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ZERO HORA— Quinta-feira, 08.03.84— PÁGINA 36
• » i * * <■ DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Documento reivindicará diretas

O Dia Internacional da Mulher, co
memorado hoje, marcará o início de 
uma série de manifestações organiza
das pelo Movimento Unitário da Mulher 
Gaúcha. Para as 18 horas na esquina da 
Rua Borges de Medeiros com a Rua da 
Praia está sendo convocada uma con
centração de mulheres, para uma pos
terior caminhada até a Assembléia Le
gislativa e entrega de um documento 
reivindicatório.

Também para marcar este 8 de mar
ço a Federação das Mulheres lançou 
ontem um manifesto conclamando to
das as gaúchas a se engajarem na luta 
pela realização imediata de eleições di
retas como única forma de solucionar 
os graves problemas do Pais.

Já o Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Margs) vai voltar toda a sua pro
gramação do mès de março para o te
ma Mulher. O Destaque do Mês é uma 
tapeçaria da artista plástica Zorávia 
Bettiol cuja obra será analisada em um 
audiovisual que entrará em exibição de 
13 a 18, às 16 horas. De 20 a 27 de março 
a obra da pintora Magliani será o as
sunto do audiovisual. Também a pro
gramação da sala Aldo Locatelli abri
gará obras do acervo do Margs sob o te
ma: Inspiração: Mulher.

gaúchas neste dia. Segundo os respon
sáveis pelo Centro “o problema da sub
missão e perda de identidade da mulher 
constitui um fenômeno que nasceu com 
a estruturação das classes” e como te
ve raízes concretas no tempo elas po
dem ser extirpadas a partir de um es
forço comum. ‘‘E nunca se deve perder 
de vista que a luta para libertar a mu
lher deve estar permanentemente in
tegrada á luta mais ampla para liber
tar a sociedade como um todo na recon
quista de uma dignidade ameaçada”.

A programação do Movimento Unitá
rio da Mulher Gaúcha, termina no dia 
18 deste mès, com um show político, cu
jo tema central será “as mulheres pe
las eleições diretas”. Neste comício, 
para o qual já foram convidados artis
tas e representantes de entidades popu
lares, serão debatidos também temas 
como o do planejamento familiar; a 
participação da mulher na luta de resis
tência na América Latina; a violência 
contra a mulher e o trabalho da mulher.

5
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Ecléa Fernande.;: dia de 
homenageara mulher

das reivindicações: 1 — Liberdade; 2 — 
Democracia com eleições livres, sem 
partidos nem cassados; 3 — Plena vi
gência dos direitos humanos, anistia 
geral e irrestrita, aparecimento dos de
saparecidos, pelo retorno dos exilados e 
pela informação sem censura; 4 — Rei
vindicações dos direitos da mulher: não 
discriminação do trabalho, igual salá
rio para igual trabalho, valorização so
cial do trabalho doméstico, efetiva par
ticipação nas estruturas políticas e sin
dicais; 5 — Soluções econômicas e so
ciais reais, trabalho e salários dignos, 
aposentadoria digna, habitação popu
lar, saúde para todos e ensino democrá
tico.

Uruguai
Uma marcha silenciosa, da Avenida 

18 de Julho até a Praça Liberdade, era 
o que as mulheres uruguaias haviam 
programado para hoje, em comemora
ção ao Dia Internacional da Mulher. No 
entanto, a polícia não permitiu a reali
zação da marcha, alegando que podería 
perturbar a ordem pública. Desta for
ma, elas optaram por uma concentra
ção. ás 18 horas, na Praça Liberdade, 
quando defenderão cinco pontos bási
cos das reivindicações das mulheres 
daquele pais.

