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Duas exposições serão inauguradas à noite. Às 19h 

o Instituto Estadual de Artes Visuais promove a indivi
dual de pinturas de Guillermo A.C., na Galeria João 
Fahnon no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfandega). As 20h30min, Eliane Santos 
Kocna mostra gravuras em metal na Bolsa de Arte 
Quintino Bocaiuva 1155, fone 332-0314), onde mon

tou um atelier para receber estudantes que participarão 
de oficinas com a artista, a partir do dia 16 Os 
interessados devem contatar com a galeria.
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■ No mesmo dia, o jovem pintor Guillermo Atilano 
Creus ocupará o espaço da Galeria João Fahrion, no 
Margs, com nove telas e inauguração marcada para 
as 19h,
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VARIEDADES TERÇA-FEIRA, 15 de setembro de 1992 — 17

Galerias de arte com movimento
Diversas mostras serão inauguradas nesta terça-feira, reunindo técnicas diversas e jovens artistas
P°m uma série de 52 gra- e branco e em cores, Eliane uruguaia Susana Barrera De L"Art de Paulo da Rocha, çalves, Karin Schneider, Ma-
v^vuras em metal, nas téc- Santos Rocha abre mostra, apresenta "Pintura Tridi- em comemoração aos 10 rilice Corona e Regina Cesa
nicas de água-forte, água- às 20h30min, na Bolsa de mensional: Real e Virtual", anos de atividade do mes- inauguram, às 19h, a mos-
tinta e ponta-seca, em preto Arte de Porto Alegre (Quin- a partir das 19h30min, na mo. São eles: Aloisio Peder- tra "Preto no Branco", com

tino Bocaiuva, 115). Galeria do Dmae (24 de Ou- sen, Asta Knorr, Ione Laza- trabalhos monocromáticos.
Buscando duas aborda- tubro, 200). Na Galeria João rotto, Gaia, Janema, H
gens de uma nova pos- Fahrion, destinada a jovens Juarez Jannone, Jú- jS
tura artística para en- artistas e sediada no térreo lia Gütler, LeonelToz- j

do MargsTPça. aa Aiiande- zi, Maria A. Curi, Ma- i
nhos, a artista plástica ga), üuilleríno AtiláhTüreüs rizya, Marina Cunha, B

fotos divulgação / cp mostra nove pinturas " Nelda Payastro, Ode- [ 
sobre tela de medio e te Pereira, Ruti Perro- 
grande porte. A técní- ne, Sylzah Ferreira, 1 
ca que o artista utili- Teresinha D'Ávila, Va- 1 
zãetintaacnlicaepva léria Nery e Paulo da 1 
é espelham ~basfca- Rocha. Os alunos de I 
mente a Figura huma-” Malu Rocha e Anete 1 
na, numa" proposta Peres, do Atelie Livre h 
despojàdãè contempo- da Prefeitura, inaugu- * 
râneá. "Setembro" Ta ram exposição, às 19h,

|H còleüvãqueseraaber- na Galeria Espaço Li- 
ta hoje, às 15h30min, vre (República, 575). 
na agência do Banco Na Sala Augusto Me
do Brasil (Protásio Al- yer da CCMQ (Andra- EJ M 
ves, 2661), com obras das, 736), Adolfo Bit- L ^ 
dos alunos do Atelier tencourt, Flávio Gon- De Eliane Santos Rocha

contrar novos cami-
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De Heitmann e Paulo Rocha
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] 10 ZERO HQRA/Terça-feira, 15 de setembro de 1992

roteiro

Guillermo A.C.:
artista mostra 
pinturas no 
Margs

VISUAIS

INAUGURAÇÕES
GUILLERMO A.C. — Na Galeria João 

Fahrion do Margs (Praça da Alfânde
ga s/n°), às I9h, abre exposição de 
pinturas do artista. Até 4 de outubro, 
de terças a domingos das lOh às 12h e 

- das !3h às I7h.


