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Da palesira de Romanita f^T 

ao Seminário de Violão fo-ç-lb
\

• • • 'I* Romanita Martins es-, . da Próxima terça-feira, estréia
^ 2i° hoi'as’ no • • • • de Jogo da Caça ao Pássaro", 

MARGS, falando sobre “Aspec- de Maria Helena Kuhner 
tos Fisionomicos e Artísticos das direção de Paulo Albüquer- 
Cidades de Sao Luis e Natal”... que... * Cidinha Campos de 
** Prorrogada ate -sexta-feira a volta ao palco, com o show "A- 
exposiçao do álbum 'Cenas Gaú- gora Traga seu Homem", 
chas", de José Lutzemberger. na estréia hoje no Rio e é umcá 
Galeria APLUB. das 14h30min às 
19h30min... Com o patrocí
nio do DAC-SEC Ravi Shankar 
estará em Porto Ailegre. no pró
ximo dia 23. para uma apresen- 

I tação no Gigantinho, acompa
nhado pela OSPA. regida por 
Isaac Karabtchevsky.. . No 
Teatro de Câmara, às 16 horas

com

que 
con

tinuação de “Homem não En
tra"... Abertas as inscrições 
para o VIII Seminário Interna
cional de Violão, que será rea
lizado em julho, numa promoção 
do Palestrina. Informações na se
cretaria (Dr. Flores, 392, 2.c an
dar) ...

Palesira de p 5.P homamta no
MARGS dia ]2
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, órgão do De
partamento de Assuntos Cul
turais ckt Secretaria de Educa
ção e CultUTa. promoverá na 
próxima quarta-feira (dia 12). 
às 20 horas, uma palestra a 
cargo da artista plástica Ro- ! 
manita Martins, com o tema 1 
"Aspectos Fisionômicos e Artís
ticos das Cidades de Natal e 
São Luis”. a artista vai co
mentar alguns fatos históricos 
geográficos e lnimanos destas 
cidades, ressaltando o lado ar

tístico, principahnente em São 
Luis do Maranhão. Serão pro
jetados diapositivos mostrando 
a _ rica arquitetura colonial de 
São Luis. cidade hoje tomba
da' pelo patrimônio ' histórico. 
Romanita também focalizará 
a estatuária da cidade, os azule
jos, as talhas e alguns aspectos 
do artesanato popular. Ela es
teve recentemente em São 
Luis e Natal, realizando pales
tras sobre “Arte Gaúcha” a 
convite do D AC/MEC. A pa
lestra de Romanita será na se
de provisória da MARGS íav. 
Salgado Filho, 235 — l.n an
dar ,