São os seguintes os pontos principais

Papel mulher
Através de uma análise do papel da 

mulher no contexto da história univer
sal e do Brasil mostrando que a "sub
missão social da mulher não foi um fato 
lógico e natural e muito menos divino” 
o Centro de Estudos Ana Terra, dirigido 
pela deputada Ecléa Fernandes está 
prestando sua homenagem às mulheres
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A Mulher nas Artes Plásticas ” no Margsí(

Encontro será aberto ao 
público interessado.
Dando continuidade a esta 
programação em 
homenagem a Mulher no 
MARGS, diariamente, de 
hoje a domingo, dia 25 do 
corrente, às 16h30min, 
estará sendo exibido o 
filme super-oito de Tuio 
Becker, sobre a artista 
plástica gaúcha Magliani, 
“Anotações para uma 
História”, no auditório —

| 2o andar do MARGS.

Plásticas e a questão da 
mulher artista e da 
mulher como tema de 
representação, assunto 
que vem sendo objeto de 
pesquisa de Mônica 
Zielinsky, desde 1981. A 
par desta exposição, 
foram convidadas a 
participar deste Encontro, 
também como 
expositores, as artistas 
plásticas Alice Soares, 
Regina Ohlweiler e 
Helizabeth Turkianiez. O

de Estudos de Artes 
Plásticas, na Faculdade

artísticos nacionais com 
bastante ênfase, foi 
convidada a professora 
Mônica Zieliusky, 
formada em Artes 
Plásticas pelo Instituto de 
Artes/UFRGS, professora 
do Curso de
Especialização em Artes 
Plásticas-Suportes 
Científicos e 
Práxis/PUCRGS, 
professora de História da 
Arte no Instituto de 
Letras e Artes/PUCRGS e

torno de temas relativos 
ao fazer artístico.
Em sua programação de 
março, o MARGS voltou 
suas atividades ao tema 
“Mulher”, homenagem ao 
Dia Internacional da 
Mulher, que ocorre 
durante este mês. Assim, 
o tema do Encontro no 
Museu será “A Mulher 
nas Artes Plásticas”, e 
para trabalhar esta 
temática, que já vem 
sendo discutida nos meios

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgão da 
Subsecretária de 
Cultura/SEC, estará 
promovendo amanhã, às 
17 horas, mais uma 
edição do Projeto 
“Encontros no Museu”, o 
primeiro a ser realizado 
no corrente ano. O 
Projeto “Encontros no 
Museu” teve início no ano 
passado, propondo a 
abertura de um espaço de 
discussão e debate em

de
Arquitetura/UNISINOS. 
Mônica Zielinsky 
abordará o tema fazendo 
inicialmente uma 
referência histórica da 
atuação da Mulher nas 
Artes Plásticas no Rio 
Grande do Sul, 
direcionando o assunto, a 
seguir, para a 
problemática do trabalho 
da mulher nas Artes

«
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A Mulher nas 

Artes Plásticas
A primeira edição do 

Projeto Enòontros no Museu 
de 1984 está prevista para ho
je, às I7h, no auditório (2o an
dar) do Margs (Praça da Al
fândega. s/n°), sob o tema “A 
Mulhernas Artes Plásticas".

Integrando-se o tema- 
homenagem ao Dia Interna
cional da Mulher, comemora
do em março, a professora 
Mônica Zielinsky fará uma re
ferência histórica da atuação 
feminina nas artes plásticas 
rio-grande nses, abordando 
também a problemática do 
trabalho da mulher nessa 
área. A questão da mulher ar
tista e da mulher como tema 
de representação — objeto de 
sua pesquisa desde 1981 — se
rão enfocadas pela técnica, 
cujo currículo inclui formação 
oelo Instituto de Artes/Ufrgs; 
docènia do Curso de Especiali
zação em Artes Plásticas — 
Suportes Científicos e Pràxis; 
de História da Arte no Institu
to de Letras e Artes; e de Estu
dos de Artes e Plástica na Fa
culdade de Arquitetura/Unisi- 
nos.

