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LIANA TIMM - No Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Praça da Alfânde
ga). abertura da exposlcôo de dese
nhos Que fazem parte do livro Crônica 
de um Rio. Atè6 de dezembro.
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VERNISSAGE
LIANA TIMM — No Museu de Arte do
Rio Grande do Sul (Praça da Alfânde
ga), abertura da exposição de dese
nhos que fazem parte do livro Crônica 
daum Rio. Atèó de dezembro.'
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História do Guaíba em livro
Ú“E 1"°.—n” LT E EDGARIIM" ' TE"0S « T*m CARVALHAL
yde uma perspectiva artística, define o 

trabalho de Liana Timm, Edgar Timm e 
Tania Carvalhal em “Crônica de um Rio”.
0 projeto cultural de resgate de uma parte 
esquecida e abandonada de nossa cidade é 
da Riocell e se constitui num livro com 
desenhos de Liana, fotos de Edgar e textos

Sc«á *an?ado h°Je, às 21h, no 
Hotel Plaza São Rafaei (av. Alberto Blns,
5 4) e a partir de amanhã os desenhos ori
ginais estarao em exposição no Espaço In- 
vestigação do Margs (pç. da Alfândega,

Na opinião de Ruy Carlos Ostermann, 
que faz a apresentação da obra, trata-se 
oLuVLtext0 de QuaHdade, bem informado, 
que lida com a melhor bibliografia

resgatar com 
ela os autores 
que falaram so
bre as margens, 

. ilhas e contor
nos do río, em 
busca de 
significados e

... J consolações.
Além de dedicar-se às artes plásticas 

Liana e poetisa, desenvolvendo uma traje- 
toria que interliga estas duas manifesta
ções artísticas.

Entre seus últimos trabalhos está 
gistro gráfico de Pedras Altas, sítio 
ela também captou poeticamente para 
compor um projeto da Faculdade de Ar
quitetura da Ufrgs, na qual é professora.
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FOTOGRAFIAS - a 10* Mostra
SraíCa de Denise Barcellos 

chega hoje ao seu momento alto 
haPPenin9" de 40 crian

ças vestidas em estilo romântico an- 
!'f,0,nT°das modelos das fotos. Às
leo5ubrón?n, Avenida Center (24
BRIGADA MILITAR - Em home
nagem aos 150 anos da instituição 
com uniformes históricos, fotos é
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