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EXPOSIÇÕES NO MARGS E NA ESPAÇO LIVRE
Abre hoje na Galeria Espaço Livre (República 575, junto ao 

Teatro de Câmara), uma exposição conjunta das escultoras 
Cristiane Renck e Neila Vieira. Cristiane apresenta escultu
ras em pedra sabão, ferro e aço. Neila mostra trabalhos elabora
dos a partir de sucata e poliuretano, materiais unidos em peças 
únicas. E na Sala Berta-Locatelli do Margs, inaugura-se hoje às 
18h a mostra Artistas e Coisas, com obras do acervo das 
Pinacotecas Municipais Aldo Locatelli e Rubem Berta. A 
tra reúne trabalhos de vários artistas: Antonio Gutierrez, Glau- 
ce Rodrigues, Carlos Scliar, Alice Brueggmann, Di Cavalcanti e 
outros. A exposição de Neila e Cristiane prossegue até o dia 4 de 
abril, e a mostra na Sala Berta-Locatelli vai até 6 de abril.
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TERÇA-FEIRA, 9 de março de 1993 — 17VARIEDADES

Começa o movimento nas galerias
Com 0 fim das férias, exposições apresentam diversidade de técnicas, da fotografia à escultura

r^om 0 fim do período de férias, Grande do Sul. Ricardo 
v^cresce a movimentação nas ga- Teles é fotógrafo autodi-

FOTOS OMJLGAÇÃO / CP

lerias de arte de Porto Alegre. A sa- data. Há pouco, teve tra
ia de exposições do Theatro São Pe- balho publicado na re
dro (Praça da Matriz) está abrindo vista portuguesa A 
hoje, às 18h30min, sua temporada Grande Reportagem, so- 
oficial com 0 ensaio fotográfico bre a questáo agrária no 
"Südschmier", de Ricardo Teles e Brasil. HansGeorgéco- 
HansGeorg. A exposição retrata, em laborador da revista 
25 fotos, a colonização alemã no Rio "Brasil Service de Turis

mo". Ambos são na
turais de Porto Ale
gre, residindo hoje 
em São Paulo.

As artistas Cristiane Renck bari, na Agência Menino Deus da 
e Neila Vieira mostram, a par- CEF (José de Alencar, 614). 
tir das 19h, esculturas na Ga
leria Espaço Livre (República, aberta às 18h na Sala Berta-Loca- 
575). A primeira faz trabalhos telli do Margs, com obras das pina- 
em pedra-sabão. A outra usa cotecas municipais. No saguão do 
ferro (sucata) e 0 poliuretano. Café Concerto da CCMQ (Andradas,

Às 17h30min abre exposi- 736), a artista Chris Ott Mayer ex-
ção de pinturas de Verô Cor- põe foto-pinturas até 28 de março.

Escultura de Cristiane Renck

A mostra Artistas & Coisas será

>v Paisagem alemã e óleo de Corbari IS!
Io
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ARTISTAS E COISAS — Na Sala 
Berta-Locatelli do Margs (Praça 
da Alfândega s/n°), mostra do 
acervo das Pinacotecas Munici
pais Rubem Berta e Aldo Locatel- 
li, com vinte obras de artistas co
mo Di Cavalcanti, Alice Brueg- 
mann e Carlos Scliar, abordando 
“coisas” — naturezas mortas ou 
objetos isolados. Até 6 de abril, de 
terçaa a domingo das lOh às
17h.
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Exposições saem do recesso de verão
Cinco mostras com diferentes propostas reativam a temporada de artes plásticas em Porto Alegre após o final das férias

Fotos Divulgaçâo/ZH
estão em exposição na Galeria I do Margs, 
são as pinturas Paisagem, de Iberê Camargo, 
uma aquarela da série O Tempo e o Vento, 
de Glauco Rodrigues, Paineira, de Ângelo 
Guido, Ruínas, de Pedro Weingãrtner, Na
tureza Morta, de Alice Soares, Colheita, de 
Di Cavalcanti e uma pintura sem título 
de Libindo Ferraz. Estas obras já publicadas 
nos guias estão expostas juntamente com as 
que serão reproduzidas em 1994, como a 
aquarela Gaúcho na Serra, de José Lut- 
zenberger, e um acrílico sem título de Glênio 
Bianchetti. Na Galeria I do MARGS (Praça 
da Alfândega s/n°), de terça a domingo, das 
lOh às 17h, até 28 de março.

