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Ernani Manganela Lygia Mallmann 
Selmo Fonseca

Promoção : SUS SC / SEC
MARGS
ASSOCIAÇÃO DOS CERAMISTAS DO RGS 
HOTEL UMBU

. UGHINI S/A

SECRETARIA DE :SDUCAÇÃO E CULTURA 
SUBSECRETÁRIA DE CULTURA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

» VI SALÃO de cerâmica do rio grande do sul “

• 27 ^rtistas Selecionados
- RGS , SC , PR
- PRÊMIO AQUISIÇÃO: Cláudio Ely

Eduardo Martins Marligs Ritter 
Marite Englert' 
Milton Maia 
Tânia Resmini



Rio Grande do Sul

VI Salão 
de Cerâmica 
do

Entrega de Prêmios e Vernissage:
2 de outubro, às 18h 30min.
Período de Exposição:
2 a 28 de outubro de 1984
Local: Sala da Galeria — 2? andar

Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Praça da Alfândega s/n? — P. Alegre/RS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul/ 
SUSEC convidam para a abertura do
VI Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul

O RIO GRANDE SOMOS NÓS. 
FAÇA A SUA PARTE.

GOVERNO JAIR SOARES

mmcs
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura
Secretaria de Educação e Cultura
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Abertas inscrições para 
VI Salão de Cerâmica

Já estão à disposição dos interessados, no Núcleo de 
p vC„j e Comunicação do MARGS, as fichas de ins
crições para 0 VI Salão de Cerâmica do RGS. Promovido 
pela Secretaria de Educação e Cultura, Subsecretária de 
Cultura e Museu de Arte do Rio Grande do Sul e contando 
com a colaboração da Associação dos Ceramistas do Rio 
Grande do Sul, o Salão reunirá obras de ceramistas do 
nosso Estado, de Santa Catarina e do Paraná, com a fina
lidade de documentar e incentivar a arte cerâmica na re
gião sul. O VI Salão de Cerâmica do RGS realizar-se-á no 
período de 2 a 31 de outubro corrente, tendo como sede o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul e as inscrições serão 
abertas no período de 7 a 24 de agosto.

A comissão organizadora do VI Salão é composta por 
membros do Margs e da Acergs e integrará cinco catego
rias. A primeira é de Cerâmica Funcional (peças utilitá
rias feitas a mão, tomo ou molde); a segunda, de Painel e 
Mural (peças elaboradas num plano, desenvolvidas ae 
maneira escultórica ou pictórica); a terceira, de Pfoposta 
(trabalho de caráter inovador, introduzindo questiona
mentos de ordem estético-filosófica, representado por 
uma peça cerâmica ou ainda pela montagem de um am
biente); a quarta, de Pesquisa (apresentação de trabalho 
técnico-científico a respeito de assunto pertinente a cerâ
mica) e a quinta, de Escultura (formas ceramicas figura
tivas ou abstratas, que não se atém a fins utilitários. A ca
tegoria de Escultura se divide em duas: peças com e sem 
revestimento cerâmico. O VI Salão de Cerâmica do RGS 
conferirá seis prêmios (aquisição) aos participantes, no 
valor de Cr$ 200 mü cada um. Os ceramistas associados 
da Acergs estão recebendo as fichas diretamente da Asso
ciação.
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4a Categoria: Pesquisa, 
correspondendo à apresen
tação de trabalho técnico-ci- 
entífico a respeito de assunto 
pertinente à cerâmica;

5a Categoria: Escultura, 
corresponde às formas cerâ
micas figurativas ou abstra
tas, que não se atém a fins 
utilitários. Esta categoria di
vide-se em duas:

a) — peças sem revesti
mento cerâmico;

b) — peças com revesti
mento cerâmico;

O VI Salão de Cerâmica do 
RS conferirá seis prêmios 
(aquisição) aos participantes, 
no valor de Cr$ 200 mil cada 
um.

O VI Salão de Cerâmica do 
RS relizar-se-â no período de 
02 a 31 de outubro do corren
te, tendo por sede o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. 
As inscrições estarão abertas 
no período de 07 a 24 de agos
to. no Núcleo da Galeria do 
MARGS-2o andar.

As fichas de inscrição estão 
á disposição dos interessados 
no Núcleo de Promoções e 
Comunicação do MARGS — 
térreo. Os ceramistas associ
ados á ACERGS estão rece
bendo as fichas diretamente ! 
da Associação.

24 DE ÃBRIL DE 1984

O VI Salão de Cerâmica do 
Rio Grande do Sul, promovi
do pela Secretaria de Educa
ção e Cultura, Subsecretária 
de Cultura e Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul e con
tando com a colaboração da 
Associação dos Ceramistas do 
Rio Grande do Sul, reunirá 
obras de ceramistas do nosso 
Estado, de Santa Catarina e 
do Paraná, com a finalidade 
de documentar e incentivar a 
arte cerâmica na Região Sul.

A comissão organizadora 
do VI Salão de Cerâmica do 

' Rio Grande do Sul é compos
ta por membros do MARGS e 
da ACERGS. O VI Salão de 
Cerâmica do RS integrará 
cinco categorias:

Ia Categoria: Cerâmica 
Funcional, correspondendo a 
peças utilitárias feitas à mão, 
tomo ou molde;

2a Categoria: Painel e Mu
ral, correspondendo a peças 
elaboradas num plano, de
senvolvidas de maneira es- 
cultórica ou pictórica;

3a Categoria: Proposta, 
correspondendo ao trabalho 
de caráter inovador, introdu
zindo questionamentos de or
dem estético-filosófica, repre
sentado por uma peça cerâ
mica ou ainda pela monta
gem de um ambiente;

MARGS promoverá 
VI Salão de Cerâmica
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0 Salão de Cerâmica 
será composto por cinco 
categorias: Cerâmica Fun
cional (corresponde a pe
ças utilitárias feitas a mão. 
no torno ou molde); Painel

ucaao Rio Grande do Sul 
contando com a colabora- 

çao da Associação de Cera- 
mistas do Estado. O Salão 
reunira obras de ceramis- 
tas do Paraná. Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul 
com a finalidade de docu
mentar e incentivar a arte 
cerâmica.

A Secretaria de Educa-
CulturaTSuEsecreta-'

de Cultura e o Museu de* 
Arje do Rio Grandé^õ^ãr 
promoverãó^eTTT^rBr 
outubro. oA/LSaJão dp Gnrá

e Mural ( corresponde a pe
ças elaboradas num plano, 
desenvolvidas de maneira 
escultórica ou pictórica); 
Proposta (corresponde ao 
trabalho de caráter inova
dor. introduzindo questio
namentos de ordem estéti
co filosófica): Pesquisa 
(corresponde a apresenta
ção de trabalho técnico' 

-cientifico a respeito de as
sunto pertinente á cerâmi
ca: Escultura (correspon
de a formas cerâmicas figu
rativas ou abstratas).

