.
, trig'ürilios especiais, criados.

t1J7dr' Lourdes Là1rleitàj e <:on~
fecções •de Moda e Bordado .
c1,e'Verãodar a esse esrietá~ulo

" . j .

Figuras jovens dos
Escolas de Bal'et
,Filha de Ary e Zely Eichenberg, a menina Zelira começou a

estudar dança com cinco anos na escola de ballet de Tony Seita
Petzhold, onde seu primeiro professor foi o bailarino Rolla.

Um ano depois de ter entrado no curso, teve a desventura de
quebrar uma perna, vendo-se obrigada a interromper os exercícios
durante quatro mêses. Uma vez terminado ostratamento, passou ac
curso criado por Rolla, onde continua até hoje. .

Zelira mostrou. se~ uma aluna talentosa, tendo-se classifíeada
sempre entre as prrmeiras do curso. Tem recebido elogios merecí
dos em exames públicos no palco, destacando-se nas suas qualt
dades a habilidade de executar giros muito firmes.

Apesar de seus 10 anos de idade, Zelira é dotada de UIll

grande entusiasmo pela dança, pretendendo continuar sêriamen
te os estudos, a fim de alcançar um dia - é o seu sonho - ~
estrelato no cinema.

Seus pais têm o propôsito de levá-Ia a dançar em Caxíal
próximos mêses.

Servindo o "baileI" llii mais dt' 25 anos

~-- ~PONTA
Poro meninos, senhoras e homens.
Em pelica. Côres: preto, vermelho,
bronco; rosa, qzul. CR$ 212,00

Poro meninos e adultos
Côr rosa e preto CR$ 492,00
EM CETIM, rosa e preto
Tamanho 23·32 CR$ 436,00
Tamanho 33-42 CR$ 492,00

t:;;QÁRIO
Adotado pelo Teatro Municipal do
Rio de Janeiro, São Paulo e Bollet
do IV Centenário. CR$ 548,00
Côr: rosa.

CASA IRENE
: SÃO PAULO. R~U~A~!ru'~~~:-r>!!!!!~-!
: Peço enviar-me '-,.;.:.;~~:lIll!!!.~':
• TIpo Côr ~..
Meu número do sapato comum:
Nome .
Enderêço .
Cidade Est. .. .•.••.....•............•..••••••••

Decotado sem crianças,
.até 14 anos Cr$ 340,00
Para adul t9S. tamarlhos
40. 42, 44, 46. 48. 50 Cr$ 390,00
MALHAS "CLASSE" COr preta.
San10nada&. Modêlo Clássico
Para' crianças e adultos Cr$. 280,00
Pedlmos' a medida da sua cintura.

e a altura desta ao tornozelo.
MALHA RENDADA, lOOo/o.-NnON -

Para crianças; 4-6 anos' Cr$ 300,00
Par •• crianças 8-12 anos Cr$ 350,00
Para adultos. tam. único Cr$ 420,00
Cem calção, para adultos Cr$ 580,00
Côres preta e rosa (pele)

BALLERINA - Rio de Janeiro
Rua Barata Ribeiro, 699

Peço enviar-me pelo reembOlso postal aéreo
· .Leotaedee. N.· CÔr. , Cr', , ..
· .Malha "Classe". Cintur •... Alt. perna .. Cr$ ...
, .Malha Rendada .... Idade CÔr Cr$. ' , .
· .Mallía c. catça, p. adulto. otIr Cri .
Nome , ..
Enderêço : .
Cidade Est. . .

74-0

ESCOLA
DE DANCA•

"João- Luiz Rolla"
Registrada e fiscalizada pela

Secretaria de Educação e Cultura
Clássico .,-' Característico ...•..Ex-
pressionista. - Moderno - Folcló-

rico - ete. e Curso Infantil
"1eabertura das aulas a 5 de março

Matrículas e informações a
part,r do dia 27, díàrfamen-
te, das 9 às 11 e das 14 às 18

horas

RUA MAL. FLORIANO, 49
(Sôbre!oja)
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BALE: ARTE DIFICIL
E CARREIRA

·POUCO SEGUIDA
Existem' em Porto Alegre inúmeras escolas de balê, sendo que a

procura por parte de alunas é muito grande. Porém, a maioria bus-
ca, nesta :::rte, uma maneira de manter a for'maf'[st ca , aumentar
sU,asrelaçoes socíaís e, em alguns casos, até ,atendendo prescrtçác
medica. Poucas sao as alunas que se interessam em continuar na
'carreira, depois de terminado o curso.

