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Paisagens de 

Fay Goodwin
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, o Conselho 
Britânico e a Cultura Ingle
sa trazem a Porto Alegre a 
exposição itinerante de foto
grafias de Fay Goodwin. A 
mostra, que será inaugura
da hoje, às 19 horas, no 
MARGS, reúne 44 fotogra
fias em preto e branco, que 
têm como tema as paisagens 
da Inglaterra e outros paí- 

. Suas imagens eviden
ciam formas como documen
tos poéticos do cotidiano bri
tânico. Nascida em Berlim, 
em 1931, Fay Goodwin pos
teriormente foi residir na 
Inglaterra, onde começou a 
realizar exposições a partir 
de 1974. O trabalho da fotó
grafa pode ser conferido pe
lo público até 8 de dezem- 
bro.
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Fay Goodwin. Essa fotógrafa alemã tem 61 
anos e desde 1974 tem exposto regularmente 
em diversos países europeus. Agora ela mos
tra em Poito Alegre 43 fotos em preto-e-bran- 
co, todas com 54 centímetros por 44 centíme
tros. que são uma espécie de retrospectiva de 
paisagens da Grã-Bretanha, das charnecas de 
Yorkshire às velhas estradas do uísque da Es
cócia. Abertura na terça (26). Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, Galeria II. De terça a 
domingo, das lühàs 17h. Até 8 de dezembro.



• -fc —

Hota

\A~ / ã.v

'■ ò,e\ .; « : M _

HOwtDj^- cxis
s

A, « s i> i -_■ -
tsv-

Mostras
MARGS — Na Pequena Galeria, desenhos e 

pinturas dos americanos David Young e 
Cheryl King; na Galeria I, fotos de Fay 
Goodwin; no Espaço Ado Malagoli, aqua
relas de Fernando Duval; na Galeria João 
Fahrion, esculturas de Hamilton Coelho, e 
na Galeria II, Murais Cerâmicos Para Ar
quitetura. Terças a domingos, das IOh às 
20h.
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A. assunto:

Minas de carvão e 

cartuns na agenda
A exposição “Memória das Mi

nas de Carvão”, composta de 18 
óleos do gaúcho Renato Luiz, será 
aberta às I8h, na Usina do Gasô- 
metro, com recital de poesias de 
Laiza Perez. As 20h, cartuns de 

, Ronaldo Cunha Dias serão exibi
dos na Espaço Livre (República, 
575). Na Galeria do DMAE (24 de 
Outubro, 200), inaugura-se a Ia 
Exposição de Arte quatro artistas 
da APAE. E no Margs (Pça.da 
Alfândega), às I9h, podem ser 
vistas 44 fotos em preto e branco, 
da inglesa Fay Goodwin, que tem 
como tema paisagens da Ingla
terra e de outros paises.
□ Arte e antiguidades dos séculos 
19 e 20, serão leiloadas às 
20h30min, no Porto Alegre Coun- 

i try Club (Libero Badaró, 524).