As inscrições para o 
evento estarão abertas no 
período de 7 a 14 de agosto 
e poderão ser feitas no Mu
seu dr Arte do Rio Grande 
do Sul na rua 7 de Setem 
br o. 1 ü 1C, Porto Alegre- RS

VI Saião dg Cfirâ
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■ ZANINI - A Arte no Brasil a partir do Modernis
mo, a criação artística e o meio profissional e ques
tões artísticas após as vanguardas em Museologia 
Contemporânea, amanhã e quarta, no Margs. O se
minário tem co-promoção do Curso de Especializa
ção em Artes Plásticas da PUC e é uma rara oportu
nidade de aprender com o organizador das duas últi
mas bienais de São Paulo e membro do Conselho In-

g temacional de Museus (Paris).

■ ROTH — Outro importante curso no Margs: Fabri
cação de Papel Artesanal para Fins Artísticos, por 
Otávio Roth. Otávio, que está com uma exposição no 
Centro Municipal de Cultura, é artista e artesão, co- A 
nhecendo como ninguém no Brasil as técnicas da pro- S 
dução artesanal de papel. Bolsista do CNPq no Instl- B 
tutode Pesquisas Tecnológicas da USP, Roth estudou 
em Londres, Oslo e Nova Iorque. O curso será reali
zado nesta sexta e sábado e as inscrições (Cr$ 20 mil)

H ainda estão abertas.

Segunda-feira, 16.07.84/ZH SEGUNDO CADERNO
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■ CERÂMICA — De 7 a 24 de agosto estarão abertas 
inscrições para o VI Salão de Cerâmica do Rio Gran
de do Sul, destinado a artistas gaúchos, catarinenses 
e paranaenses. Promoção da SEC, Subsecretária de 
Cultural e Margs, o salão terá cinco categorias: cerâ
mica utilitária, painel, proposta (trabalho de caráter 
inovador), pesquisa (trabalho técnico-científico) e es
cultura. Serão distribuídos seis prêmios aquisição de 
Cr$ 200 mil cada. As fichas de inscrição podem ser ob
tidas no Margs ou na Associação dos Ceramistas.

■ VERA — O Espaço ABC da Funarte no Museu de 
Arte Moderna do Rio inaugura nesta quinta uma ex
posição de Vera Chaves Barcellos. A mostra inclui 
uma retrospectiva de gravuras e fotos e uma série de 
trabalhos novos em desenho.

■ SALÃO - Entre os 72 artistas selecionados pelo IX 
Salão de Arte de Ribeirão Preto (SP) estão cinco gaú
chas: Maristela Salvatori (gravura), Angelina Mattos 
da Silva, Elisabeth Bina Monteiro, Lenir de Miranda 
e Luiza Manoelita da Fontoura (pintura). Maristela e

g Angelina receberam prêmios aquisição. O salão esta
rá aberto até dia 15 de agosto.

asco Prado está fazendo 70 anos de 
idade. Este artista, que marca profundamente 
a paisagem de Porto Alegre e muitas outras 
cidades com suas obras públicas, foi 
homenageado, na semana passada, pela 
Associação dos Escultores do Rio Grande do 
Sul. Em novembro, será a vez do Margs 
expor uma grande retrospectiva de Vasco 
patrocinada pela Funarte. Uma boa 
oportunidade para se ver a extensão e a 
qualidade da obra desse gaúcho de 
Uruguaiana, um dos fundadores do Clube de 
Gravura e, há algumas décadas, referência 
obrigatória quando se fala em escultura no 
Brasil.
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Os selecionados do 
Salão de Cerâmica

O júri de seleção do VI Salão 
de teràmica do RGS, promo
ção do MARGS/Susec e Asso
ciação dos Ceramistas do Es
tado. selecionou 36 artistas pa
ra a mostra que abre dia 2 de 
outubro, na Sala da Galeria do 
Museu de Arte. È esta a rela
ção dos indicados: Prêmios 
Aquisição, para a escultura de 
Cláudio Ely, proposta de 
Eduardo Martins, cerâmica 
de Maritè Englert. proposta 
de Marlies Ritter. terracota 
de Nílton Maia e escultura de 
Tânia Resmini; Menção hon
rosa para Emani Manganelli, 
pelo conjunto da obra, Lygia 
Mallmann pela proposta e Sel- 
mo Fernandes, proposta. Fo
ram selecionadas: Ana Lúcia 
Neves da Fontoura, Cláudio 
Munarski, Delma Godoy, 
Francesca Ducceschi. Helena 
Saafeld Ferreira. Ivany 
Kulczynski. Liliana Moeller. 
Luiz Antônio Fe kl. Marili Op- 
permann, Marta Linhares. 
Maria dos Santos. Neiva Sici- 
liani, Raul Saldanha Pilla, Ro
berto Barcellos. Rose mari 
Scotti, Vera Maria Becker, 
Virgínia Limberger e Vivian 
Corrêa da Silva. Não foram 
premiadas as seções de painel 
e mural de pesquisa, 
transferindo-se as distinções 
para a escultura de Tânia Res
mini e para a “Escultura de 
Bolso” de Eduardo Martins.

Os prêmios do VI Salão de 
Cerâmica/RGS serão entre
gues dia 2 de outubro, às 
18h30min, permanecendo a ex
posição até 28 de outubro, no 
MARGS. As obras não selecio
nadas poderão ser retiradas 
pelos ceramistas a partir da 
próxima terça-feira, das 10 às 
17 horas, até sextas-feiras.
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Ceramistas em ação
Ceramistas gaúchos tém encontro marcado em 

outubro no Margs.jmde acontece o 6° Salão de Ce
râmica. alem de atividades desenvolvidas com 
crianças e interessados. Consta do programa tam
bém um encontro com Megumi Yuasa. que orienta
ra a confecção de cerâmicas.
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ZORÀVIA - A Galeria 
Municipal de Arte de 
Joinville(SC) está expon
do, até dia 25, gravuras e 
tapeçarias de Zorávia 
Bettiol.

(Gonçalves Chaves, 1135), 
uma Individual de pintu
ras de Arlinda de Maga
lhães Nunes. Arlinda é 
um dos bons valores da 
terra. Pena que o catálo
go tenha privilegiado o 
adjetivo em lugar da in
formação. Sem foto nem 
descrição dos trabalhos, 
fica difícil saber o que Ar
linda está expondo.

NERY — A galeria 
Kraft Escritório de Arte 
prorrogou atê dia 30 a 
mostra de Ismael Nery, 
que teve cancelado seu 
roteiro pelo Interior. Ca
xias, Santa Maria, Pelo
tas e Rio Grande não irão 
ver essa valiosa mostra, 
por problemas de seguro 
e transporte.

uma individual de pintu
ras recentes.

FOTOGRAFIA - Mar
tin Streibel expõe até dia 
12 de outubro, na galeria 
do Instituto Nacional da 
Fotografia (Funarte), no 
Rio, em mostra conjunta 
com Leonardo Carneiro e 
Roosevelt Campos Nina.

ERÓTICA — A galeria 
Delphus Arte Sobre Papel 
abre amanhã uma coleti
va de desenhos, aquare
las e gravuras com temá
tica erótica. Os trabalhos 
são de Siron Franco, Da
rei, Maria Tomaselli e 
Enio Lippmann, entre ou
tros.