- A maioria das nossas estudantes são crianças que, normalmen-
te, nã~ concluem o curso. são poucas as que depois dos nove anos de
balê se dedicam a essa atividade.

O professor RolÍa afirma que o balê gaúcho é m u i t o bom, possui
uma base geral, que.propor cfona movimento excelente, tantó nadan-
ça clássica corno nas danças modernas. Mas, faltam técnicos:
- Para se formar um corpo de balê é necessário que existam co-

reógrafos, cenógrafos, orquestra que acompanhe, enfim, tudo o que
nós não temos: té entoes espe cializados que construam um espetácu-
lo digno de pú\:1lico.'Além disso, precisamos também de mais baila- ,
rinos do sexo masculino.
O gaíicho é um povo apegado a tradições. Ainda nãoperdeu certos

preconceitos. Diante disso, uma,minoria de rapazes se dedica aoba-
lê: -

- E isto é uma pena, pois a arte não tem sexo. A dança é tão mas-
culina como feminina.
PROFISSIONALIZAÇÃO •
Para se criar um corpo de baile no Rio Grande do Sul, necessita-

, se, acima de tudo, verba. Mas um simples auxílio do Governo seria
capaz de estimular as jovens bailarinas a se profissionalizarem a-
qui?
A professora Sa1ma Chemale explica que, mesmo nos grandes cen-

tros, como Rio e são Paulo, os profissionais desenvolvem outro tj.-
po de atividade para sobreviverem:

- Esses bailarinos, além de participarem junto ao Teatro Muni-
cipal, desempenham outras atividades, trabalhando em shows de te-
levisão, teatros, boates e outros lugares. Aqui 'em Porto Alegre es-
se campo é Iímítadíssímo e, para uma .pessoa trabalhar em boate,
por exemplo, teria que eliminar tudo o que há de preconceito em
torno disso.
ALUNAS
Numa turma de mais ou menos vinte alunas, apenaauma sente von-

tade de continuar dançando para sempre: _
- Desde menina que meus pais me dão ror.ça para roê ver"Clançan-

do. Além drsso., tenho paixão por dança.
Ma.s as demais pretendem lecionar, ou ~ntãQ apenas' !llelh,9rar o

caminhar, a expre ssao corporal. Quando pensam em proüssao , a-
firmam que Rio ou mesmo são Paulo fica muito longe, e que não é
fácil conseguir uma colocação lá.
O que elas "na maíor ía, .nâo sabern.e que também nesses centros

nouve um começo e que Porto Alegre precisa de muita gente queren-
do participar, lutar, para que sobreviva a arte da dança.E 'que baí-
lartnas como Beatriz Consuelo, Eleonora Oliose, Jane Blaute -gaú-
chas - conseguiram suplantar muitas outras de Rio e Sã,pPaula.Mas
lutaram muito. Agora é necessário lutar aqui, também.



.\R~S .PLASTIC.\S .

o setor de .artes plásticas ê
o que reunirá maior número. de
partic,ipanteS. A' Di'Visão de
OultUQ"a recebeu aproxímaõa-
mente 500 trnbalhos das eseo- '-
Ias de PÔl"to Alegre, e do Inte-
ríor do. Estado~ AS produçóes:
infantis rêferem-se a desenho
~intura e modelagem •. Por ou!
tro lado, também en't poesia, !}

número.' de, partícípantes será
grande: O local paira a expos.i.ó
ção ainda não f.ai escolhido.
!Mas tão pronto tenhamos uma
solução, aIllUnciaremQs aos lei••
teres,

ESPETACULO BONITO apresentarã a Escola de Da.nça loão Luiz RoDa, no próximo sãbado, dia nove, em-vesperal, Vemos nas fo.tos acima, grupos de alunas quanllo ensaiavam. A esquerq
em ponta. O I Salão Gaúcho de Arte Infantil mobilizou as principais escolas espcclá1izadas de :Pôrto Alegre, como é exemplo a tradiciona.l escola de dança de Jeã.o Luiz Rolla, que tem
",oria. nacionaJ~No espetâculo de sábado próximo, atuarão como solistas Berenice Gonçalves, Denise Muccilo, Liane Niremberg e Vera Luiza Caminsld. Em conjunto, as seguintes alunasr

. man, Helena Maria Bueno, lara. Abreu,Magd.a. Dami.ani, Magaa. Prado, Magali da Graça. Cornélio, Márcia Leite Guimarães e Rosana Cytry;

AR,TlsTICO SERA
A"""1
, I E

1\'