O encontro, do qual partici- 
jparão como expositoras as ar
tistas plásticas Alice Soares, 
Regina Ohlweiler e Elizabeth 
Turkienicz, é franqueado aos 
interessados.

No mesmo local, às 
16h30mln, prossegue até do
mingo a exibição do filme 
Super-8 de Tuio Becker "Ano
tações para uma História", 
sobrç a artista gaúchã Maglia- 
ni.
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Da agenda 

de arte
* Alice Soares, Regina Ohlweiler e Eli- 
zabeth Turkienicz participam como expo- 
sitoras e Mônica Zielinsky faz o speech 
sobre “A Mulher nas Artes Plásticas”, 
que inicia logo mais, no final da tarde, o 
Projeto Encontros no Museu. A série, que 
já começou no ano passado, propõe uma 
abertura de espaço para discussões e de
bates em tomo das artes plásticas no Mu- 
se de Arte. Paralelamente, está sendo 
exibido, desde ontem até domingo, o fil
me de Tuio Becker sobre a oaúcha Ma- 
gliani e que leva o título de Anotações pa
ra uma História.

* Em São Paulo, na galeria de arte de 
Aparício Basílio da Silva, a mostra de 
jóias que levam a assinatura de Regina 
Clara Simões Lopes.

* Dentro do Projeto Uniarte, uma feliz 
iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da 
Ufrgs, a primeira apresentação do Unice- 
na, que traz o grupo teatral Companhia 
Tragicômicá Balaio de Gatos com sua 
criação coletiva No Vale dos Pimentões. 
O humor é uma das características deste 
jovem grupo, que na temporada passada 
já levantou muitos aplausos dos gaúchos. 
O espetáculo, como de hábito, está mar
cado para o final da tarde.

jig No Museu Previdenciário General Flo
res da Cunha, do IPE, uma mostra de ta
peçaria que reúne trabalhos da Escola 
Superior de Artes Santa Cecília de Ca- 

• choeirado Sul.
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Presença da mulher 11a 

arte em debate no MARGS
Na série intitulada “Encon

tros no Museu”, o MARGS 
tem programado para hoje, 
a partir das 17 horas, em 
seu auditório do segundo an
dar, encontro com Mônica 
Zielinsky, Alice Soares, Re
gina Ohlweiler e Elisabeth 
Turkieniecz, sob o tema “A 
Mulher nas artes plásticas”.

O encontro é aberto a to
das as pessoas interessadas 
e o tema dá prosseguimento 
às comemorações previstas 
pelo Museu em relação à 
passagem do Dia Internacio
nal da Mulher, em início 
deste mês.

Mônica Zielinksy é profes
sora da PUC e UFRGS, onde 
leciona inclusive em nível de 
pós-graduação. Alice Soares, 
Regina Ohlweiler e Elisabeth 
Turkienicz são artistas plás
ticas.

Na continuidade da progra
mação dedicada à mulher, 
no horário das 16h30min, es
tá sendo exibido, diariamen
te, o filme de curta-metra
gem “Anotações para uma 
História”, que Tulio Becker 
realizou sobre a artista plás
tica gaúcha Magliani, hoje 
em dia radicada em São 
Paulo.
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“Encontros no 

Museu” 

destaca a 

mulher
Jt

c O Museu de Arte do Rio 
£ Grande do Sul, órgão da Sub- 
jf secretaria de Cultura/SEC, 
g- estará promovendo hoje, às 17 

horas, mais uma edição do 
Projeto “Encontros no Mu
seu”, o primeiro a ser rea
lizado no corrente ano. O 
Projeto “Encontros no Mu
seu” teve inicio no ano pas
sado, propondo a abertura de 
um espaço de discussão e 
debate em torno de temas 
relativos ao fazer artístico.

