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í Observações t

- realizado pelo Núcleo de Documentação e Pesquisa do MARGS

- pesquisa e texto : Rosely de Mello Becker
- orientação e montagem : Mabel Leal Vieira

- parte fotográfica : Mabel Leal Vieira e

Eduardo Vieira da Cunha
- houve colaboração de entidades e colecionadores de POA

- boletim margs n^ 12
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Isolde Helena Brans Venturelli 
sobre arte e que esteve muito con
corrido o Museu de Arte onde foi 
realizada esta palestra da sim
pática Isolde.

/
★ 0 assunto principal desta pales

tra, foi a tese defendida por Isol
de de que, as esculturas — “Os 
Profetas” do artista conhecido por 
“aleijadinho” 
confidentes.

Úum gran

representam os In-
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* Hoje, no Museu de Arte Moderna do Rio Grande do 
Sul, acontece ás 3 horas da tarde, Projeção de 

Audiovisual que leva por titulo “José Lutzenberg 
sua vida e sua obra”. As 16 horas, apresenta-se 0 coral 
da PUC e orquestra da câmara Às 17,30 horas, palestra 
de Norberto Nicola, com 0 tema “Origens da Arte de 
Tecer na América do Sul”.

* A “Semana do 
tinua amanhã

MARGS" que iniciou ontem 
e sexta com a colaboração 

ão da Brigada Militar, City Hotel. Grupo Habitasul, III 
Exercito e outras entidades.

con-
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i.\PR!J*5R0 A?°>m *ÍARGS ~ En<*rrahojeas comemorações do 
1 ano do Museu de Artes do Rio Grande do Sul na sede da Praça Rio Bran
co (antigo Correio).A programação e a seguinte: As 15 h projeção de au- 
divisual no auditório com “Pedro WeinRTNER*; COM DURAÇÃO DE 30 
minutos.As 16 h - Apresentação do Coral masculino 25 de Julho, soxregên- 
ciade Augustinho Rushel. s 17h30min - Palestra de Armindo Trevisan no 
auditório, com mtema “Panorama rda Escultura Gaúcha Contemporânea”.
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Museu levou arte para a praça. Lia fica Ia durante a Feira do Livro

MARGS encerra programaçao de
• . • r • iprimeiro amversano na praça e.p

No encerramento da progra
mação que marcou oficialmen
te a passagem do primeiro ano 
de localização do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul em 
sua nova sede, na Praça Barão 
do Rio Branco, será desen
volvido. hoje. o seguinte con
junto de atrações: às 15 horas, 
projeção do audiovisual 
bre Pedro Weingartner, com

duração aproximada de trinta 
minutos; às 16 horas, apresen
tação do Coral Masculino 25 d» 
Julho, sob a regência do ma

estro Agostinho Ruschel, in
terpretando composições como 
“O Caçador", de Weber, “Ui
rapuru”. de Ladini Jacobin; 
“Pilgerchor”, de W agner; 
“Todo o mundo”, de J. Verdi;

“Meu Pago”, do folclore; “Vi
nho grego”, de Udo Jurgens; 
e “Amargo”, de Lupicinio Ro
drigues; às 17h30min, Anuindo 
Trevisan, poeta e professor do 
curso de Arquitetura da 
UFRGS. estará falando a res
peito do “Panorama da Es
cultura Gaúcha Contemporâ
nea”.so-

Agenda
• Segunda-feira, na Keramei- 9 “A Oomundiade do Aro*

kos, Lygia Mallmann inau- íris”, de Caio Fernando A-
gura uma individual de cerâmi- breu, será apresentada no pró-
cas tendo por tema “Matemi- ximo domingo, às 16h. no Re-
dade”. Diplomada, no IA — ciei o da Juventude, em Caxias
UFRGS. ela iniciou-se na téc- do Sul. A peça, dirigida por Su-
nica com Luiza Prado, tendo sana Saldanha, conta com a
estudado também com Jader promoç:ão da UCS, dentro de seu
Siqueira, Astrid e Maria Anita Panorama de Arte.
Linck. Sua apresentarão é de 
autoria de Armindo Trevisan.
• Outras exposições marcadas 

para a próxima semana são:
“Mural em Mosaico”, reunindo 
obras realizadas nas Hidroelé
tricas de Jacui, Passo Real e 
Itaiiba, po" Danúbio Gonçalves 
e Gastão Tecshe, na Pinacoteca 
da APLUB, a partir de terça- 
feira. Na 542 Sala de Arte.
Karin Lambrecht expõe seus 
trabalhos, a partir de quarta- 
feira.
• Alfredo Roberto Bessow au
tografa seu livro de poesias,
“Horas de Pensar”, hoje às lõh, 
na Biblioteca Municipal da ci
dade de São Je.ônimo.
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9 Junto ao MAROfi. prossegue 
^ a expos’ção de esculturas ao

ar Livre e um estande de gra
vuras. montado pelo Atelieir Li
vre. As mostras integram as 
comemorações do l.o aniversá
rio do Museu em sua sede pró
pria. cujo 
marcado para hoje.
9 Retorna amanhã, às 16h no 

Renascença, “Cinderela", mu
sical infanto-juvenil dirigido por 
Sérgio Ilha, A montagem é do 
Grupo Mutirão, atualmente em 
evidência, com mais dois espe
táculos em carta®: “ B ás Cu
bas" e “O Mágico de Oz” am
bos no auditório do IA-UF1

encerramento está
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