ARLINDA — Na gale
ria Spaçoarte, em Pelotas

BONINO - Maria Inês 
Rodrigues abre amanhã, 
na galeria Bonino, no Rio,
—

-

CERÂMICA - O VI Sa
lão de Cerâmica do Rio 
Grande do Sul, que inau
gura dia 3 de outubro, já 
julgou as obras. Recebe
ram prêmio aquisiçãr 
Cláudio Ely, Eduardo 
Martins, Marlies Ritter, 
Marité Englert, NJlton 
Mala e Tânia Resmfnl. O 
júri concedeu menção 
honrosa a Ernani Manga- 
nelli, Lygia Mallmann e 
Selmo Fonseca Ramos.

AUDIOVISUAL - O 
Margs continua exibindo, 
de quartas a sábados, às 
16h30mln, o audiovisual 
sobre Iberê Camargo, 
produzido pelo Núcleo de 
Documentação e Pesqui
sa do Museu, com roteiro 
e entrevistas de Teniza 
Spinelli e fotografia e 
montagem de Mabel Viei
ra.

•A rí, r*. < o a
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arlos Scliarestá em Porto Alegre. Que bom 
a gente poder rever o mestre pintor, sempre entu
siasmando debates, como o realizado sábado à tar
de no Margs. Amanhà, às 21h, ele inaugura uma 
mostra de pinturas recentes na galeria Bolsa de Ar
te. Então o dinâmico animador cultural se revela o 
eterno lírico dos barcos divididos em real e reflexo, 
dos bules, do ferro de passar, das beringelas e pra
tos, dos telhados de Ouro Preto. Nào perca: faz bem 
à alma. No catálogo, outro grande momento: o texto 
do mestre Rubem Braga. Lírico e exato, como 
Scliar. Em tempo: sexta, ele abre outra exposição 
em Caxias, no Alfred Palace Hotel. No dia anterior, 
faz palestra e mostra filmes sobre sua obra, no mes
mo local.
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Além dos premiados, o Jú
ri de seleção ofereceu Men
ção Honrosa para Emani 
Manganelli, pelo conjunto da 
obra; Lygia Osório Mal- 
mann, pela proposta “Peça 
A”; e a Selmo Fonseca Ra
mos, pela proposta “Fer
ramentas I, D, UI”. Entre os 
demais selecionados estão 
Ana Lúcia Neves da Fontou
ra, Cláudio Munarski, Delma 
de Oliveira Godoy, Frances- 
ca Ciniglio Ducceschi, Hele
na Saafeld Pinto Ferreira, 
Luiz Antônio Fekl e Raul Sal-
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O 6? Salão de Cerâmica do 
Rio Grande do Sul selecionou 
36 participantes. Na promo
ção do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul e da Associa
ção dos Ceramistas do Rio 
Grande do Sul foram desta
cados seis artistas, com prê
mios Aquisição. Cláudio Ely, 
com a escultura esmaltada 
“Saí do Útero Momo e Es
curo”; Eduardo Martins, 
com a proposta “Escultura 
de Bolso”; Marlies Ritter, 
com a proposta “Constança, 
estas Laranjinhas a Mãe cor
tou para ti”; Maritê Englert, 
com a cerâmica funcional de
corativa “Galo”; Nilton 
Maia, com a escultura terra
cota “Sonhadora”; e Tânia 
Resmini, com a escultura 
(óxidos) “SemTítulosC”.

das, a partir de hoje, dia 18 de 
setembro, de terças a sextas, 
das 10 às 17 horas, no Núcleo 
da Galeria do Margs.

MEGUMIYUASA
Durante a realização do 

Salão, de 15 a 26 de outubro, o 
Margs e a Associação dos Ce
ramistas do Rio Grande do 
Sul realizam dois cursos so
bre cerâmica com o profes
sor Megumi Yuasa. “Consi
derações sobre o Processo da 
Cerâmica” ou “Reflexões 
Sobre o Ver”, com 20 vagas, 
destina-se a profissionais, en
quanto “Cerâmica Para 
Principiantes”, com 30 va
gas, é para os iniciantes na 
técnica.
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Resultado do 6? Salão gaúcho
danha Pilla, Ivany Lucas 
Kulczzynski, Liliana Marion 
Moeller, Marili Cintra Oper- 
mann. Marta Mascarenhas 
Linhares, Maria dos Santos, . 
Neiva Geissler Siciliani, Ro
berto Billalva Barcelos, Ro- 
semari Spinato Scotti, Vera 
Maria Hemb Becker, Virgí
nia Limberger e Vivian Mutti 
Corrêa da Silva, num total de 
36 pessoas.

A abertura e entrega dos 
prêmios desta 6? edição do 
Salão será no próximo dia 2 
de outubro, às 18:30 horas, na 
Sala da Galeria do Margs. E 
os trabalhos ficarão expostos 
de 3 a 28 de outubro, no mes
mo local. As obras não sele
cionadas podem ser retira-
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Giro do Noticio—
• Será com entrega dos prêmios a 
aberttira do VI Salão de Cerâmica do 
Rio Grande do Sul. amanhã à noite, no 
Museu de Arte. Entre os expositores fi- 
gura Lygia Mallmafin.

• O banqueiro e sra. Roberto Maison-
nave, c1* J----- -
gado Filho e ela esperada hoje pela ma-

_i° __ / L
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tadosUrt<fo*ram a temporada "os Es- no Teatro Renascença, logo à

sicaoriental, patrocinadopeloCoiwula tura r!gi-stra imPortante aber- 
do do Japão, serà com palestra dS nro.' Trata 1 dX final da tarde-

- ««.queiro e sra. Koperto Maison- audiçãode^Sudanef”1 Seguida a na Amazônia°.Sna agéncla^radeíco1 
nave, ele ^embarcando ontem no Sal- sitor Kengyo Yatsuha^quVvlíeX tro^R ® d contando com o pa-' 

------------ ■ 1614. O concerto com instrSment^ d^u. Ko^!^
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omeça hoje uma semana repleta de expo-

Pintura construtiva
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senvoltura uma palheta cheia de cores vi
vas — a Bolsa de Arte mostra outra dimen
são igualmente fascinante de Scliar: o de
senhista. O extraordinário domínio de tra
ça e o evidente prazer com que ele “escre
ve" as formas já são conhecidas desde 
muito e especialmente por suas anotações 
de soldados em repouso durante a campa
nha da FEB. Agora. Scliar apresenta lito
grafias e serigrafias recentes onde esse 
traço ágil e enxuto aborda novos persona
gens e objetos. Há também guaches e 
aquarelas, que compartilham a exatidão 
do gesto do desenhista.
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Paulo Porcella mostra sua mais recente 
fase em pintura, que resultou de um inten
so processo de autocrítica desencadeado 
pelo curso de Especialização em Artes 
Plásticas da PUC. Li rico e suave em suas 
telas anteriores, o pintor adotou uma te
mática forte e uma linguagem agressiva. 
Como ele próprio lembra, “os elementos 
que estou utilizando (carcaças de animais 
esquartejados e pendurados por ganchos) 
foram anotados em 1974. Mas apenas ago
ra encontrei a oportunidade e o momento 
para questioná-los e identificar-lhes rela
ções". Porcella acaba de ganhar o primei
ro prêmio em pintura do Panorama Gaú
cho de Artes Plásticas, com uma tela da 
série “Vitrines".

