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ARTE
MARCO ARAÚJO - Hoje, às 19h, 
acontece a abertura da exposição de Mar
co Araújo, na galeria João Fahrion, do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
apresentando trabalhos do artista, onde 
constam três pontos básicos: a união do 
abstrato informal com o abstrato formal 
geométrico, a exploração do contraste en
tre o plano chapado e o volume e a 
superposição de planos. A mostra segue 
até 5 de novembro.

LUIZ PIZARRO — Dando prossegui
mento a sua proposta de aliar moda e arte,

os irmãos Davi e Maria Eligia Griebler poderão ser apreciadas entre hoje e o
mostram nas vitrinas das lojas Para-Raio, próximo dia 15 no Atelier e Galeria Ro-
no Shopping Iguatemi e na 24 de Outu- marina Passos (Rua Álvaro Alvim, 211).
bro, esculturas do carioca Luiz Pizarro, O vernissage acontece hoje às 20h. Nesta
que recentemente esteve expondo na ga- exposiçáo que tem por título “Sonho de
leria Arte & Fato, na cidade. Os obras de ^fista encontram-se os artistas^Bruna
Pizarro (casado com a atriz Cristiane Tor- Mana Gomes’ Carolina Gomes’ Cnstma rizarro (casado com a atr z L-nstiane 1 or Mdlo dg ^ Djanine Gomes, Elaine
lom), são de grande porte e suas linhas Coronetti) Heny Pinheiro, Janaína Go-
propõe a reflexão intima, envolvendo mes, Mara Luísa Thimóteo, Mônica Bezzi
grande misticismo. Aschidamine, Paloma Alves dos Santos,
COLETIVA — Pinturas, desenhos, Ricardo Alves, Ricardo Roesch da Silva e
aquarelas e modelagens de 13 artistas Terezinha Flores.
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DESTAQUES nas artes plásticas de hoje são a mostra de 57 
oainéis com reproduções do alemão Karl Schinkel, que abre na 
galeria do Instituto Goethe (24 de Outubro. 112); e a individual 
de Marco Araújo, às 19h. no Margs (Pça da Alfândega, s/n). 
Ainda, às 2lh, na Galeria Alencasto Guimarães (Mariante. 426) 
serão mostradas fotos de Guaracy Andrade, retratando mulhe- 

da sociedade. No Atelier e Galeria Romarina Passos (Álva
ro Alvim, 211) inaugura coletiva “Sonho de Artista” às 20h, 
com trabalhos de 13 alunos do ateliê de Romarina. As 19h, na 
galeria do Teatro de Câmara (República, 575), abre mostra de 
pinturas de Cláudia Barbisan e de Alberto Semeler.
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