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Maia, têxteis e mostra de escolhidos
0 criador das gordinhas sensu- m m iihi.............■ „

ais, em terracota, Nilton Maia 
inaugura hoje, às 20h, seu Show 
Room (Sílveiro, 603), com uma 
™0SftraK retrospectiva de 20 anos 
de trabalho. Aos convidados 
confirmarem que
t„,K,,. presença será dis- 
tribuída uma serigrafia alusiva
ParfXSS?mC2m tLragem Achada 
Participam da abertura o coral
da Ufrgs e jazz com o Elton, além ----------___
ae performance do artista. O Ate- Escultura de Nilton Maia 
Her 65 Arte está reabrindo 
portas, hoje, em

%

••mw1 suas p i i _
<Fé>lx da cunha: UW. StR

SíSHSSS 1arte têxtil como linguagem e in- Pça'da Alfândega,s/n-térreo), 
terpretaçáo das mais diferentes 
visões das integrantes Amarllli B.
Licht, Darlene 
Lins, Francisca 
D- Dallabona,
Joana Moura 
Maria E. Berviari 
e Stella Gazza- 
neo. E às I9h, 
abre coletiva dos 
selecionados 1992 
do projeto João
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Projeto Joáo Fahrion. Dedicado a artistas 
emergentes, esse projeto chega à sua quarta edi
ção com uma coletiva de oito nomes: Renato 
Coelho (escultura). Miriam Goulart (pintura so
bre papel). Tânia Bondarenco (pintura sobre te
la), Guillermo A.C. (pintura). Cristina Bellini 
(escultura). Cátia Usevicius (gravura cm metal). 
Suzana Barrera (pintura sobre tela) e Ângela 
Pohlmann (gravura em metal). Museu de Arte

do Rio Cirande do Sul, Galeria João Fahrion, 
Praça da Alfândega, s/n.", tel. 221-8456. De 
terça a domingo, das lOh às 17h. Até 12 de ju
lho.
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Exposições no interior e Capital
iw»i5SKpressão Carlos Barone, de Passo tifica-los. Na Galeria João Fahrion 

pIastk* ^íriam Pos' no Margs (Pça da Alfândega), às 19h,' 
nhra„a *Za uma exP°siçáo com 14 Míriam Gouvêa inaugura exposição 
antfrfn d Parür de hoje. as 19h, no de desenhos. Às 19h30min, será 
S^^uScidãTSios'*0' ate“tradeCerâ™ca.„aGa. 

Preto e Branco" é 
a mostra do fotó
grafo Clenio Lenti- 
no, que será aber
ta às 18h30min, na 
Sala de Fotografias 
do Theatro São Pe
dro (Pça. da Ma
triz), onde o artis
ta busca, em 31

em
E, na Biblioteca Lu- i 
cília Minssen da , 
CCMQ (Andradas, 
736) abre-se, às 
17h, a mostra "Tra
ços e Compassos de 
Um Quadrinista 
Juvenil", mostran
do a nova fase Jer- 
ri Costa.De Miriam Postal