Entrada frJanca para as crianças das escolas primárias

Abertura do 1 Salão Gaúcho de Arte Infantil

Três festivais no Teatro São Pedro·

Em breve a exposição de a rtes plásticas

Certame realizado com êxito nQRGS

Distribuição de brindes

Amanhã, às nove horas, te-
1'11. inicio a gJ.'ande festa artís-
tica no Teatro São Pedro, com

i\;presentMão de números de
teatro, "ballet", -acordeão e
coros infantís. Desta maneira,

Inaugura-se em l'ôrto .AJegre ()
I Salão Gaúcho de Arte In-
fantil, certame 'promovido pe-

EM SXO PAUl.O, e- movimento artístico é coordenado pua todo o Brasll, Vemos ~a f~to, um grupo
de meninas, por ocasião de uma r,ece~te festa do Salão Naci~nal de Arte Infantil. ,A Divisão de-
Cultura. enviará alguns trabalhos de artes plásticas para a. capital bandeirante, onde deverá realí- _
lar~se a mostra. nacional. Posteriormente, também prome.vida pelas Fôlhas de São Paulo, 8~rã elle .•
tivada. li. I Blenal Mundial de Arte Infantil. Os jornais dAI. Caldas J1'. prómovem em -nossc Êstado-

~ Salão Gaúcho, sob os auspicios da Divisão de Cultura
---,_._-_._"'--~-- --.-.~ .,- _ ~ --",- ---r:-~---

Ios [ornaís da Caldas J1'. e sob
os auspícíos da Divisão de Oul-
tura,

TEATRO DE FANTOCHES

<1 Gl'UpO Pôrto-Alegrense de
F"aritoehes apresentará uma~-
.ça infantil prura a platéi-a de
, meninos -e meninas das escolas
primárias. 1lJste grupo vem as-

- sim colaborar para o brühan-
tísmo <to certame que tem .lu-
'gar na primeira quinzena de
Juuhõ. '. . .

"BALJ;,ET'"

A iElScola de Ballet selma
Ohemale manífestou, desde o
início, grande interêsse em.
participar do Salão. A profes-
sora Selma Ohemale declarou
à. reportagem repetidas vêzes
q'l1e o Salão representa um' e-
norme estímulo, não só para as
alunas, mas tamlbém para: os
eaucadOIeS.' t

Outro sctolr
tanão aten~ e o musical. O
Instituto Ameri,eano ãP:resen-
tará quatro alunos no festi'Val
de amanhã. O' Salão Gaúcho
.de Arte Infantil reuntrâ oS
grandes valores infantis dos
diversos setores artísticos. A
Ripresentação do instituto A-
-mertcano, temos certeza, será

.' uma das mais brl1hant-es.

OORA~S INFANTtS

O;; Grupos Escolares de Pôr-
te Alegre vem realizando ín-,
tensívos ensaios pàra o movi-
mento artis,tíco. N~ fes.ta de
amanhã, atuarão o Grupo Es- _
rolar Ceará" !JMjana de Abreu
e Pr-e.sidente ltoosevelt. As
!ÍJil'Ofessôras têm se esmerado
em conseguir Um. alto padrão
de quaJidade nos coraís infan-
tis, tarefa aliás muito diffuil,
em se ti'atando de cl'ianças~e
idades até 12 anos, conforme .
exige o. l'eg'lllamen.tO.

EM TODO O :BRASIL

J\:NTRiEGADE P'RtMIOS

Informa ã Divisão 'de Culbu-
ra, que as unidades escolares
receberão <l,j,plomas e medalhas
alusivos à participação 'no I
Salão. Ga.ú.eho de Arte In:fan-
til. Terão assim as escolas um.
idooumenw ou uma. recordaçãc
desta festa de cultura arlisti-
. oa. Oportuna,mente anuncia-
j remos quan-do será feita a en-
trega dos d'iploma.& e meãa-
.,lhas. .

DI TRmmçAo.D:e
BRIN1DE$

Para maior atração nas fes-
tas, vários presentes serão d~~

, tribiuidos às crianças. Os Ieíto-
res míríns do Suplemento de·
vem estar Iemorados da come-
moração do 26,0 a,m'V'emá.rio da
Fôlha dá Tarde. no TeaJtro São
Pedro. Ter~mos algo seme-
lhante, pelo menos 110 que se
Irefere à distribuição de presen-
teso

AS Fôllias de São Paulo il'll'O-
movem para todo- o país o Sa-
lão Nacional de Arte Infan-
til. NosSO Estado, embora par-
ticipe por primeira vez,' pode
colocar-se em .situação de i·
guaLdade com Rio, São Pa,ulo.
Minas Gerais e outras unida-
des da. Fed~ração. .Na. capita.l
paul1sta, será realizada a gran-
de mostra de artes pl1ÍSticas, e
posteríormente, a I Bi e n a 1
Mundial de Arte lnfant·i1. .

