
“\

V.

tti
■í SECRETARIA DE 'EDUCAÇÃO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIO GRÂUDS DO SUL 

IJÚCLEO DS DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

FROJEílO: FILME

" aeotaçSbs PARA uma HISTERIA " 
SOBRE A ARTISTA: MAGLIANI (RS)

Promoção ;SUSSC/ SEC

MARGS

r*

Local : MARGS- Auditório
í

«

N2 de peças s

:

a 03_y Bk8k20 03Período i

Observações : - Filme Super 8 de Tulio Becker 
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APinceladas fo Martin Streibel, organiza para o final d/.ste mês, na ga
leria do Yázigi, uma original exposição denominada “Li
xo de Ateliê". A idéia é mostrar o processo criativo per
corrido pelo artista desde o esboço até a obra acabada, pa
ra desvendar algumas chaves importantes para a com
preensão dos trabalhos de Ana Alegria, Britto Velho, Car
los Alberto Oliveira, Danúbio Gonçalves e Jailton Morei
ra, entre outros.
■ MAC — O Museu de Arte Contemporânea (SP), abre dia 
26 de março, inscrições para dois excelentes cursos. Um, 
de História da Arte (de 3 de abril a 15 de maio), terá pro
fessores como José Roberto Teixeira Leite, Aracy Amaral 
e Lisbeth Rebollo Gonçalves. O outro, de Fotografia (de 5 
a 28 de junho), será dado por Cristiano Mascaro e Bóris 
Kossoy, entre alguns dos grandes nomes do setor.
■ CHARGE — O Sindicato dos Jornalistas de Porto Ale
gre está promovendo um concurso de charges e frases so
bre o tema eleições diretas. Inscrições até o dia 27 de mar-

O 12° Salão de Arte Contemporânea de Santo 
André (São Paulo), que inaugura dia 8 de abril, 
terá painéis na entrada para os visitantes 
opinarem sobre a necessidade de eleições diretas 
já, para a presidência da República. A idéia 
(quem se habilita?) podería ser adotada aqui, 
pelas galerias. Afinal, exposições é que não 
faltam nas próximas semanas anteriores à 
decisão do Parlamento e do Governo sobre o 
assunto.

■ ESCULTURAS - A Galeria Singular inaugura, dia 27, 
uma exposição de esculturas de Roberto Cidade. São pe
ças únicas englobando trabalhos figurativos e abstratos. 
Na mesma ocasião, haverá a mostra de pinturas de Mire- 
la Bolognini, esposa do escultor.
■ BARIL — O artista Fernando Baril está com dois cur
sos de desenho e pintura na cidade, ambos ainda com ins
crições abertas: um na rua Pereira Neto, na Tristeza (fone 
49-1065) e outro na rua Olavo Bilac 243 (fone 31-9954 ou 23- 
5758).
■ LIXO — O marchand Renato Rosa, junto com o fotógra-

ço.
■ MAGLIANI — O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
promove, de terça a domingo, às 16h30min, a projeção do 
filme super oito “Anotações para uma História”, de Tuio 
Becker, sobre a pintora, desenhista e gravadora gaúcha 
Magliani. A artista, radicada em São Paulo, vai expor 
óleos recentes no próximo dia 4, em individual na galeria 
Tina Presser.
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Subsecretária de Cultura e Zero 
Hora/20 Anos. Ingressos a CrS 
5 mil. De terça a sexta, sessões 
às 21h; sábado, ás 20h e 
22h3Umin; domingo às 18h e 
21h. Venda de ingressos na 
Panvel do Calçadão pela ma
nhã e á tarde e no Teatro Presi
dente a partir das 15h. Infor
mações: Panvel. fone 26-0765; 
Presidente, fone 43-3376; 
Opus. fones 33-6424 e 33-9701. 
Ültirna semana.

ta apresentando músicas do seu 
LP "La dei Sentimiento" — en
tre as quais destacam-se: El 
Condor Pasa (arranjo de músi
ca folclórica); Adiós Nonino, 
Uno; Desde el Alma; Maria 
Vá; e Gente Humilde. Tam
bém. desde as 21 h. a participa
ção dos músicos da casa. Jorge 
Trindade (acordeon) e Gilson 
Goulart (violão).