Em sua programação de 
março, o MARGS voltou suas 
atividades ao 
lher”, homenagem ao Dia In
ternacional da Mulher, que 
ocorre durante este mês. As
sim, o tema do Encontro no 
Museu será “A Mulher nas 
Artes Plásticas”, e para 
trabalhar esta temática, que 
já vem sendo discutida nos 
meios artísticos nacionais 
com bastante ênfase, foi con
vidada a professora Mônica 
Zielinsky, formada em Artes 
Plásticas pelo Instituto de'Ar- 
tes/UFRGS, com Mestrado 
em Relação Arte-Educação, 
pela Faculdade de Educa- 
ção/UFRGS, professora do 
Curso de Especialização em 
Artes 
Científicos

tema “Mu-

Plásticas-Suportes 
Práxi-

s/PUCRGS, professora de 
História da Arte no Instituto 
de Letras e Artes/PUCRGS e 
cfe Estudos de Artes/e Plás
tica, na Faculdade de Ar- 
quitetura/Unisinos.
Zielinsky abordará o tema 
fazendo inicialmente uma 
referência 
atuação da Mulher nas Artes 
Plásticas no Rio Grande do 
Sul, direcionando o assunto, a 
seguir, para a problemática 
cb trabalho da mulher nas 
Artes Plásticas e a questão da 
mulher artista e da mulher 
como tema de representação, 
assunto que vem sendo objeto 
de pesquisa de Mônica Zielin
sky, desde 1981. A par desta 
exposição, foram convidadas 
a participar deste Encontro, 
também como expositoras, as 
artistas plásticas 
Soares, Regina Ohlweiler e 
Helizabeth Turkieniez. O En-

e

Mônica

histórica da

Alice

contro será aberto ao público 
interessado.
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CERTAS CANÇÕES é o
Show que a cantora e com
positora Maria Rita apre
senta, de hoje até dia 25, 
às 21h, no Theatro Mágico 
(Tomaz Flores, 123). Com 
ela, dividindo o espetáculo. 
Totonho Villeroy.

FERNANDO HARLEY. No
Bar Edgar Alan Porre 
(Felipe Camarão, 626), dia
riamente, das 20h até a 
madrugada, a mostra re
trospectiva dos trabalhos 
de pintura, em vários ma
teriais, de Fernando Har- 
ley. Visitação até 25 de 
março.

DAREL
leria de Arte a exposição 
de um dos mais premiados 
artistas plásticos brasilei
ros. A mostra fica aberta 
ao público até dia 30, na 
Rua dos Andradas, 1459, Io 
andar.

■ l* FOTOSUL — A mostra 
que registra a presença do 
imigrante na Região Sul, 
reunindo 126 trabalhos de 
fotógrafos, amadores e pro
fissionais, do Rio Grande 
do Sul, Paraná e Santa Ca
tarina (organizada pelo 
Escritório Regional da Fu- 
narte de Curitiba), fica em 
Pelotas, até dia 25. No Sa
lão da Fundação de Cultu
ra. Patrocínio do Banco 
Bamerindus Sociedade Anô
nima.

Na Masson Ga-
HOJE, às 22h30min, Red- 
point Jeans & Sportswear 
apresentam sua coleção 
outono/ inverno 84. No 
Agua na Boca (Praça Con
de de Porto Alegre, 55 >.

