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□ A cantora Zilah Machado lança 
hoje à noite seu disco Lupiciniana, no 
restaurante Carinhoso. Mais infor
mações na página central.

□ 0 premiado Amadeus, de Milos 
Forman, e uma retrospectiva de 
Visconti, estão em cartaz na Casa de 
Cultura. Leia na página 2

PORTO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 1991

Sete exposições abrem hoje na cidade
Roberto Schmitt-Prymm/Divulgação ZH

As galerias de arte apresentam

um roteiro rico de mostras que

podem agradar a todos os gostos.

São pinturas, esculturas, gravuras

e fotografias que usam diferentes

linguagens e técnicas.

CLARISSA BERRY VEIGA
Editoria 2 o Caderno/ZHsete exposições importantes abrem hoje nas galerias 

de Porto Alegre numa manifestação clara de que a 
produção artística resistiu às dificuldades financei
ras e de que a criatividade dos artistas gaúchos 

independe dos momentos de crise. As mais variadas 
técnicas e linguagens estão representadas neste panorama 
de arte contemporânea.

Desde 86 a artista gaúcha Ana Alegria não expunha no Alegoria: pinturas com temas latino-americanos 
Brasil. Hoje ela inaugura uma exposição individual na 
Bolsa de Arte (Quintino 1115) com uma produção vasta e „ . f
vigorosa. SSo 15 telas, nove esculturas em papel maché, mostra re!ln® fotos do P°v0 ® dos costumes de nove
19 guaches e quatro serigrafias com a temática que P^ses, onde Bryan esteve: Brasil, Escócia, índia, Inglater-
envolve seu trabalho há cinco anos: a simbologia latino-a- ra’ ir‘an(aa> Islandia, Madagascar, Nepal e Turquia. Segue
mericana, vinda do encontro das culturas portuguesa, at® * ^ outuhro.
espanhola, africana e indígena (principalmente Incas e 
Astecas). Ana Alegria não produz uma arte primitiva.
Realiza mais uma pesquisa antropológica do que uma arte Franco-Brasileiro Alliance Française. São 30 telas, em

óleo e acrílico, que têm como temática principal as formas 
florais. Lenyr é formada pelo Instituto de Artes da 
UFRGS e já expôs em diversos países, como França e 
Inglaterra. A mostra na Aliança Francesa (João Manuel 
282) segue até 28 de setembro. O vernissage será às 
19h.

Divulgação ZH

Impulsos é a série de pinturas da artista gaúcha Lenyr 
Vergara que pode ser vista a partir de hoje no Centro

popular.
A artista divide seu tempo entre o Brasil e Cuba. Aqui 

pinta suas telas. Lá, num ateliê coletivo, produz seri
grafias. O vernissage está marcado para as 20h30min e a 
mostra segue até 5 de outubro.

Fotografia:
paisagens 
européias e 
brasileirasARTE GRÁFICA — O Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul (Margs) e o Instituto Goethe promovem a mos
tra coletiva Arte Gráfica dos Anos 60 na República ta plástico Hô Monteiro. Nesta quinta mostra individual, intervenção do espectador e Ricardo utiliza colagens, o
Federal da Alemanha, dando continuidade à série de Hô apresenta a série Estudos Via Michelângelo, on- vernissage acontece às 19h e a mostra segue até 29 de
exposições que apresentam a evolução deste segmento nos de incorpora figuras do Renascimento. O vernissage acon- setembro,
últimos 40 anos. São 99 originais, de nomes como Horst tece hoje, às 20h, e a mostra segue até 30 de setembro.
Janssen, Thomas Kenk, Heinz Mack e Otto Hajek, num 
total de 15 artistas.

A Galeria de Arte do Centro Histórico Professor Klin- 
ger Filho, do DMAE, promove exposição do artis-

O gaúcho residente no Rio de Janeiro, Fernando Doval,
Eppur Si Muove é o titulo da exposição que reúne expõe uma série de pinturas intituladas Cosmovisão

trahalüi2§-de, Andréa, Costa, Patrícia Bohrer e Ricar- Agência de Arte (Casemiro de Abreu 144). Mapas celes-
Não Tire Nada Além de Fotografias é a exposição doFrantz na Sala João Fahrion, no Museu de Arte do Rio tes, planetas, paisagens intergaláticas e meteoros são re-

fotográfica do inglês Bryan Parslev que está a partir Grande do Sul. Nas pmturãTBacÕíetíva, Andréa propõe tratados nas telas do artista. Abre às 20h30min e segue até
de hoje na Sala de Fotografia do Theatro São Pedro. A um jogo entre o gráfico e o pictórico, Patrícia propõe a 30 de setembro.