Encerrando a semana, um grande acon
tecimento: a pintura geométrica e constru
tiva de Manfredo Souzaneto. Manfredo, 
que foi um dos grandes destaques da re
presentação brasileira da última Bienal de 
São Paulo, faz sua primeira individual em 
Porto Alegre, trazendo 15 trabalhos recen
tes onde prossegue sua pesquisa de pintura 
çom pigmentos da terra e resina acrílica.
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c
omeça hoje uma semana repleta de expo

sições. Inauguram por estes dias nada menos de 
cinco individuais e um salão de âmbito interesta
dual. A agenda se inicia com a mostra de óleos so
bre tela da série "Vitrines” de Paulo Porcella. na 
galeria Kraft Escritório de Arte. Para amanhã, es
tão concentrados três eventos: a galeria Singular 
abre com um espetáculo de som e luz no Teatro São 
Pedro a exposição de escultura de Elizabeth Tur- 
kieniez. a Bolsa de Arte começa uma mostra de 
gravuras e aquarelas de Carlos Scliar e o Margs 
inaugura o VI Salão de Cerâmica do Rio Grande do 
Sul. Quarta-feira, a galeria Delphus expõe dese
nhos e gravuras de Nelson Jungbluth e a Galeria 
Municipal de Arte de Pelotas abçe individual de de
senhos de Berenice Laks. Finalmente, no sábado, a 
galeria Tina Presser apresenta pinturas do mineiro 
Manfredo de Souzaneto.

Elisabeth Turkieniez propõe uma apre
sentação especial para as esculturas em
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Na galeria Singular e no Teatro S. Pedro, as esculturas de Beth Turkieniez

Uma semana cheia de exposições
fias, desenhos, estudos e gravuras colori
das a mão. E confessa estar em fase de 
mudança de linguagem, buscando se des
vincular do resultado sempre limpo e bem- 
acabado que a experiência em publicidade | 
lhe trouxe. “Não ê fácil, de uma hora para 
outra, apagar uma concepção visual ad
quirida em 40 anos. Mas pretendo a pince
lada mais solta, mais gestual. Acho que es
ta minha preocupação com a limpeza está 
exagerada".

Outubro ê o més da cerâmica para o Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul. Ama
nhã. às 18h30min. será inagurado o VI Sa- 
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As pinturas 
do mineiro 
Manfredo 
Souzaneto 
estarão na 
galeria 
Tina Presser
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Paulo 
Porcella 
mostra 
suas 
“Vitrines" 
na 
Kraft 
escritório 
de Arte
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OMARGS 
inaugura hoje o 
VI Salão de 
Cerâmica do Rio 
Grande do Sul, 
reunindo 
ceramistas dos 
três Estados do 
Sul com o 
objetivo de 
incentivar este 
tipo de arte na 
Região. 
(Página 2) 
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Outubro è o mês da cerâmica para o Mu
seu de Arte do Rio Grande do'Sul. Ama
nhã. às 18h30min, será inagurado o VI Sa
lão de Cerâmica, com a entrega dos prê
mios aquisição. O evento, que reúne obras 
de 36 artistas paranaenses, catarinenses e 
gaúchos, foi coordenado pela Associação 
dos Ceramistas, entidade criada há ape
nas um ano e que já encontrou formas efi
cientes de atuação. Paralelo ao evento, a 
partir do dia 15 serão realizados dois cur
sos (um para iniciantes e outro para profis
sionais) com o professor Megumi Yuasa, 
uma das maiores expressões da cerâmica 
no País.
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6? Salão de Cerâmica:

Obra d* Marllas Rltter, premiada no Salão de Cerâmica

0 Júri de Seleção, compos
to por Francisco Stockinger, 
Lirdi Muller Jorge, Maria 
Annita Linck, Rose Lutzem- 
berger e Vanda Bopp, sele
cionou 27 obras. Receberam 
Menção Honrosa pelo con
junto de obra Selmo Fonse
ca Ramos com a proposta 
“Ferramentas I, II, III” e 
Lygia Osório Mallmann com 
uma das peças que ela colo
cou no salão.

O Salão de Cerâmica do 
Rio Grande do Sul estará em 
exposição até dia 28 deste 
mês na Sala da Galeria (2? 
andar do MARGS), aberto à 
visitação, de terça a domin
go, das 10 às 17 horas.

MEGUMIYUASA
O ceramista paulista Me- 

gume Yuasa estará minis
trando cursos para profis
sionais e iniciantes em Cerâ
mica, durante a realização 
do Salão. Inscrições e in 
formações no Núcleo de Ex
tensão do MARGS.

EDUARDO CRUZ — Mostra de 
desenhos a pastel e cerâmicas 
na galeria de arte da Casa Mas- 
son (rua dos Andradas, 1459), 
até 5 de outubro. Visitação de 
segunda a sábado, no horário 
comercial.

ARTE VIVA - Coletiva in
cluindo escultura, desenhoefo- 
tografia, na Casa de Cultura 
Mário Quintana (rua dos An
dradas, 736). A exposição reú
ne 57 trabalhos de Vilmar Godi- 
nho, César Augusto, Luiz Henri
que Garcia, Alexandre Antu
nes, entre outros artistas. Visi
tação de segunda a sexta, das 
lOàs 18:30horas, e nos sábados 
e domingos, das 14 às 18 horas, 
até 6 de outubro.

PONTO DE ARTE — Na Joa- 
Iheria Alberto do Shopping 
Center Iguatemi. Exposição de 
100 obras de Paulo Porcella. 
Antônio Maia, João Fahrion, 
Saint Clair e Luiz Maristany de 
Trias, entreoutros. Visitação no

abertura oficial, hoje
O 6? Salão de Cerâmica do 

Rio Grande do Sul tem sua 
abertura oficial marcada 
para hoje, dia 2 de outubro, 
às 18:30 horas no MARGS, 
com uma apresentação do 
Coral da Universidade Fe
deral do Rio Grande do Sul. 
Na ocasião serão entregues 
os prêmios aquisição (Cr$ 
200 mil) a cada um dos artis
tas destacados. Em sua 6? 
edição, a promoção do 
MARGS, órgão da Subsecre
tária de Cultura da SEC, 
contou com o apoio da Asso
ciação dos Ceramistas do 
Rio Grande do Sul, do Hotel 
Umbú e de Ughini S/A.
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horário comercial (das 10 às 22 
horas), na Joalheria Alberto, 
loja 48 do Shopping Center 
Iguatemi (avenida João Wallig, 
1800).

