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TRAÇÕES ABS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão do 
Conselho de Desenvolvimento Cultural do Estado, 

convida para a abertura da.mostra
ABSTRAÇÕES MATEMÁTICAS

desenhos de
RONALDO KIEL

às 19 horas do dia 4 de novembro de 1987.
>

Coroa VARIG
1927-198?

Período de Exposição: 4/11 a 29/11 
Local: Espaço Investigação, Sala n® 16 (andar Térreo) 

Visitação: Terças a Domingos, das 10 às 17 horas
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CORREIO DO PQV(VARIEDADES\ de novembro de 1987

Tomie traz gravura recente
E A PRIMEIRA INDIVIDUAL DA ARTISTA NO ESTADO, QUE VEM PARA ABERTURA

da Divisão de Cultura, a Feira do Pequeno 
Bronze, abre hoje em oitava edição, às 
I8h, no Centro Municipal de Cultura (Erlco 
Veríssimo, 307). Participam 33 artistas 
com a produção mais recente de peças em 
formatos pequenos para facilitar a aquisi
ção. O homenageado deste ano é o escultor 
Fernando Corona.
■ Os artistas Batista Junior, Heloísa Dia
na Borsato, Ida Schellenberger e Ublratã 
Braga integram a coletiva "Nada em Co
mum”, que inaugura às 19h, no Espaço 
Cultural Sulina (Riachuelo, 1218). Utili
zando técnicas diversas como a gravura 
em metal e a colagem, os quatro artistas 
trabalham o Inconsciente numa linha ex- 
pressionista e espontânea. Uma atração 
extra da abertura será o recital a cargo do 
trio formado por Maurício (sax e flauta). 
Daisy (violão) e Pedro Jofre (violão).

T ntegrando um circuito nacional de dez 
1 galerias de arte, a Tina Presser (Pauli- 
no Teixeira, 35) expõe a partir de hoje, às 
21, uma série de gravuras em metal de 
Tomie Ohtake, artista japonesa radicada 
no Brasil. Além das 17 gravuras que com
põem sua produção recente, integra esta 
primeira individual de Tomie em Porto 
Alegre uma chapa matriz pintada e enver- 
nlzada, classificada como pintura-objeto.
■ "Abstrações Matemáticas” é o título da 
mostra de desenhos que o porto-alegrense 
Ronaldo Kiel inaugura às 19h, no Espaço 
Investigação do Margs (pç. da Alfândega, 
s/n°>. São 12 desenhos a pastel seco, car
vão. grafite e giz, onde o artista procura 
estabelecer uma relação entre idéias ma
temáticas abstratas e as possibilidades de 
visualização das mesmas.
■ Uma das atividades mais tradicionais Gravura em metal de Tomie
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to Fagundes. Vitor Hugo e Tambodo 
Bando no domingo.

exposlçêo fotográfica denominada 
Agua, um elemento constante nas 20 
fotos de Eduardo Schumacher. Até dia
15.IFiOlM TOMIE OHTAKE - Na Galeria Tina 
Presser (PaulinoTeixeira, 35),exposi
ção do artista plástico. Na mostra, 
uma série de gravuras que compõem 
sua produção recente. Até o dia 14. 
COLETIVA 
(Riachuelo. 1218), exposição Nada em 
Comum, com trabalhos em acrílico so 
bre papel e sobre tela dos artistas piás 
ticos Batista Júnior, Heloísa Diana 
Borsato, lida Schellemberger e Ublra- 
tã Braga. Atèdla20.
RONALDO Kl EL — No Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praçada Alfân
dega), exposição Abstrações 
Matemáticas. Na mostra, desenhos. 
Até dia 29.
VIII FEIRA DO PEQUENO BRONZE
— No Centro Municipal de Cultura e 
Lazer (Érlco Verisslmo, 307), 34 artis
tas plásticos participam da VI11 Feira 
do Pequeno Bronze. Atèdia 17. 
HENRIQUE SANT*ANNA - NaAlen 
castro Guimarães Galeria de Arte 
(Marlante, 426), exposição de pinturas 
denominada Naturezas Vivas, do ar- 
tistaplástlcocarloca.
CAULOS — Na Bolsa de Arte de Porto 
Alegre (Quintino Bocaiüva, 1115), ex
posição do pintor, desenhista, cartu
nista e humorista mineiro, radicado no 
Rio de Janeiro. Na mostra, 22 pinturas 
deóleo sobre tela
ERMELINDONARDIM - Na Grande 
Galeria do Museu de Arte do Rio Gran-' 
de do Sul (Praça da Alfândega), expo . 
slçào do artista plástico paulista. Na* 
mostra, desenhos que retratam a figu
ra humana com alguma característica 
Inerente á pintura: textura encrespa- 
da contra o suporte. Atèdia 11.

I FEIRA DO VERDE DO PARCAO - 
No Parque Moinhos de Vento, a partir 
das lOh da manhã, diversos exposito
res estarão presentes vendendo folha 
gens, mudas, sementes, flores e vasos. 
O evento faz parte das comemorações 
do 15® aniversário do Parque. A feira 
se estende atédla 22.

Na Livraria Sulina
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CONJUNTO DE CAMARA DE POR
TO ALEGRE— No auditório da Caixa 
Econômica Federal, às I8h30min, 
apresentação do Conjunto de Câmara 
de Porto Alegre. Ingressos a CzJ 
190,00.

ELIS REGINA — Na Discoteca Públi
ca Natho Henn (Andradas, 736), audi
ção dos discos de Ells Regina. Entrada 
franca

FREDDY SORRIBAS - Na Casa de 
Cultura Mário Qulntana (Andradas. 
736), exposição com pinturas e gravu 
rasdo artista plástico. Até dia 15. 
EDUARDO SCHUMACHER 
Teatro de Câmara (República, 575),

Nc

—