na
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PLUFT O FANTASMINHA - Pelos alunos 
da E. E. de 1° e 2° Grau Tuiuti. As 15h, no 
Teatro do Ipe (Borges de Medeiros, 1945). 
CrS 500,00.
MOZART E SALIERI - De Puschkin. Lei
tura dramática, com Cláudio Heemann e ou
tros. Ás 21 h, no Bruno Kiefer (Andradas, 
726). CrS 500,00.
HOMENAGEM A ALVARO MOREYRA
- Com trechos de "Circo". Ás 21, na Sala 
Álvaro Moreyra (Erico Veríssimo, 307). , Gráfica Alemã De Fernando Duval De Hô Monteiro De Lenyr Vergara
MÚSICA Movimento inusitado das artesEDGAR POZZER — As 21 h, na Churras
caria Saci (Padre Cacique, 891).

« TRAZ mz EXP<>S,Ç©ES exibindo desde óleos ate arte grafica
DAYSON FLACH - Teclado e Sérgio Ka- 
ran (sax). As 19h30min, no Café Concerto 
Majestic da CCMQ (Andradas,m 736/7° an
dar). Até domingo. CrS 400,00.
COCA BARBOSA - No show "Coca Di- 
et . As 22h, no Publicitá Bar (D. Pedro 2° 
1035). 1.500,00.
RICARDO DIAS - No show "Momento 
Acústico", às 23h, no Bar 1 (Getúlio Var
gas). CrS 1 200,00.

À s mostras “Expressões Singu- Costa, Patricia Bohrer^ Ricardo Monteiro apresenta uma nova sé-
í ilar®s da Arte Brasileira”, _ Frantz, em técnicas è formatos rie, “Estudos Via Michelangelo”
com obras de Di Cavalcanti e variados. Mas ò roteiro das artes ' onde continua desenvolvendo ò
Grassmann, entre outros, e “Por- continua com a individual de ob- trabalho sobre a figura humana
traits , com fotos de Annie Lei- jetos e pinturas de Fernando Du- “Não Tire Nada ... Além de Foto-
bovitz, estará aberta para o pú- vai, denominada “Cosmovisâo”, grafias”, é a mostra que ocupa a
blico, a partir das lOh, no Margs às 20h30min, na Agência de Arte Sala de Exposições do Theatro
(Pça. da Afândega, s/n°). Ainda (Casemiro de Abreu, 144). Ana São Pedro (Pça da Matriz s/n°)
no Margs serão inauguradas, ho- Lulza Alegria exibe pinturas, es- com fotos do inglês Bryari
Je, duas exposições, ambas às culturas e desenhos da série “O Parslev. Já na Galeria da Aliança
19h: “Arte Gráfica Alemã do Anos Carnaval dos Animais”, na Bolsa Francesa (João Manoel 282) Le-

5° festival DE TEATRO de CANELA J0 com 99 originais de 15 artis- de Arte (Quintino Bocalúva, nyr Vergara apresenta 30 telas a
- As 20h, na Sala de Exposições Augusto tas- da continuidade ao quadro da 1115), que traz na temática e nas óleo e acrílico da série “Um
Meyer da CCMQ (Andradas, 736) a partir evolução da arte gráfica daquele cores raízes africanas e indíge- Olhar Para a Natureza” E nadas ,6h. peças de ,ea,ro e shows. Grátis. pa s, nos últimos 40 anos; e, na nas. Um pouco antes, às 20h, na Farmácia Belladona í Crlsfôvâo

SajaLjoao J^hrjon,_‘‘Eppur Si Galeria de Arte do DEMAE (24 Colombo, 1815), serão exibidos ob-
Muove... , com opras de AndreT de Outubro, 200), o artista Hô jetos referentes ao mercúrio.

LANÇAMENTOS

vídeo
CICLO DE FILMES - "As Aventuras de ___

a^cldade £ Essenciais de Visconti na tela MURILO Rubião, 
(“O Pirotécnico 
Zacarias”) mor
reu ontem, aos 75 
anos, em Belo Ho
rizonte, após pa
rada cardíaca. O 
escritor e jorna
lista, introdutor 
do realismo fan
tástico na litera
tura brasileira, 
trabalhou com 
Juscelino Kubits- 
chek e foi amigo 
de Mário de An
drade.