ELAS SERAO S(
Berenfce GonçáIt
Inlantil. A entra<
·Salão. Os progral

, reeerá.



DS de alunas qúando ensaiavam. A esquerda, o exercíoio de barra, e à direit~, o movimento
Ia de dança de Jcão Luiz Rolla, que tem forma.do grandes vaiores do "baIlet", de cate.
lIlinski. Em conjunto, as seguintes alunas:. Ana. Luiza Pansardi, Dulce Kruter, Eneida Gold-
, Márcia Leite Guimarães e Rosana Cytryn

~ES.PLÁSTICAS·

de artes })lásticas é
nlrá. maiorUÚIDero de
lte.s. A Divisão de
recebeu apr-oximooa-
) tra;bi;l.lhos das esco-·,
l"to A1eg!)e,e d'o Inte-
:stadó.. AS produções
eferem-se a desenh0l
modelagem. Por ou-
também en't poesia, o
le, partic1p8intesserá.
) local !Ii&'aa. -eXlpOSi-
I .não foi escol1üdo.
mmto tenhamos uma
.nnmeiaremoB aos lei-

GA DE PIU:MIQS

-a Divisão-d~ outtu-
s unidades. escorares
<:Jj,plomas e medalhas
~ pa:rlicipação 'no I
acho de Arte Infan-
assim as escolas um
) ou uma recordaeão
a de cultura arlísti-
tunaznente anuncia-
tu-do será feita a en-
:diplomas e meda-

rlor atração nas res-
presentes serão dís-
às crianças'. Os leito-
1 do Suplem.ento de-
Iembrados da oome-
!o 26.0 l!<nlvensário da
rarde, no Teatro São
~renaos algo senle-
'10 menos no que se
tStribuição de p1'esen-

OUO O BRASIL

as de São Paulo jpl'O-
ra todo o pais o Sa-
nal de Arte In!an-
E6ta,do, embora par-
prímetra vez, pode
em situação de i-

com Rio, São Paulo,
raís e outras unida-
ederação, Na capital
erá realizada. li gran-
de artes phístiea.s, e
ente, a I Bienal
te AJ."lte InfantiL

FESTIVAIS N
TEATRO S. PEtdRO
Amanhã (matinal) •. 9lioras

1) :Grupo Pôrto-Alegrense de fantoches
2} I'Ballet":.Escola de Ballet S~lma

Chemale ~_
3) Acordeéio: Instituto AmeriFano
4) Coros: Grupo Es~olarCe~-:6,G.E.

Lucial'lade Abl:'eue-G.E. P esidente
Roosevelt•.

1) Teatrro Gaúcho de Comédio, com a
pesa de Lúcia BenedeHi, I1 oãozinho
.ArpdaP/rá rr6s" ~

2) Acordeão: Instituto Music{dSanta
Cecília

3) "BalJetl#: Escola ele BaileI de Use
Simon ~ Escolade Artes La~es

4) Acordeão:. Academia Mascarenhas
5) "Ba,lIetll: Escola de Dansa

11Joã~ LuizRolla"
,

Dia 10 ....14horas
1) Grupo Popular de Arte: "Antoninho

do Cavanhaque", de Glênio Peres
2) Piano: Instituto Musical Santa

ELAS SER.lO SOLISTAS na. demo.nstra.ção ele "baUe'" da Escola. de Dta.nça."João. Lulz RoDa • Denise MUGCito.,Lia.ne Niremberg e
Beremce GonçaI1'es (fo.to.) vão-dançar para () público que lc.ta.rá o. Teatro. São. Pedro, dia. 9, em vesperal do I Salão. Gaúcho de Arte
InfantiL A entraifa. é franca., e as professôlta&das_ escola.s de Pôrto Alegre .podem levar seus alunos para. assistir ao primeiro. festival do.
-Salão. Os prop'8lIUI.S são Y'ariados, 'Conforme llOdem ver os leitores nesta. págÚla. As escolas participantes, a Divisão de Cu1tur~ ofe-

recerá êUplomas e m~alhas. No espetáculo de amanhã, em nmtinaI, atuarão as aluDU da Escola Selma Chemale
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An~ústiae tanto
A folha branca. O papel branco. Já muito sefa-

lou sobre o terror de enfrentar a superfície a decla-
rar-se pronta a receber a marca da caneta. Um ara-
besco e medo. Nunca se sabe o que a mão prepara
no escuro, pois não conta. Segreda tão baixinho que
na incógnita permanece inerte sobre a mesa.