A escultura “Saí do Útero 
Morno e Escuro”, de Cláu
dio Ely, recebeu o prêmio 
Subsecretária de Cultura; 
“Constança, Estas Laran
jinhas a Mãe cortou para 
Tí”, de Marlies Ritter, o prê
mio Associação dos Cera
mistas do Rio Grande do Sul. 
“Esculturas de Bolso”, pro

posta de Eduardo Martins, 
ganhou o prêmio Degussa 
S/A; “Sem Título C”, de Tâ
nia Resmini, o prêmio Ban
co Sulbrasileiro S/A. O 
“Galo”, de Marilene 
Englert (Maritê), o prêmio 
Companhia Habitasul de 
Participações e “Senhora” 
de Nilton Maia, o prêmio Me
talúrgica Jackwall S/A.

â
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SALÁRIO Ml NIMO- No 
Instituto de Educação 
(Osvaldo Aranha), ás 20h, 
projeção — seguida de 
debates — do filme de Lucas 
Weber, dentro da 1* Mostra 
Rio-Grandense de 
Preparativos para o Trabalho. 
Promoção do Senac, com 
entrada franca.

Promoção Margs/Susec com 
apoio Associação dos 
Ceramistas, Hotel Umbu e 
Ughini. Na ocasião, 
apresentação da Coral da 
Ufrgs. Visitação até 28 de 
outubro, de terça a domingo, 
sempre das lOh às 17h.
CARLOS SCLIAR - Na Bolsa 
de Arte (Quintino Bocaiuva, 
1115), abertura da mostra de 
desenhos, aquarelas e 
gravuras de Carlos Scliar. 
Visitação das lOh às 12h, e das 
15hàs21h.

C_Z . /

FILME_________
AS TRUTAS — No Auditório 

da Assembléia Legislativa, 
20h30min, apresentação do 
filme espanhol de José Garcia 
Sanchez, Io prêmio do 
Festival de Berlim. Versão 
original. Entrada franca. 
Promoção Consulado da 
Espanha e Clube de Cinema.

HISTÓRIAS PROIBIDAS DO 
PEQUENO POLEGAR - No 
Auditório da Assembléia 
Legislativa, 18h30min, 
projpção do filme que conta a 
história de El Salvador desde 
o seu descobrimento até os 
dias de hoje — uma visão 
mais ampla da situação 
dramática da guerra civil 
salvadorenha. Promoção do 
jornal Tribuna Operária.

EXPOSIÇÃO 
ELISABETH TURKIENICZ - 
A escultora abre hoje, na Sala 
de Exposições do Teatro São 
Pedro (20h), e amanhã na 
Singular (Travessa Frederico 
Linck, 45), a mostra Bailado 
Estático-Pars/Eros. (Veja 
mais detalhes na página de 
Célia Ribeiro).
SALAO DE CERÂMICA - No 
Margs (Praça da Alfândega), 
18h30min, abertura do 6* 
Salão de Cerâmica do Rio 
Grande do Sul, com entrega 
dos prêmios Aquisição.

RECITAL_______
POESIA EM CENA - Na 
Quimera Artes & Livros 
(Osvaldo Aranha, 1070 — 
s/401, ao lado do Cine Bristol),

VÍDEO_______ _
IRON MAIDEN E 
MOTORHEAD - Na 
Megaforce (Centro Comercial 
Independência, 30 — loja lo 
10), apresentações diárias em 
videotelão dos filmes de rock 
com os conjuntos Iron Maiden 
e Motorhead, ás 19h30min e 
21h30min. Cr$ 1.500, no local.

CONCERTO
MÚSICA JAPONESA - No 
Auditório Tasso Corrêa, do 
Instituto de Artes da Ufrgs 
(Senhor dos Passos, 248), lOh, 
palestra e concerto de música 
tradicional japonesa, a cargo 
dos seguintes artistas: 
Baikyouku Tsuna Iwaki, Yuko 
Ogura, Tomoi Inoki. Serão 
demonstrados os instrumentos 
japoneses Shakuachi, Koto e 
Shamisen. Promoção do 
Departamento de Música do 
lA/Ufrgs. Entrada franca.

/
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Salão da
Cerâmica no
MARGS

As 10h30min desta terça- 
feira. o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, orgáo da 
SUSEC, estará inaugurando o 
VI Salão de Cerâmica do RG- 
S, reunindo ceramistas dos 
três Estados do Sul. Criado 
em 1975 como Coletiva fié 
Cerâmica, com a finalidade 
de documentar e incentivar a 
arte cerâmica nesta Região 
do Pais foi posteriormente 
transformado em Salão e 
agora atinge sua sexta 
edição, contando com o apoio 
da recentemente criada As
sociação dos Ceramistas do 
RGS.

Vinte e sete artistas fo
ram selecionados pelo juri de 
seleção e premiação do VI 
Salão de Cerâmica, integrado 
por: Xico Stockinger, Maria 
Anita Linck, Lirdi Muller Jor
ge, Rose Lutzemberger e Van- 
da Bopp. Esta edição recebeu 
significativo apoio da área 
privada do Estado para sua 
realização. Os prêmios fi-- 
caram com : Cláudio Ely com 
"Sai do Utero Morno e Escu
ro" (Prêmio Subsecretária de 
Cultura/SEC) Marlies Ritter 
com "ConstançajEstas Laran
jinhas a Mãe Cortou Para Ti” 
(Prêmio Associação dos 
Ceramistas do RGS); Eduar
do Martins com “Escultura 
de Bolso''(Prêmio Degussa 
S.A.); Tânia Resmini com 
"Sem Titulo C"(Prêmio Sul- 
brasileiro S.A.); Marilene 
Englert com "Galo"(Prêmio 
Companhia Habitasul de 
Participações) e Nilton 
Maia com "Sonhadora" 
(Pr^hiio Metalúrgica Jack- 
wail S.A.). Ainda foram con
feridas Merlções Honrosas a 
Selmo Fonseca Ramos e Ly- 
gia Osório Mallmann.

A abertura do Salão con
tará com a apresentação do 
Coral da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
e serão entregues os prêmios 
aquisição#no valor de Crí 
200.000 cada um. O VI Salão de 
Cerâmica do RGS per
manecerá aberto a visitação 
de 3 a 28 de outubro, de terça a 
domingo, das 10 às 17 horas. 
Concomitantemente a rea
lização o MARGS e a Asso
ciação dos Ceramistas do RGS 
estarão promovendo um cur
so com o ceramista paulista 
MEGUMI YUASA, de 15 à 26 
de outubro e as inscrições 
podem ser feitas no Núcleo de 
Extensão, Sala 4, no Museu.
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Mais nove exposições
de terça a domingo, das 10 às 
17 horas.

Trias, entre outros. Visitação no 
horário comercial (das 10 às 22 
horas), na Joalheria Alberto, 
loja 48 do Shopping Center 
Iguatemi (avenida Joào Wallig, 
1800).

Jornal:
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EDUARDO CRUZ — Mostra de 
desenhos a pastel e cerâmicas 
na galeria de arte da Casa Mas- 
son (rua dos Andradas, 1459), 
até 5 de outubro. Visitação de 
segunda a sábado, no horário 
comercial.

