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® Cursos programados pelo Museu de Arte do Eio 
Grande do Sul para este semestre: História da Arte 
Brasileira do Século 20, serigrafia, desenho, cerâmica, 
batik, design gráfico e papel artesanal. Mais informa
ções noMARGS: Praça da Alfândega, fone 21-8456, das 
10hàsl7h.

® O Atelier Livre da Prefeitura oferecerá neste se
mestre os seguintes cursos extras: confecção manual 
de papel, formas de reprodução de esculturas, tapeça
ria e serigrafia. Maiores informações na secretaria do 
Atelier: Centro Municipal de Cultura, Érico Veríssimo 
esquina Ipiranga, fone 21-6622. Tapeçaria terá dois cur
sos, um ministrado por Carla Obino, de abril a outubro, 
e outro por Vera Calegaria, de março a setembro.

® Está expondo na Sala de Fotografia do MARGS 
(Praça da Alfândega) o fotógrafo gatlcho- Assis Hoff- 
man. São 18 fotos coloridas pelo processo de solariza- 
ção.

® A Galeria Tina Presser (Paulino Teixeira, 35, fone 
32-3726) está realizando a mostra Rever, que reúne tra
balhos de todos os artistas que expuseram no decorrer 
da temporada passada. Visitação de segunda a sábado, 
das lOh às 12h e das 14h às 20h.
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Assis Hoffman expõe 

suas fotografias
^i^trKssKrsr/ 1 ' está Promovendo, compõe-se de 18 fotos coloridas 
através do processo de solarização. Assis Hoffman nasceu em 
Santiago/RS, residindo há vários anos em Porto Alegre. Co
meçou a trabalhar em fotografia aos 16 anos, como amador 
tendo-se tornado profissional da fotografia aos 20 anos. Assis 
Hoffman trabalhou como repórter fotográfico no jornal Ultima 
ffcra, em ~ero Hora, Folha da Manhã, Folha da Tarde e Co- 

do Pol°' exercendo em todos estes jornais a editoria 
fotográfica. Como repórter fotográfico ainda realizou trabalhos

Realidade- Ve^- Quatro Rodas, Placar 
Qaudia, Manchete e Fatos e Fotos, e para os jornais Correio da’ 
Manhã dornal do Brasil, O Globo, o Estado de São Paulo e o 
•Jornal da Tarde. Realizou coberturas fotográficas no Exterior 
tais como Corridas de Fórmula l, na África e Europa; Copa do 
Mindo, na Alemanha; Guerras no Oriente Médio, tendo pu
blicadas em jornais europeus várias coberturas na América
LâtiricL

Tendo realizado mais de dez exposições, 
possui vários prêmios, entre eles -o Prêmio ARI 
1973; o Prêmio Feira do Livro (por duas vezes).' 
fotos suas premiadas 
©'afia, no México.
AçQi^ta„cam'se' ®ntfe outras atividades desenvolvidas por 
Assis Hoffman, a fundação da Agência Fotográfica Focontexto, 
an 1969, da qual é o diretor proprietário até hoje. Assis Hoff
man exerce ainda a vice-presidência de entidades como a ANAI 
-Associação Nacional de Proteção ao índio no Brasil, sendo 
conselheiro de entidades de classe como aAssociaçâo Riogran- 
dsnse de Imprensa a Associação dos Repórteres Fotográficos 
do Rio Grande do Sul e da Cooperativa dos Jornalistas de Porto 
Alegre. A visitação poderá ser feita até 8 de abril, diariamen
te. exceto as segundas-feiras, das l() às 17 horas.
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Colóquio Latino-Americano de Foto-no


