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Uma agenda artística variada
SÃO CINCO MOSTRAS REUNINDO OBRAS EM DESENHO, PINTURA E CERAMICA

peças bidimensionais, em preto e 
branco.
■ Uma coletiva de cerâmica traz as

U T7'olhas Verdes” é o título da 
17 mostra que o artista plástico

SalaYde^Exposições3do Museu deCiêm obras de Georgina Soares Krenn Na
do Jardim Botânico

Correios e Telégrafos (Pç. da Alfân
dega, s/n°). As obras focalizam a von
tade de voar do homem, em várias

L-iu. H

cias Naturais
(Salvador França, 1424). Desenvol
vendo também uma atividade literá
ria, Rudy escreveu o livro-poema 
“Gog e Damos, O Princípio e o Fim de Uma Raça”, que divulgou num gi- figuras aladas.
ro pela Europa. Ao retornar, dedicou-' ■ Marcos Roche apresenta desenhos e 
se a esta série de pinturas, em que o ( pinturas em espaço reservado as artes Rudy Meirelles e ceramicas 
tpma pWnrialé a defesa da natureza. plásticas no Sesc (Alberto Bins, 665). , .
■ a artista Flida Tessler abre às 19h Produz obras inspiradas no cotidiano, car Crusius, artista octogenário, dis- ?ua nrimeira 'indivídual onde reúne A através de sua observação e pesquisa cipulo de Weingartner e Pelischik. E o 
dPSPnPhT nas Salas Negras do Margs pelas ruas, colônias de pescadores, no mais fiel e terno documentarista das 
?Pc dS AÍândega s/n°) São traba Jardim Botânico e em outros lugares. tradições e belezas do nosso estado, 
lhM em ttaS^lmSsfiw realSdos BA Galeria de Arte da Caixa Econô- tendo traba hos espalhados pela Aie^ 
em'pastel seco, grafite e alumínio so- mica Federal (Andradas. 1000) mau- manha. ‘n^terra, Estados Unidos 
bre papel colado em tela. São todas gura hoje a mostra de pintura de Os- por todo o Brasil.
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VÍDEO da Alfândega), àsl0h30minel5h30min; 

video denom inado 25 Anos de Arte- Edu- 
caçâodo Centro de Desenvolvimentoda 
Expressão do CODEC. Entrada fran-IMIGRAÇÃO E CULTURA JUDAICA

— Na Associação Israelita (JoãoTeles, 
508), das 16h às 21 h, paralelo a mostra A 
Imigração Judaica no Rio Grande do 
Sul, mostra sobreotema. Até odia 22 de 
julho.
25 ANOS DE ARTE — NoMargs (Praça

ca.