GLADYS GEYER — Mostra de 
pastéis sobre papel na Sala de 
Artes da Associação Leopoldi- 
na Juvenil (rua Marquês do 
Herval, 280). Visitação até 11 
de outubro, das 14:30 às 19 ho
ras.

PAULO PORCELLA — Exposi
ção de pinturas em acrílico, na 
Kraft Escritório de Arte (rua Fi
ladélfia, 136), até 28 de outu
bro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
19 horas; e no sábado, das 10 às 
12 e das 15 às 19 horas.

CARLOS SCLIAR — Mostra de 
guaches, aquarelas, serigrafias 
e litografias até o dia 11 deste 
mês na Bolsa de Arte (Quintino 
Bocaiuva, 1115), de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das 15 às 
21 horas. E no sábado das 15 às 
19 horas.

ELISABETH TURKIENIEZ — Ex
posição de esculturas em bron
ze e alumínio policromado no 
"foyer" do Teatro São Pedro 
(Praça da Matriz), até 17 deste 
mêsjde terça a domingo,das 10 
às 22 horas. E na Galeria Singu
lar (travessa Frederico Linck, 
45) peças de menores dimen
sões também da série "Parse- 
ros", de segunda a sexta, das 9 
às 12horasedas 14às 19horas; 
e no sábado, das 9 às 13 horas.

SALÃO DE CERÂMICA — Saint Clair e Luiz Maristany de 
Mostra das obras selecionadas 
pela 69 edição do Salão de Ce
râmica do Rio Grande do Sul, 
até 28 de outubro, na Sala da 
Galeria (29 andar do MARGS — 
Praça da Alfândega). Visitação
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ARTE VIVA — Coletiva in
cluindo escultura, desenho e fo
tografia, na Casa de Cultura 
Mário Quintana (rua dos An
dradas, 736). A exposição reú
ne 57 trabalhos de Vilmar Godi- 
nho, César Augusto, Luiz Henri
que Garcia, Alexandre Antu
nes, entre outros artistas. Visi
tação de segunda a sexta, das 
lOàs 18:30 horas,enos sábados 
e domingos, das 14 às 18 horas, 
até 6 de outubro.

PONTO DE ARTE — Na Joa
lheria Alberto do Shopping 
Center Iguatemi. Exposição de 
100 obras de Paulo Porcella, 
Antônio Maia, João Fahrion,

LEOTILDES — Leotildes Alves 
Sutelo (Leka), expõe tapeçarias 
na galeria de arte do Bamerin- 
dus Crédito Imobiliário (rua 24 
de Outubro), até 5 de outubro. 
Visitação das lOàs 16:30 horas.
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sitaçõo de segunda a sexta, das 
9às 12 edas 14 às 19 horas, eno 
sábado, das 9 às 12:30 horas.

Cexcxvm<-ci

GLADYS GEYER — Mostra de 
pastéis sobre papel na Sala de 
Artes da Associação Leopoldi- 
na Juvenil (rua Marquês do 
Herval, 280). Visitação até 11 
de outubro, das 14:30 às 19 ho
ras.

CARLOS SCLIAR — Mostra de 
guaches, aquarelas, serigrafias 
e litografias até o dia 11 deste 
mês na Bolsa de Arte (Quintino 
Bocaiuva, 1115), de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das 15 às 
21 horas. E no sábado das 15 às 
19 horas.

ELISABETH TURKIENIEZ — Ex
posição de esculturas em bron
ze e alumínio policromado no 
"foyer'' do Teatro São Pedro 
(Praça da Matriz), até 17 deste 
mêsjde terça a domingo,das 10 
às 22 horas. E na Galeria Singu
lar (travessa Frederico Linck, 
45) peças de menores dimen
sões também da série "Parse- 
ros", de segunda a sexta, das 9 
às 12 horas e das 14 às 19 horas; 
e no sábado, das 9 às 13 horas.

SALÃO DE CERÂMICA — 
Mostra das obras selecionadas 
pela 69 edição do Salão de Ce
râmica do Rio Grande do Sul, 
até 28 de outubro, na Sala da 
Galeria (2° andar do MARGS — 
Praça da Alfândega). Visitação 
de terço a domingo, das 10 às 
17 horas.

PAULO PORCELLA — Exposi
ção de pinturas em acrílico, na 
Kraft Escritório de Arte (rua Fi
ladélfia, 136), até 28 de outu
bro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
19 horas, enosábado, das 10às 
12 e das 15 às 19 horas.

LEOTILDES — Leotildes Alves 
Sutelo (Leka), expõe tapeçarias 
na galeria de arte do Bamerin- 
dus Crédito Imobiliário (rua 24 
de Outubro), até 5 de outubro. 
Visitação das 10 às 16:30 horas.

GUILHERME SCHILLING MAR
TINS — Primeira individual de 
pinturas em acrílico sobre tela. 
Exposição até dia 19 de outubro 
na galeria de arte da Livraria 
Prosa i Verso (rua Mostardeiro, 
120 - loja 4). Visitação de segun
da a sábado, das 9 às 20 horas.

NELSON JUNGBLUTH — Co- 
letãnia de desenhos, serigra
fias e gravuras realizadas nos 
últimos dez anos. Na galeria 
Delphus Arte Sobre Papel (ave
nida Cristóvão Colombo. 1103), 
sem data de encerramento. Vi-

PONTO DE ARTE — Na Joa- 
Iheria Alberto do Shopping 
Center Iguatemi. Exposição de 
100 obras de Paulo Porcella, 
Antônio Maia, João Fahrion, 
Saint Ciair e Luiz Maristany de 
Trias, entre outros. Visitação no 
horário comercial (das 10 às 22 
horas), na Joalheria Alberto, 
loja 48 do Shopping Center 
Iguatemi (avenida João Wallig, 
1800).

EDUARDO CRUZ — Mostra de 
desenhos a pastel e cerâmicas 
na galeria de arte da Casa Mas- 
son (rua dos Andradas, 1459), 
até 5 de outubro. Visitação de 
segunda a sábado, no horário 
comercial.

ARTE VIVA — Coletiva in
cluindo escultura, desenhoefo- 
tografia, na Casa de Cultura 
Mário Quintana (rua dos An
dradas, 736). A exposição reú
ne 57 trabalhos de Vilmar Godi- 
nho, César Augusto, Luiz Henri
que Garcia, Alexandre Antu
nes, entre outros artistas. Visi
tação de segunda a sexta, das 
10 às 18:30 horas, e nos sábados 
e domingos, das 14 às 18 horas, 
até 6 de outubro.
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Dentre os 27 artistas 
apontados pelo júri de sele
ção e premiação — este ano 
Integrado por Xico Stockin- 
ger, Maria Anita Linck, 
Lirdi Muller Jorge. Rose 
Lutzemberger e Vanda 
Bopp —. destacaram-se os 
seguintes: Cláudio Ely, 
com a escultura Saí do Úte
ro Morno e Escuro (Prêmio 
Subsecretária de Cultu- 
ra/SEC); Marlies Ritter. 
com a proposta Oonstança, 
Estas Laranjinhas a Mãe 
Cortou para Ti (Prêmio As
sociação dos Ceramistas do 
RGSul); Eduardo Martins, 
com Escultura de Bolso 
(Prêmio Degussa S/A); Tâ
nia Resmini, com a escul
tura Sem Título C (Prêmio 
Banco Sulbrasileiro); Mari- 
lene Englert com Galo 
(Prêmio Companhia Habi- 
tasul de Participações); e 
Nilton Maia. com 
Sonhadora (Prêmio Meta- 

| lúrgica Jacwall).
1

• Atè 28 de outubro, de ter
ças a domingos das lOh às 
17h, estará aberto à visita
ção, na Sala da Galeria do 
Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°, 2o andar), o VI Sa- 
lAo de Cerâmica do Rio 
Grande ido Sul. A promoção 
do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul abrange os 
três estados sulinos e conta 
com o apoio da Associação 
dos Ceramistas do Rio 
Grande do Sul.