O relógio, de minutos-hora. E o pensamento
desviando-se até a janela e confundindo as folhas da
palmeira.

Assim se busca no pretexto, um tema verda-
deiro. Mas verdadeiro é o que queremos por detrás
da linha, abandonados que estamos pelos cantos.

Por detrás a inquietação dispersa a paisagem. E
o pensamento. E então desencontramos raciocínio,
e a ilusão de dominar o espírito e a vontade.

Vontade eu tenho de fazer da folha uma por-
ção de coisas. Rolar o filme e congelar a queda do
tinteiro. Mas nem no filme se consegue convocar os
detetives.
, O tema, esse pretexto só é isca e arca. Então
precisa-se encontrar outras entradas. Iluminar uma
saída sem projeto nem medida. E percorrer a trilha
de leões espinho. A pé, porque o estreito impede o
jato e serve de tortura a quem escolhe a rota inviá-
vel.

A vocacão. Tendência fatalmente artística?
Quem de a ter podido resolver a equação composta
a regras. J que se sabe sempre são desregramentos
impossíveis de reconhecer.' Aí nunca se sabe nada

1trrwl~~c)~~~~rerntéinu~~ ~
r as personagens quase vivas esfuma-

çam. Preciso é dissipar incêndio e recolher o resto
dessa festa, '

Não há festa, "só cenário. Imaginado e frag-
mentos. E palavras sem sentido. Pois sentido não se
cola, se revive. Se revive desde antes de te conhecer. ,

Conheço o branco. De urna nuvem. Ora nu-
vem! Automática, versátil não me fixa. Me ajuda a
ser cada vez mais incongruente.

Aqui diante do almaço nada deve importar do
que prender as convenções que nos darão vazão às
fantasias.

Olhar e compreender, diante do vazio, o gran- '
de mérito que ele tem de nos fazer humildes e segu-
ros de que a vida émuito mais que essa folha elepa-
pel.

A vida é branco e rico sonho de pintar o mun-
do corno o branco comportando o mundo de ilu-
sões que só no branco tem razão de tanto.

E assim esse terror de enfrentar a superfície tor-
na claro o quanto a superfície tem de chance. Ser
brilhante e ao mesmo tempo instante a aproveitar
ele quem se dá o direito de arranhar as aparências
verde-rosa.

A quem-se dá o direito de rondar pelos capins
rasteiros enraizados primeiro pela história.

Difícil de contar.

MALHAS
TROIAN LTOA.
Indústria e Comércio
Inverno e Verão

João L(liz RoDa

"Existe uma grande diferença
,

entre escolinhas de ballet
, .

e grupos profissionais de dança"

"Dançar é sentir, sentir é sofrer,sofrer é amar. Tu amas, sofres e sen-
tes. Dança". COmesta citação de Isadora Duncan, dedicada a João
Luiz Rolla nos idos de 1939, a vereadorá. Gladis Mantelli iniciou seu
pronunciamento, na sessão que entregou ao velho professor de

"ballet" o título de "Cidadão Emérito de Porto Alegre". A homena-
gem, proposta pela própria Gladis, ex-aluna, foi apenas uma entre

dezenas de outras que cercaram Rolla, em função do seu 76!l aniver-
sário. Afinal, foram quase cinqüenta anos de atividades ininterruptas,
criando as bases que fizeram de Porto Alegre uma das mais importan-

tes cidades da América Latina, em termos de dança. E se es~ ~~
__~;e!I'~foi interrompida, não fo~por vontade do própri~na. -

•• .,11111',.., de ter sua escola funcionando por mais de dúas dé-
cadas no Auditório Araújo Vianna, foi "convidado" a se re-
tirar de lá. Assunto' que, educadamente, evita abordar
,nesta entrevista, que gravou preocupado com a saúde
de sua irmã, com quem mora. Aos 88 anos, ela fora hos-
pitalizada na véspera com "complicações cardíacas".

Entrevista a Ney GastaI

- Como um homem se formava baílaríno, na
época em que começaste?

