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Assunto

Um roteiro de novas tendências
A agenda de artes plásticas de hoje tem como destaque 

duas individuais, na Galeria Arte & Fato (Santo Antônio, 266), 
às 21h. Serão mostradas pinturas de colorido intenso da jovem 
artista gaúcha, Karin Paiva; já com o carioca Luiz Pizarro — 
pela primeira vez mostrando seus trabalhos aos gaúchos — as 
atrações serão as esculturas de grande volume e pinturas 
recentes. Na sala de exposições do Theatro São Pedro (Praça 
da Matriz, s/n°). às 20h, inaugura a mostra de desenhos e 
colagens de Cláudio do Couto e Silva, conhecido por Prabhu. 
E na galeria João Fahrion do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°) abre a exposição de Marcelo Rubim de Lima. O santa- 
mariense apresenta, no espaço dedicados aos jovens artistas, 
obras em acrílico sobre duratex. De Karin
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MARCELO RUBIM DE LIMA -
No Margs (Praça da Alfândega), 
na nova sala de exposições, a 
Galeria João Fahríon, mostra indi
vidual do artista, que apresen
ta obras em acrílico sobre dura-
tex.
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No dia 18 de maio, às 
19 horas, na sala 17 do Mu
seu de Arte do Rio Grande 
do Sul, foi inaugurada a 
primeira exposição indivi
dual da Galeria João Fah- 
rion, com obras de Marce
lo Rubin de Lima.

Rubin está fazendo 
sua quarta exposição indi
vidual e seu trabalho é o 
resultado da busca do 
equilíbrio entre o emocio
nal e o racional, onde o 
gesto domina a emoção. A 
tendência do uso das cores 
é a abstração que se inte
gra naturalmente com a fi
guração sutil. Seus traba
lhos mais recentes são em 
acrílico sobre duratex.


