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GALERIAS, ESTÚDIOS 

E ARTESANATOS
Domingo seria um bom dia para 

visitar galerias, se elas per
manecessem abertas. Entretanto, 
pouquíssimas, ou melhor quase 
nenhuma delas funciona, o que é 
uma pena. São raras as exceções: a 
Guignard (Alberto Bins, 514), que 
está na modernissimo Hotel Plaza 
São Rafael, tem um excelente 
acervo, onde aparecem Virgolino,
Iberê Camargo, Henrique Fuhro,
Osmar Dillon, Maria de Lourdes 
Sánchez Hacker, Alice Brueg- 
gemann, Romanita Martins, Paulo 
Porcella, Wilson Alves , Grudzinski,
Fayga Ostrower e diversos nomes 
mais. Dia 11 será exposto a coleção 
que será leiloada nos dias 12,13, e 14 .
Outra galeria que está aberta é a 
Contemporânea, no Circulo Social 
Israelita (João Telles, 508), que 
tanto pode ser visitada pelos 
associados do clube como pelas 
pessoas interessadas em ver os qua
dros de Nilson Seoane, que focali
zam, com muita exuberância , a Alice Bruegeemann tem três 
flora brasileira. Mais outra galeria: 
o Museu de Arte do Rio Grande do
Su! - MARGS -, nos altos do Teatro Os artesanatos começam pela 
Sa° Pedro, na Praça da Matriz, Tristeza, e um dos mais conhecidos 
quem exibe lá seus trabalhos é o (com nome em todo o Brasil) é o 
francês Henn Crocq. Guarisse, de Artur e Léa Guarisse,

Entretanto, quem gosta de artes instalado numa casa colonial, cheia 
pode ainda dar uma olhada em al- de bons móveis, luminárias e 
guns ateliers e também em vários tambérr comalgúns quadros assina 
artesanatos, todos situados entre a dos por José Carlos Moura e Maria 
Tristeza e Pedra Redonda. Guma Beatriz Caruso, além de outros que 
está na rua Landell de Moura, 1730, podem ser adquiridos pelos’ in- 
na Tristeza, e seus trabalhos, fi- teressados. Seguindo para a Pedra 
guras humanas em madeira, todas Redonda há o Artesanato de Pintura 
primitivas, têm sido procura- em Porcelana de Glaura Maria 
dissimas pelos colecionadores de Gianotti Marqups, que está na rua 
arte. Vasco Prado e Zorávia Bettiol, E, do Jardim Izabel, com entrada 
com o atelier, na avenida Coronel pelo Cine Auto Park. Glaura tem 
Marcos, 500, bem no inicio da Pedra aparecido em feiras de artesanato e 
Redonda, possuem muitos trabalhos também feito mostras individuais de 
em exposição (gravuras, esculturas suas pinturas. O outro, no mesmo 
relevos, tapeçarias)que podem ser bairro, é o Helena Artesanato, que 
vistos das 10 às 12 e das 14 às 19 pertence à artista uruguaia Helena 
horas. Vale a pena olhar as obras de Dorffmann, que se radicou em Porto 
Zorávia e Vasco, dois artistas Alegre há poucos anos e que exibe 
gaúchos que têm nome firme no também tapeçarias (ela expôs no 
mercado internacional, e cujos tra- MARGS, com as alunas de Zorávia 
balhos fazem parte de muitíssimas Bettiol), quadros e muitíssimos 
coleções famosas. objetos.

trabalhos na Guignard
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EXPOSICÃO DE PINTURA DE HSNRI CROCQ

PROMOÇÃO- DEPARTAMENTO DE ASSUNT03 CULTURAIS E 

ALIANÇA FRANCESA

LOCAL- MUSEU DE ARTE .DO RIO GRANDE DO SUL 

PERÍODO Dá EXPOSIÇÃO- de lí* a 25 de Maio de 1973 

NUMERO DE OBRAS- 32

TOTAL GERAL DE VISITANTES- k 05

AUTORIDADES ( Representantes de órgãos governamentais 

e culturais ) - 29

NUMERO DE ARTISTAS- 18

CIDADE DE PORTO ALEGRE- 369

INTERIOR DO ESTADO- 19

OUTROS ESTADOS- 9 (PARANÁ, GUANABARA, PERNAMBUCO)

(MONTEVIDEO - URUGUAI)OUTROS PAÍSES- 8

ARTISTA EM DESTAQUE- WALMIR AYALA , CRÍTICO DE ARTE DO

RIO DE JANEIRO.