- Vim do esporte. Era atleta. Fui corredor dos
110metros com barreiras. Já tinha parado de correr há
uns dois anos, quando ouvi falar de um grande espetá-
culo que iria acontecer na cidade, Porto Alegre, reu-
nindo música, dança, teatro e canto. Sempre freqüen-
tei muito teatro, desde pequeno, e resolvi participar. '
Quem promovia este espetáculo eram Tony Seltz Pet-
zel diretora-de uma escola de dança muito importan-, .~
te, na época, € um compositor nascido na ~€manha,
porém mais gáucho que muita gente daqui, Walter
Schultz Porto Alegre. O "Porto Alegre" ele anexou
ao nome aqui, como homenagem à cidade que o rece-
beu. Pois bem, ambos estavam à procura de rapazes
que tivessem aptidões e .gostassem de dançar. Fui um
'dos escolhidos. ," - "

- Em que ano foi isto?
- 1939. Eu tinha 25 anõs. Ano que vem faço 50

anos de atividade na dança. Fui um dos escolhidos e -
modéstia à parte - me destaquei. Ganhei o papel prin-
cipal. Pedi então à Dona Tony para criar um curso pa-
ra rapazes. Ela vinha tentando fazer isto há tempos,
mas o problema era conseguir .alunos. Acabamos

·Av. João Pessoa, 1003 montando um grupo. Homem dançar, naquela época,
fon 26.3314, Porto Aleqre -' RS ' erarneio escândalo. Mas enfrentei. E fui.progredindo.

A ...J - I Comecei a dançar, inclusive nas festas que acontecia.m
L- Pro_x_i_m_'O__OO_L_---,in,.-e_m_a_ve,,_.J'i'I_fu_o_!_,,_·, .; i,_!_,._____ rio' êampo 'de Pólo','onde fidje 'e'stâ"'cÓhstrtiltlcrd4I'Ô'S-

pital de Clínicas, Dança na grama, nada a ver com a li-
nha clássica. E fui me aperfeiçoando. Um dia chegou à,
cidade uma menina, Beatriz Consuelo, que foi ,-J

"etóile" do Gran Ballet do Marques de Cueva. Era
muito mais moça do que eu, mas também muito mais -
adiantada. Veio dar um recital, e fui "partner" dela
.Fizemos dois "pas-de-deux".

- Foi um acontecimento im{;
- Sim, porque fez parte de ,~Iegrense

amplo, em que ganhei certeza ~
quando esteve aqui EleOlr",eZeS
bailarina do Municipal r'l
Só que aí eu já estava e" ." •• ,.
mo nível. L"' .,- ---\
Ia, e a Rio
grande- Porto Alegre

o nível nn,L--------------...,
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_. Alguma coisa que gostarias de ter feito e não
fizeste?

- Como vês' as academias de Porto Alegre, de - Talvez. Nos últimos tempos não cheguei a fa-
- Este espetáculo ficou famoso como um acon- um modo geral? zer o que desejava. Acho que não me fiz compreender,

tecimento na cidade. =- Porto Alegre, como o Brasil inteiro, está cheio então nem tentei partir para a execução. E ficou algo,
- E foi. Botava público pelo ladrão a cada apre- de grupos de dança. Nem todos, entretanto, com las- dentro de mim, que não consegui realizar. Mas se a

sentação que fazíamos. E no dia da estréia foi uma lou- tros artísticos e culturais suficientes para assumir uma saúde ainda permitir, ano que vem, quando comemo-
cura. As pessoas me abraçavam emocionadas, me di- pretendida linha profissional. Talvez seja meio desele- rar 50 anos de dança, quero reunir um grupo e fazer al-
zendo de seu entusiasmo. Foi uma loucura. Teve gente gante eu dizer isto, mas acho que é preciso que os gru- guma coisa dentro do que tinha pensado anos atrás.'
que se sentiu mal, de tanto entusiasmo, SaLpela rua e pos atentem a .ist<?_Profissionalismo é um negócio Foge um pouco do meu tipo de trabalho, mas é algo \ I
encontrei um casal, na Farllláeia4€.a:ty.alh"~~i.J~~t~;\;;.\<.m~ª,~mpJiq~9.i"'~;Q{~cis~:0.Jfgani.zwcgtJWOs.ê~táYeis.}ç·.r~u-eain9'a1}lueffi,:diZí€r.,e..qpe~e,spctt,§,ht.-e:r"p~~i~~"H.t.~'.~'·:TI>·IT -Ó: )

vindo do teatro etinha parado-na farmácia párá 'COIn-" ;',. tef diretQJ,"esart~tm·,.profissromais,·t€c;tliCQ5..~epar~€J:,c.\oolti~at.(pa(alJJ,').Rj"L'tt:\...Oí.'l.i~•••.~ r ,lJli! 11.1 f.'tC4. '
f5 ••.•...••.•.••.- "= ~- •••. "- \... - .L.1 J.V -.I ,. i., ( I ') t flf:! J ) .. -. ._. - -- J

