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■ 0 Margs inaugura exposição 
dia 13 com a participação de seis 
artistas do Centro de Artes de 
Santa Maria. 0 Grupo Boca do 
Monte estará mostrando diversas 
técnicas até 8 de abril.
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□ Os artistas de Santa Maria — Grupo 
Boca do Monte — apresentam seus traba
lhos a partir de amanhã no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul.



'Zjclo HoyciExposição Jornal:
GRUPO BOCA DO MONTE — No Margs 

(Praça da Alfândega), às 19h, abertura da 
exposição de obras de artistas plásticos vin
culados ao Centro de Artes e Letras da 
UFSM. Estarão expondo Alphonsus Benet- 
ti, com óleo sobre tela e eucatex; Juan 
Humberto Torres Amoretti, com pintura a 
óleo; Regina Maria Rigão, coim técnica em 
crayon e pastel; Sandra Lopes Knackfuss, 
com desenho; Silvestre Peciar Basiaco, es
culturas e Vagner Dotto, com obras de*bico
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GRUPO BOCA DO“m‘ÓNTE — No 'Margs 
(Praça da Alfândega), exposição de obras de

artistas plásticos vinculados ao Centro de ' 
Artes e Letras da UFSM. Estarão expondo 
Alphonsus Benetti, com óleo sobre tela e 
eucatex; Juan Humberto Torres Amoretti, 
com pintura a óleo; Regina Maria Rigão, 
com técnica em crayon e pastel; Sandra 
Lopes Knackfuss, com desenho; Silvestre 
Peciar Basiaco, esculturas, e Vagner Dotto, 
com obras de bico de pena, num total de 60 
obras. Até dia oito de abril. De quartas à 
domingos, das lOh às 17h, e terças, das lOh 
às 21h.
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Boca do Monte no Margs
Entre hoje e o dia 8 de tela e eucatex; Juan Hum- 

abril, estará se realizando no berto Torres Amoretti, com 
Museu de Arte do Rio Gran- pintura a óleo; Regina Maria 
de do Sul (Praça da Alfânde- Rigão, com técnica em cra- 
ga) uma exposição com a 
participação de seis artistas 
que fazem parte do grupo 
Boca do Monte, vinculados 
ao Centro de Artes e Letras culturas, e Vagner Dotto,

com obras de bico de pena, 
Estarão expondo Alphon- num total de 60 obras. O 

sus Benetti, com óleo sobre vernissage acontece às 19h.

yon e pastel; Sandra Lopes 
Knackfuss, com desenho; 
Silvestre Peciar Basiaco, es-

da UFSM.
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Arte do grupo Boca do Monte
E MAIS DESENHOS DE PERRENOUD SAO OS DESTAQUES NAS ARTES PLÁSTICAS

I naugura-se, hoje, às 19h, no Museu de Arte do Estado 
(Pça. da Alfândega, s/n°) a exposição “Grupo Boca 

do Monte”, na Galeria 1 do museu, reunindo obras de 
seis artistas vinculados ao Centro de Artes e Letras da 
Universidade Federal de Santa Maria. Num total de 60 
trabalhos em pintura, desenho e escultura, a mostra 
apresenta produções de Alphonsus Benetti, Regina Ma
ria Rigão, Sandra Lopes Knackfuss, Silvestre Peciar 
Basiaco e Vagner Dotto. A exposição vai até oito de 
abril.

Um pouco depois, às 19h30min, abre a mostra da ga
leria Espaço Livre (República, 575), com obras de Mar
celo Perrenoud. Intitulada “Estrutura Viva”, reúne 20 
desenhos em técnica mista, onde o tema é o osso huma
no: ao natural, de fotos ou radiografias, mas sem mor
bidez. E somente até o dia 18 deste mês fica aberta a 
exposição fotográfica “Estação Ecológica do Taim e 
Pembrokeshire Coast National Park”, no Theatro São 
Pedro (Pça. da Matriz, s/n°), de terça a sexta, das I2h 
às 18h, e no final de semana das 16h às 22h.

De Perrenout

Crayon de Regina Rigão > Taim em foto
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Primeira mostra
cPi^u^115611 ^rte do brande do um dos talentos da nova geração das
nrimeir^r^fH8 PT da artes, está se preparando para passar lon-
pnmeira mostra do calendano, com artis- t r ,,
tas de Santa Maria, na noite de terça-fei- ga temP°rada na FranÇa- Vai estudar e 
ra. A coletiva do grupo Boca do Monte ac°mpanhar o movimento de arte na Eu- 
conta com trabalhos de Sandra Knack- r°Pa- Míriam Avruch e alguns dos exposi- 
fuss, Regina Rigão e Wagner Dotto. tores recebiam na abertura da mostra que 
□ Sandra Knackfuss, considerada como permanece aberta à visitação do público.