Pintura Brasileira é o nome da exposição 
comemorativa às novas instalações da Sala 
de Arte. Na mostra, 150 peças de artistas 
brasileiros como Pedro Weingãrtner, Ânge
lo Guido, Xico Stockinger, Leopoldo Gotuz- 
zo, Ado Malagoli, José Lutzenberger, João 
Fahrion, Iberê Camargo, Aldo Locatelli e 
Carlos Scliar. Na Sala de Arte (Bordini 907, 
330-4763), de segunda a sexta das 9h às 12h 
e das 14h às 20h, e sábado das 9h às 18h.

ESCULTURAS — Na Galeria Espaço Livre 
(República 575) estão em exposição traba
lhos das escultoras Cristiane Renck e Neila 
Vieira. Cristiane usa pedra sabão, ferro e 
aço, e Neila ferro e poliuretano. Das 
8h30min às 18h. Nos dias em que há apre
sentações no Teatro de Câmara, a exposição 
permanece aberta durante o espetáculo. Até 
4 de abril.

A mostra do acervo das Pinacotecas Mu
nicipais Rubem Berta e Aldo Locatelli rece
beu o título Artistas e Coisas. São 20 obras 
de artistas como Di Cavalcanti, Alice Brueg- 
mann e Carlos Scliar abordando “coisas” 
(naturezas mortas ou objetos isolados). Na 
Sala Berta-Locatelli do Margs (Praça da Al
fândega s/n°), de terça a domingo, das lOh 
às 17h. Até 6 de abril.

VITOR NECCHI

período de férias não inibiu totalmente 
as alternativas do circuito de artes plás
ticas em Porto Alegre nos meses de 

janeiro e fevereiro, mas agora que sol, mar 
& cia. já repousam na memória dos veranis
tas, os eventos desta semana indicam que a 
freqüência habitual das exposições está re
tomando. Só nos últimos dias abriram cin-

0
co.

Na Galeria Branca da Casa de Cultura 
Mario Quintana está a mostra intitulada 
Passo da Arte. Os idealizadores da exposição 
propuseram a dez pintoras que elas se 
apropriassem de um material industrial, um 
par de sapatos de cetim, e revissem-no pela 
ótica da arte. Não para calçar alguém, mas 
visando a criação de um novo objeto. Cada 
par é exposto junto a um quadro com di
mensões de 1 x 1 metro e uma caixa, com 
tampa de acetato transparente, que repro
duz no fundo um motivo relacionado ao 
quadro.

As pinturas serão leiloadas com renda 
revertida para crianças portadoras do virus 
da Aids, e os sapatos e caixas integrarão o 
acervo do Museu do Calçado em Novo 
Hamburgo. Participam as artistas Bina 
Monteiro, Dione Vieira Veiga, Esther Bian- 
co, Gloria Ian Yordi, Iná Fantoni, Luiza 
Fontoura, Paula Mastroberti, Ruth Schnei- 
der, Tatiana Pinto e Vera Wildner. Na 
Galeria Branca da Casa de Cultura Mario 
Quintana (Andradas 736,6o andar), de terça 
a domingo, das 9h às 21h. Até 14 de mar-
ço.

LISTAS TELEFÔNICAS — Desde 1991 os guias 
telefônicos do estado reproduzem na capa 
obras do acervo do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Alguns dos trabalhos, que

João Fahrion’. Auto Retrato, tela presente na Sala de Arte

Gllia telefônico’, reprodução da obra de Francis Pelicheck
uam

0 PaSSO da Arte: trabalho de Bina Monteiro Escultura: Cristiane utiliza pedra sabão, ferro e aço
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