CONCERTO
OSPA — No Teatro Leopoldi- 
na (agora Teatro da OSPA). ás 
21 h. o concerto inaugural da 
temporada de 84. No progra
ma. a Nona Sinfonia, de Bee- 
thoven — com a apresentação 
de quatro novos solistas e corais 
— sob a regência do maestro 
Eleazar de Carvalho. Na pri
meira parte. Fantasia em dó 
menor. op. 80. para piano, co
ral e orquestra, de Beethoven. 
com a pianista Sônia Muniz. 
Patrocínio do Banco Europeu 
para a América Latina. Ingres
sos. a CrS 2 mil. na sede da OS
PA (André da Rocha. 50). e na 
bilheteria do teatro até as 21 h. 
Amanhã, reprise da Nona 
Sinfonia, com ingressos a CrS 
500 (somente para estudantes) e 
CrS 2 mil. á venda nos mesmos 
locais.

FILME
SHOW

ANOTAÇÕES PARA UMA 
HISTÕRIA — No auditório do 
Margs (Praça da Alfândega. 
s/n°
I6h3ümin. projeção do filme de 
Tulio Becker sobre a artista 
plástica gaúcha Magliani. En
trada franca. De hoje a domin-

MULHER VERSO E 
REVERSO — No Teatro de 
Câmara (República. 575). ás 
21h. estréia do espetáculo com 
músicas de Chico Buarque. 
Tom Jobim. Jerônimo Jardim. 
Lupicínio Rodrigues. Kleiton e 
Kledir — direção de Delmar 
Mancuso. com participação de 
Jane Pimentel na leitura de 
poemas de Cecília Meirelles. 
Carlos Drummond. Lila Rippol 
e do francês Jacques Prevert. 
entre outros. Colaboração de 
Zorávia Bettiol nos elementos 
cênicos. Na parte musical. Jes- 
sé Silva, juntamente com a can
tora Flora Almeida. Participa
ção do musical “Em Cena" (E- 
dilson. ao violão e guitarra; 
Marcos na bateria e percussão; 
Gilberto no baixo). Apoio Sub
secretária de Cultura. Hoje e 
amanhã, e toda as terças e 
quartas atè maio.
LUCIO YANEL - No Ca- 
Ihandra (Praia de Belas. 434). a 
partir de 22h. show do violonis-

2o andar). ás

go.

WOYZECK — No auditório 
do Instituto Goethe (24 de Ou
tubro. 112). às 20h. projeção do 
longa feito em 1979. direção de 
Werner Herzog. colorido. In
gressos a CrS 700 e CrS 500 (es
tudantes com carteira). Ciclo 
Teatro no Cinema, promovido 
pelo Goethe e Ponto de Cine
ma.

TEATRO
MOTEL PARADISO - No 
Teatro Presidente (Benjamin 
Constant. 1773). ás 21h. 
média de Juca de Oliveira com 
o próprio autor e Maria Delia 
Costa nos papéis principais. Sá
tira de costumes, mostrando a 
conscientização de uma mulher 
enganada pelo marido. Realiza
ção Maré Produções e Sandro. 
coordenação local Opus. Apoio

a co-
NOITE
ROBERTO THIESEN - No 
Theatro Mágico (Tomás Flo
res. 123). a partir das 
21h30min. com violão. Mais 
Gavião (gaita de boca). Só 
terças-feiras.
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FILME
ANOTAÇOES PARA UMA 
HISTORIA — No au
ditório do Margs as 
16h30min, filme de Tuio 
Becker sobre Magliani. 
Entrada franca. De terça 
a domingo.
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FILME

ANOTAÇÕES PARA UMA 
HISTÓRIA — No Auditório do 
Margs (Praça da Alfândega, s/n0 
2o andar), às 16h30min. projeção 
do Super 8 de Tuio Becker sobre 
a artista gaiicha Magliani. De 
hoje a domingo. Entrada franca.