Plauto Cruz em dose dupla na noite de Porto Alegre

BARES
li OS MUURIPAS, no Recan

to do Seu Flor (Getúlio 
Vargas, 1700), apresen
tação de show de folclore, 
com dois espetáculos. Am
biente típico gaúcho e a 
comida servida, como 
sempre, em panela de fer
ro. Música em dois salões. 
Couvert: Cr$ 1.550.
CIGANO, diariamente no 
Casa Nostra (Barão do 
Triunfo, 49), apresenta 
músicas do seu último ele 
pê, “Porto City", mais 
músicas da MPB e Interna
cional. No “Madrugadão” 
ele canta no Vinha d’Alho, 
juntamente com Plauto 
Cruz e Carlos Alberto. 
PLAUTO CRUZ, MENOTI 
DO VIOLÃO E DENISE 
TONON cantam todos os 
dias no Viva Maria, com a 
participação especial de 
João Pernambuco. O Cou
vert custa Cr$ 400. A casa 
serve chope e filés.
SÉRGIO RICCI E JOR- 
GINHO fazem a música no 
Chipps (Getúlio Vargas, 
254). O serviço de restau
rante inclui filés e sanduí
che, a bebida é o chopinho. 
Reservas de mesas pelo 
fone. 26- 2653. O Couvert é 
de Cr$ 400.
TOM E SUA BANDA, dia
riamente no Venezianos I 
(Getúlio 
show de música internacio
nal e nacional, com estes 
músicos: Régis, bateria; 
João Carlos, guitarra; Ala- 
or, teclados.
WILSINHO TELLES faz
voz e violão, na interpreta
ção de MPB. Toni está de

volta ao Brasil depois de 
15 anos na Venezuela. Apre
senta também música de 
seu elepè gravado pela 
Ariola, que terá seu lan
çamento em 25 de março. 
ROBERTO LUIZ, ALE
XANDRE (violão e voz) 
estão diariamente no Ve
nezianos II (Getúlio Var
gas, 588). mais a partici
pação de CLÁUDIO BA- 
RALDO, voz e violão. O 
repertório é variado, com 
músicas da MPB e interna
cional. A casa serve o cho
pe e o Couvert custa Cr$ 
450. Tem ar condicionado. 
JUARES BITENCOURT E 
JORGE TRINDADE, no 
Calhandra (Praia de Be
las. 434), diariamente show 
com música nativista. 
LOURDES RODRIGUES, 

TOMAS INI, 
RIBEIRO E 

RENATO ASSIS estão to
dos os dias no Carinhoso 
(Joaquim Nabuco, 288) de
pois das 22h3ümin. São a- 
companhados • por uma 
banda com 6 músicos. A 
casa serve chope e restau
rante internacional, com 
pista para dança. Não co
bra Couvert.
TÜLIO PIVA (no Gente da 
Noite, João Pessoa, 1411), 
mais MARIO AUGUSTO, 
ANTONIO LEMOS E IVE
TE MARIA. Diariamente 
show de MPB e solici
tações dos freqüentadores. 
CORDAS & RIMAS 
apresentam o show de mú
sica popular brasileira, no 
Hollywood Club, Oscar Pe
reira. 106.

A MULHER NAS ARTES 
PLÁSTICAS, com a parti
cipação de Mônica Zielins- 
ky. Alice Soares, Regina 
Ohlweiller e Elizabeth 
Turkieniez, é o encontro 
que o Margs promove hoje, 
às 17h, no auditório (2o 
andar do Museu de Arte).

■tapeçaria SANTIAGO NA JUSTIÇA
— Exposição de desenhos 
de humor do conhecido 
cartunista gaúcho, no sa
guão do prédio da Justiça 
do Trabalho (Avenida 
Praia de Belas, 1432), 
Promoção da Associação 
dos Advogados Trabalhis-

NO MUSEU PREVIDEN- 
CIARIO GENERAL FLO
RES DA CUNHA, do 1PE, 
convida para a Exposição 
Coletiva da Escola Superi
or de Artes “Santa Cecí
lia’’, no saguão do 2o an
dar da Avenida Borges de 
Medeiros, .1945, Hoje, até 
13 de abril, de segunda à 
sexta, das 9h30min às 17h.
Uma realização da Mostra 
de Arte do IPERGS.