Data:

Souzaneto fala sobre pintura hoje, na Tina Presser

w Amanhã, às 16h, Manfredo de Souzaneto estará inaugu
rando sua primeira individual em Porto Alegre. O vemis- 
sage do artista mineiro, que, há vários anos, vem desen
volvendo uma pesquisa de pintura com pigmentos da ter
ra (com as quais executa seus quadros, fugindo das for
mas tradicionais do quadrado e do retângulo), será na Ga
leria Tina Presser.

Hoje, às 18h, Manfredo estará no local (Paulino Teixei
ra, 35) para um encontro com os interessados em discutir 
seu processo de trabalho. Será uma boa oportunidade pa
ra o público conhecer este artista que, no ano passado, in
tegrou a seleção brasileira na XVII Bienal Internacional 
de São Paulo.

• DEBATE SOBRE EXPOSIÇÃONo Kraft Escri
tório de Arte (Filadélfia, 136), I6h, debate sobre a obra de 
Paulo Porcella, com participação do artista. Paulo está 
no local com exposição de telas da série Vitrines.
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w Já está em funcionamento o Centro de Artes de La 
Ferrière, ligada à Instituição Cultural Grande Fra
ternidade Universal. Este novo espaço se propõe a di
vulgar uma nova visão da arte. Ou seja, trata-se de 
uma mudança nos caminhos da arte, que tem como 
objetivo — para este grupo — o aprimoramento e de
senvolvimento do corpo do artista. “Isto significa", 
segundo Renato Villanova, relações públicas do Cen
tro de Artes, “que o importante não é somente a arte 
do artista, mas ele mesmo e o seu grupo social. Rena
to ressalta que os instrumentos de arte seriam os ins
trumentos de reflexão no qual o artista se espelha pa
ra se aprimorar.

No entanto, este espaço (Independência, 891) é 
aberto para todos os artistas interessados em expor 
suas obras. Em conseqüéncia, os planos são de reali
zar uma programação intensa, de 15 em 15 dias, e de
senvolver, paralelamente, um grupo de estudos sobre 
as artes. Por enquanto, estão em exposição no Centro 
é Artes de La Ferrière — e permanecem até 30 de ou
tubro — os trabalhos de Renato M. Villanova, João 
Carlos Bento e Elisabeth M. Gomes, reunindo o ex- 
pressionismo, surrealismo e bucolismo. A mostra de 
Renato tem como tema “A Natureza e os Traços do 
Homem", numa reflexão com a origem do ser huma
no.

Ainda receberam Men
ções Honrosas Ernani 
Manganelll (pelo conjunto 
da obra); Selmo Fonseca 
Ramos (pela proposta 
Ferramentas I, n e m) e 
Lygia Osório Mallmann 
(pela proposta Peça A).

Dentre os 27 artistas 
apontados pelo júri de sele
ção e premiação — este ano 
integrado por Xico Stockin- 
ger, Maria Anita Linck, 
Lirdi Muller Jorge, Rose 
Lutzemberger e Vanda 
Bopp —, destacaram-se os 
seguintes: Cláudio Ely, 
com a escultura Saí do Úte
ro Morno e Escuro (Prêmio 
Subsecretária de Cultu- 
ra/SEC); Marjies Rltter, 
com a proposta Constança, 
Estas Laranjinhas a Mãe 
Cortou para Ti (Prêmio As
sociação dos Ceramistas do 
RGSul); Eduardo Martins, 
com Escultura de Bolso 
(Prêmio Degussa S/A); Tâ
nia Resmini, com a escul
tura Sem Título C (Prêmio 
Banco Sulbrasileiro); Mari- 
lene Englert com Galo 
(Prêmio Companhia Habi- 
tasul de Participações); e 
Nilton Mala, com 
Sonhadora (Prêmio Meta
lúrgica Jacwall).

Jornal: .J-LJA_
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FIM DE SEMANA 4^
® Até 28 de outubro, de ter
ças a domingos das lOh às 
17h, estará aberto à visita
ção, na Sala da Galeria do 
Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°, 2o andar), o VI Sa
lão de Cerâmica do Rio 
Grande do Sul. A promoção 
do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul abrange os 
três estados sulinos e conta 
com o apoio da Associação 
dos Ceramistas do Rio 
Grande do Sul.
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GUILHERME SCHILLING MAR
TINS — Primeira individual de 
pinturas em acrílico sobre tela. 
Exposição até dia 19 de outubro

.s: j'

ROTEIRO

LEOTILDES — Leotlldes Alves 
Sutelo (Leka), expõe tapeçarias 
na galeria de arte do Bamerln- 
dus Crédito Imobiliário (rua 24 
de Outubro), até 5 de outubro. 
Visitação das 10 às 16:30 horas.

PAULO PORCELLA — ExposiÁ até 5,de outubro. Visitação de 

comercial.
MM VIVA - Cotothro in- 

duindo escultura, desenho e fo
tografia, na Casa de Cultura
Mário Quintana (rua dos An
dradas, 736). A exposição reú
ne 57 trabalhos de Vilmar Godi- 
nho, César Augusto. Luiz Henri- • 
que Garcia, Alexandre Antu
nes, entre outros artistas. Visi
tação de segunda a sexta, das 
lOàs 18:30 horas, e nos sábados 
o domingos, das 14 às 18 horas, 
até 6 do outubro.

EDUARDO CRUZ - Mostra de 
desenhos a pastel e cerâmicas 
na galeria de arte da Casa Mas- 
spn (rua dos Andradas, 1459), 

p a ■ ■■ ■" * ' wt_u__ m i
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■ção de pinturas em acrílico, na segunda a sábado, no horário 
Kraft Escritório de Arte (rua Fi
ladélfia, 136), até 28 de outu
bro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
19 horas; o no sábado, das 10 às 
12 e das 15 às 19 horas.

GLADYS GEYER — Mostra de 
pastéis sobre papel na Sala de 
Artes da Associação Leopoldi- 
na Juvenil (rua Marquês do 
Herval, 280). Visitação até 11 
de outubro, das 14:30 às 19 ho
ras.