- Eu dançava por alguns trocados, não fazia dis-
to uma atividade regular. Em 1951 houve a mudança,
quando fundei minha própria escola. Como não ti-
nha muitas condições financeiras para isto, fui até a
Sociedade Sirio-Libanesa (que funcionava onde hoje
está construído o prédio do Cinema Cacique), e fiz
uma proposta. Eles me cediam o belíssimo salão que ti-
nham, das 8 da manhã às 6 da tarde, em troca de um
desconto de 50070 para as alunas que fossem filhas de
sócios. A proposta foi aceita, e no dia 23 de fevereiro
de 1951 abri as matriculas. Naquele ano tive 32 alunas.
Nada mal para uma escola que se iniciava.

- Aí derrubaram o prédio, para construir o Ca-
cique.

- Pois é. Em 1954, ainda antes disto, me mudei
para um andar inteiro do Edifício do Relógio, na esqui
na da Rua da Praia com Rua da Ladeira ..Ali já pagava
aluguel, montei barras, parede de espelhos, mas para
diminuir custos rachei o aluguel com o Clube Nordes-
tino, que hoje não existe mais. Das oito da manhã às
.oito da noite o espaço era meu. Das oito da noite às oi-
to da manhã, do clube. Só dois anos. depois aluguei
uma sede sozinho, na.Marechal Floriano. Ali cheguei a
atingir 300 alunos emum ano, e, nisto não vai vaidade,
me tornei uma espécie de ídolo em Porto Alegre.

- Ainda dançando?
- Não. Nesta época já me dedicava à coreogra-

fia, professorado, e direção geral da escola. Tinha ou-
tras professoras trabalhando comigo. Ainda aluguei
uma outra sede na Alberto Bins, até que, logo após a
inauguração do Auditório Araújo Vianna, fui chama-
do pela Prefeitura para montar um esquema de danças
por lá. E comecei tudo outra vez. Ganhei uma sala.pa-
ra trabalhar, em troca da qual deveria apresentar espe-
táculos mensais, à noite, para adultos, ou à tarde, para
crianças. Foi um trabalho que cresceu devagar, mas
com ótima repercussão. Até que a OSPA também foi
para o auditório. Da proximidade surgiu a idéia de um
trabalho comum, que foi acontecer em um dos maio-
res espetáculos que Porto Alegre já produziu.

Há uma grande diferença
entre escoJinhas d~ dança
e grupos profISSIonaIS

. - A montagem da "Aida", de Verdi, certo?
- Exatamente. A idéia do maestro Pablo Kom-

lós, de Eny Camargo e de Moysés Velhinho, era fazer
um grande espetáculo, cantado, encenado, com o des-
file militar, o desfile da bicharada do zoológico e tudo
mais, como se faz na arena de Verona. A mim coube
fazer a coreografia dos balés da ópera, e' da grande
marcha final. Tocamos para frente e, na minha opi-
. nião, foi a melhor coisa que se fez até hoje em Porto
Alegre. Boa e popular: 30 mil pessoas assistiram a
montagem.

- Foi o teu grande momento?
- Foi um grande momento. Tive outros. Mas se

tivesse que escolher um .deles, como "o maior", foi
quando, em 1969, tornei as músicas do filme "2001" e
criei um balé que intitulei "2001 - Uma experiência
pelas fronteiras sem fim da dança". Fiz com medo.
Era um espetáculo perigoso de se fazer. Inclusive tinha
um "pas-de-deux" erótico, que chocou algumas pes-
soas mas agradou 'a maioria. Tanto que o balé foi um
sucesso absoluto. Sucesso no Teatro São Pedro e no
Auditório Araújo Vianna, onde em dois dias botei 9
mil pessoas

- Vamos voltar para o início. Falaste no precon-
ceito que havia contra homens dançando. Isto aca-
bou?