BLUES POWER grava seu pri
meiro Lp ao vivo no sistema digi
tal, às 2lh, no Teatro Renascença 
(Erico Verissimo, 307). Temas 
próprios como “Poder” e “Foo- 
lishies” figuram ao lado de 
covers de Robert Johnson, entre 
outros. Marcinho Ramos, Coie 
Lacerda, Ricardo Cordeiro, Chico 
Ferreti, Felipe Franco, João 
Guedes e Pé Lopes formam a 
banda. Cr$ 1.500,00 no local e na 
Pop Som (Galeria Chaves, loja 8).

Canela, e às 17h, em Vídeo Clássico, "Ópera 
de Zeffirelli, Tosca". Todos na Sala de Vi
deo. E na St-Ja de Convenções, os seleciona
dos para o FestVideo: "Histórias do Bom 
Fim", "Lauren", "Dundum: A Polêmica", 
Heitor e Andrômaca" e "Estrafto", às 16h e 
20h. Na CCMQ (Andradas, 736).
FAITH NO MORE — "Sepultura" e "Red 
Hot Chili Peppers”, na Festa do Monstro. As 
23h, no Porto de Elis (Protásio Alves, 1670). 
CrS 1.000,00.

Seis títulos de um dos ícones 
do cinema contemporâneo, o ita
liano Luchino Vlsconti, fazem a 
programação da sala Eduardo 
Hirtz, da CCMQ (Andradas, 
736). Ê uma oportunidade rara 
para conhecer algumas obras- 
primas da cinematografia mun
dial. “A Terra Treme” - inédi
to no país e falado em dialeto 
siciliano — abre o ciclo, seguido 
de “Rocco e seus Irmãos”, “Bo- 
caccio 70”, “Vagas Estrelas da 
Ursa”, “O Estrangeiro” e “O 
Inocente”. Entrada franca.

*!•

DOIS CURTAS GAÚCHOS
foram premiados na 14a Jor
nada de Cine e Vídeo do Ma
ranhão, encerrada no último 
sábado. “Au Revoir, Shirley” 
(foto), de Gilberto Perin fatu
rou a melhor montagem, e 
“Projeto Pulex”, de Tadao 
Miaquí ficou com: melhor fil
me, júri popular e letreiro.

DANÇA
CTG ALDEIA DOS ANJOS - De Grava
ta!. Às 17h, na Travessa dos Cataventos da 
CCMQ (Andradas, 736). Grátis. Luchino

PALESTRA
LAURÂ CIRNE OE SOU2A,
soprano, é a solista do concer
to da Ospa, às 2lh, no teatro 
da orquestra (Independência, 
925). Ela acaba de ganhar ■_ 
primeiro Grande Prêmio no 
15° Concurso Internacional de 
canto do Rio de Janeiro. No 
programa, árias de Mozart, 
Puccíni e Ciléa. Túlio Belardi é 
o regente. Cr$ 3.000,00. Estu
dantes pagam meia.

ALFREDO GUI FERREIRA - Sobre "Erva 
Mate" . As 18h30min, na Sala RedençSo 
(Campus Centro/Ufrgs). Grátis.
MARIA ALICE MILUET - Em "Ex ■es- 
sões Singulares da Arte Brasileira". As ,h, 
no Margs (Pça. da Alfândega, s/n°). Grátis.

MARGARETE
Fonsant autogra
fa seu livro de 
poesias “Alber
gue de Paixões”, 
às 19h, na Casa 
de Cultura Mario 
Quintana (Andra
das, 736). A edi
ção é da autora.

o

RÁDIO
GUAlBA FM — Filarmônica de Viena nas 
Sinfonias de Mozart n° 36 em Dó e n° 38 
em Ré Maior, em CD. As 21 h, em "Clássi
cos Banrisul".

miRGS
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - Fone: 21-8456 - 90010 - Porto Alegre
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Mostras
MARGS — Dois Retratos da Arte. Arte Sobre 

Papel (Singularidades) e Portraits (de Annie Lei- 
bovitz). Até dia 29, nas pinacotecas 1,2 e 3. Arte 
Gráfica dos Anos 60, promoção do Instituto Goe-

I
the, nas galerias 1, 2 e na Pequena Galeria. Até 
dia 6. Coletiva de pinturas de Andréa Costa, 
Patrícia Bohrer e Ricardo Frantz, na Galeria João 
Fahrion, até dia 29. Terças a domingos, das 9h às 
17h. Praça da Alfândega.