NELSON JUNGBLUTH — Co 
letânia de desenhos, serigra- 
fias .e gravuras realizadas nos 
últimos dez anos. Na galeria 
Delphus Arte Sobre Papel (ave
nida Cristóvão Colombo, 1103), 
sem data de encerramento. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
9às 12edas 14às 19horas, eno 
sábado, das 9 às 12:30 horas.

CARLOS SCLIAR — Mostra de 
guaches, aquarelas, serlgrafias 
e litografias até o dia 11 deste 
mês na Bolsa de Arte (Quintino 
Bocaiúva, 1115), de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das 15 às 
21 horas. E no sábado das 15 às 
19 horas.
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na galeria de arte da Livraria 
Prosa i Verso (rua Mostardeiro, 
120- loja 4). Visitação de segun
da a sábado, das 9 às 20 horas.

ELISABETH TURKIENIEZ — Ex
posição de esculturas em bron
ze e alumínio policromado no 
"foyer" do Teatro São Pedro 
(Praça da Matriz), até 17 deste 
mâs;de terça a domlngo,das 10 
às 22 horas. E na Galeria Singu
lar (travessa Frederico Linck, 
45) peças de menores dimen
sões também da série "Parse- 
ros", de segunda a sexta, das 9

às 12 horas e das 14 às 19 horas; 
e no sábado, das 9 às 13 horas.

SALÃO DE CERÂMICA - 
Mostra das obras selecionadas 
pela 69 edição do Salão de Ce
râmica do Rio Grande do Sul, 
até 28 de outubro, na Sala da 
Galeria (2? andar do MARGS — 
Praça da Alfândega). Visitação 
de terça a domingo, das 10 às 
17 horas.

PONTO DE ARTE — Na Joa- 
Iherla Alberto do Shopplhg 
Center Iguateml. Exposição de 
100 obras de Paulo Porcella, 
Antônio Maia, João Fahrion, 
Saint Clalr e Luiz Marlstany de 
Trios, entre outros. Visitação no 
horário comercial (das 10 às 22 
horas), na Joalherla Alberto, - 
loja 48 do Shopping Center 
Iguatemi (avenida João Walllg, 
1800).

ARIANE TISO — Mostra de 
pinturas a óleo sobre tela no 
"hall" da Assembléia Legislati
va do Estado. Visitação até 12 
de outubro, no horário de fun
cionamento do auditório. E de 
segunda a sexta, das 8:30 às 
11:30edas 13:30 às 18:30 horas.

ARTE DO FOTÓGRAFO LAM- 
BE-LAMBE — Exposição de 230 
trabalhos entre fotografias e 
documentos sobre a profissão 
de "retratista de jardim". No 
Museu de Comunicação Social 
Hipólito José da Costa (rua dos 
Andradas, 959), até 31 de outu
bro. Visitação de segunda a 
sexta, das 8 às 18 horas, e no 
sábado, das 14 às 18 horas.
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UM SALÃO DE CERÂMICA

Pn Dur/,nte 0 mês de outubro, em 
Porto Alegre realizar-se-á o VI Sa- ' 
lao de Cerâmica do Rio Grande do ; 
Sul, numa promoção da subsecre- I 

m 6 C’JItUra da SEC’ através j 
o Museu de Arte d0 Hio Grande !

«o Sui. gera um evento que reunirá 
f artistas ceramistas 
i rlo Sui, Santa Catarina 
í apresentando cinco c"
I râmica funcional, painel e mural 
t Pronosta, pesquisa e escultura

As inscrições estarão ;" ’
’ a 24 de agosto do 

Maiores informações
; na Assessoria de

horário normal de
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ARTES PLÁSTICAS

Escultura de Cláudio Ely no Salão da Cerâmica

Onze mostras

Jornal: ..&a=z«àçx
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Exposição de pinturas em acríli
co com pigmentos da terra so
bre tela, reunindo 15 peças de 
formas variadas como forqui- 
lhas. Na galeria Tina Presser 
(rua Paulino Teixeira, 35). até 
31 de outubro com visitação de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. E no sábado, 
das 10 às 12 e das 14 às 19 ho
ras.

para conferir 
em Porto Alegre

ELISABETH TURKIENIEZ — Ex
posição de esculturas em bron
ze e alumínio policromado. No 
"foyer" do Teatro São Pedro até 
17 deste mês, de terça a domin
go, das 10 às 22 horas. E na ga
leria Singular até 23 de outubro, 
na travessa Frederico Linck, 45, 
de segunda a sexta, das 9 às 12 
e das 14 às 19 horas; e no sába
do, das 9 às 13 horas.

ANTONIETA ABAD — Exposi 
ção de pinturas a óleo sobre te
la na sede do Banrisul (rua capi
tão Montanha, 177), até 31 de 
outubro, com visitação das 10 
às 16:30 horas.

ISABEL PONS — Exposição co
memorativa aos "25 Anos de 
Gravura", de Isabel Pons nas 
Salas Negras (1° andar do 
MARGS — Praça da 
Alfândega). Visitação de terça 
a domingo, das 10 às 17 horas, 
afé31 de outubro.
HARRY DORFLER — Mostra de 
desenhos e reprodução xero- 
gráfica na Pequena Galeria (29 
andar do MARGS — Praça da 
Alfândega). Visitação até 31 de 
outubro, de terças a domingos, 
das lOàs 17 horas.

NORMA CAZZULO — Exposi 
ção de 18 desenhos a pastel na 
galeria do Banco Europeu (Rua 
José Montaury, 155), até dia 10 
de novembro, com visitação de 
segunda a sexta, das 10 às 
16:30 horas.

DESENHOS E LITOGRAFIAS — 
Ondina Pozoco e Leonardo Can
to na Aliança Francesa com de
senhos e litografias, até ^des
te mês, de segunda a sexta, das 
9às 12edas 15às 19horas.

MANFREDO SOUZANETO —

GUILHERME SCHILLING MAR
TINS — Primeira individual de 
pinturas em acrílico sobre tela. 
Exposição até dia 19 de outubro 
na galeria de arte da Livraria 
Prosa i Verso (rua Mostardeiro 
120 - loja 4). Visitação de segun
da a sábado, das 9 às 20 horas.

NELSON JUNGBLUTH — Co 
letãnia de desenhos, serigra- 
fias e gravuras realizadas nos 
últimos dez anos. Na galeria 
Delphus Arte Sobre Papel (ave
nida Cristóvão Colombo. 1103), 
sem dato de encerramento. Vi
sitação de segunda a sexta das 
9 às 12 e das 14 às 19 horas, eno 
sábado, das 9 às 12:30 horas.

PAULO PORCELLA — Exposi
ção de pinturas em acrílico, na 
Kraft Escritório de Arte (rua Fi
ladélfia, 136), até 28 de outu
bro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das ’4 às 
19horas; enosábado, das lOàs 
12 e das 15 às 19 horas.

SALÃO DE CERÂMICA — 
Mostra das obras selecionadas 
pela 69 edição do Salão de Ce
râmica do Rio Grande do Sul, 
até 28 de outubro, na Sala da 
Galeria (29 andar do MARGS — 
Praça da Alfândega). Visitação 
de terça a domingo, das 10 às 
17 horas.
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