- Acabar não acabou. Mas melhorou muito. E
sei em parte por que. Naquela época era muito mais
restrito o público que freqüentava teatro. Também o
balé moderno, ou contemporâneo, ainda não chegava
muito aqui. Predominava o romântico, com os ho-
mens usando mangas de gaze, fazendo gestos suaves.
O balé moderno mudou isto, facilitando ãque os ho-

- Bem, vamos dizer que chegou a um ponto em mens assumissem sua vontade de dançar. E, veja bem,
que eu e ele estávamos. ficando velhos. A idade estava se voltarmos às origens, a dança sempre pertenceu ao
chegando, eu tinha mais de 70, o auditório, apesar de homem. Quando iam para a guerra, os homens dança-
mais moço, estava em piorestado e precisando de re- vamo Quando voltavam da guerra também. Houve pe-
formas. Então dividi minhas turmas por várias esco- ríodos até em que o homem dançava vestido de mu-
las, e reduzi atividades. Mas tenho comigo a satisfação lher, porque as mulheres não podiam dançar. Tudo is-
de ter formado várias gerações de pessoas que, se não to foi recuperado com o advento da dança contempo-
seguiram a dança como profissão, tem conhecimento" rânea, Resta pouco preconceito contra os bailarinos .:
sobre ela, e fazem Porto Alegre ser sempre uma cidade Mas ainda resta algum, sim .
interessada no assunto. Tanto que este ano, mesmo, já - Comparando com a movimentação cultural
tivemos grandes espetáculos, como o de Gades, ou o da década de 40, Porto Alegre melhorou ou piorou?
do Ballet de Sttutgart, e apesar dos preços altos, todos - Melhorou. Naquela época o contexto era mui-
tiveram excelentes platéias. Também tive alunas que se to restrito. Tinha o São Pedro, o Coliseu, alguns cine-
destacaram no Rio, e outras que até na Alemanha aca- mas CLuese transformavam em teatros. O que havia,
bararn por fazer excelente trabalho, talvez, era mais público, proporcionalrnente.: Mas o

- Reduziste' tuas atividades. Isto quer dizer o público de hoje tem mais opções. De qualquer manei-
que? Ainda trabalhas? . ra, é importante notar que a década de 40 foi muito

- Um pouco. Trabalho avulso, mas em grupos pródiga em bons espetáculos porque tínhamos aqui a
adiantados. Com 76 anos de idade não tenho mais presença de artistas que estavam fugindo da guerra na
condições de dar aulas com a mesma freqüência. En- Europa.
tão atendo apenas estes grupos.adiantados, em três - Como está o nível da dança apresentada atual-
academias diferentes.' mente em Porto Alegre?

'-' De fora tem vindo grandes espetáculos. Das
coisas feitas aqui, prefiro não falar. Seria deseIegante
se eu comentasse o trabalho dos meus colegas. Mas há
espetáculos muito bons. Como tudo na vida: tem 'os
bons, os médios e os fracos. Mas não cabe a mim jul-.
gar quais são uns e outros. Isto é trabalho para a críti-
ca.

prar um calmante, tamanha sua emoção. Mais adiante
encontrei outra pessoa que me disse: "Depois disto tu-
do, nem sei o caminho para casa". Enfim, uma loucu-
'ra. Fiquei realizado, e satisfeito por ter feito alguma
coisa pela nossa cidade. Anos depois estava assistindo
a um desfile de carnaval, e veio um dos sambistas me
perguntar: "O senhor é o Rolia, que fez "2001", não
é?". Respondi que sim, e ele disse que estava ali, em
pleno carnaval, lembrando do espetáculo. "A coisa
mais bonita que já vi", concluiu. Não é maravilhoso?

- Como foi que terminou tel! período no auditó-
rio?

As pessoas me abraçav~
rindo e chorando
de pura emoção

- - - ... -
aos. Escola é uma coisa, grupo profissional é outro.
Hoje muitas escolas se apresentam como grupos pro-
fissionais. Não é nada disto. Escola tem público certo,
mamãe, papai, que vão ver as filhinhas no palco. Mas
não se pode fazer um espetáculo profissional e, ao .
mesmo tempo, colocar todos os alunos no palco. Gru-
pos profissionais devem ter condições de colocar no
palco trabalhos pelos quais possam cobrar ingresso e

. atrair ao público em geral, recompensando o ingresso
pago com um espetáculo de nível. Nada a ver com fa-
miliares que vão ver suas filhinhas dançando. Tem va-
lor, também, mas é outra coisa. Posso tocar em um
ponto muito sensível?

- Podes não: deves! Este é um jornal que quase
sempre publica tudo.

- Eu nunca li a Lei Sarney. Sei que é maravilho-
sa, protege as artes, estas coisas todas. Mas e o contro-
le? Todas estas pessoas que recebem ajuda, hoje em
dia, será que tem nível para merecer 'esta ajuda? Mui-
. tas vezes os patrocinadores dão dinheiro para coisas
que nem sabem o que é. Deveria haver mais cuidado,
nisto.

----

Amontagem da "Aida" de Verdi
foi a maior produçao

já realizada em Porto Alegre