tas.
DAVID
NELSON

LEONTINA
sentando seus trabalhos no 
Casa Nostra, na Barão do 
Triunfo, 49. Usando 'o apa
relho moderno para cortar 
vidro, com dispositivo elé
trico para o corte, executa 
seus trabalhos com vitrais. 
vidros decorados, cortes 
diferentes em copos e gar
rafas, camisetões decora
dos e quadros em tela e 
espátula. Também dese
nhos em espelhos. A expo
sição vai até dia 24.
A EUROPA VISTA E VI
VIDA EM FOTOS — Mos
tra de Renato Pedroso Jú
nior. fica em exposição de 
26 a 31 de março, no Telú
rico Bar (Avenida Érico 
Veríssimo, 1450). Além de 
fotógrafo, Renato dedica-se 
ao cinema e é gerente da1 
Lynxfilm.

está apre-

J0IÃ5
REGINA CLARA SIMÕES 
LOPES expõe, a partir de 
hoje. na Galeria de Arte 
Ipanema (Rio), suas jóias. Vargas, 181),

CONCERTO
NONA SINFONIA será a- 
presentada hoje, no Teatro 
da Ospa. Ingressos especi
ais para estudantes, a Cr$ 
500 e Cr$ 2 mil o ingresso 
normal. Vendas na sede da 
Orquestra (André da Ro
cha. 50). LANÇAMENTO

SÉRGIO ARAGAO — Está 
expondo, no hall da agên
cia Central do Banco do 
Estado do RS, a mostra 
“Isto é Blumenau”, com 
fotos que registram aspec
tos da cidade catarinense, 
inclusive sua restauração 
após as enchentes do ano 
passado. O artista gaúcho 
de Marcelino Ramos, 44 
anos, 25 deles dedicados à 
fotografia, já tem exposi
ções marcadas para Flori
anópolis e Brasília. Duran
te quase um ano de traba
lho, Aragão reuniu mais de 
sete mil negativos sobre 
Blumenau. Na mostra do 
Banrisul estão 245 posters 
que mostram a população 
blumenauense, com suas 
tradições e seus trajes co
loridos.

NO 6o ANIVERSÁRIO DO 
BRIC DA REDENÇÃO
acontece um jantar de con
fraternização, no restau
rante do Theatro Mágico 
(Thomaz Flores, 123), onde 
os briqueiros estarão ca
racterizados com roupas 
do século passado; mais 
uma exposição de objetos 
de arte. vestuário e moe
das. Hoje, aberto ao públi-

CIBERNETICA social,
lançado agora pela Livra
ria Palmarinca, Rua Gene
ral Vitorino, 140, Io andar. 
O autor Waldemar de Gre- 
gon è formado em Filoso
fia, em Letras e doutorado 
em Sociologia Política. Sua 
pesquisa durou mais de 
dez anos e neste período 
percorreu o Brasil e as 
Américas, dando cursos 
sobre Cibernética. O livro 
faz uma análise do Treina
mento da Criatividade 
Comunitária, sendo uma 
síntese dos cursos minis
trados entre 1970 e 1976, 
pelo autor Waldemar de 
Gregori, que é natural de 
Santa Maria.

O professor Waldemar 
define seu livro como “Um 
método 
das Ciências Sociais e 
Humanas”.

A edição é da Cortez, 
quem distribui no nosso es
tado é a Livraria Palma
rinca Ltda., que representa 
além da Editora Cortez, a 
Editora Moraes e Hucitec. 
O responsável pela divul
gação de Cibernética Soci
al é Hermes Moreira.

NA DISCOTECA PUBLICA 
NATHO HENN hoje. a 
partir do meio-dia, prosse
gue a programação disco- 
fônica. O órgão da Subse
cretária de Cultura apre
senta, nesta quarta-feira, 
bossa-nova, com interpre
tações de João Gilberto.
No mesmo programa, can
ções de Gonzaguinha.

co.

"1
MOTEL PARAD1SO — No 
Teatro Presidente (Benja- 
min Constant, 1774), de 
terças a sextas às 2lh; sá
bados às 20h e 22h30min; 
domingos, às 18 e 21h, a 
comédia de Juca de Olivei
ra com o ator e Maria Dei- 
la Costa nos papéis princi
pais. Ingressos na Panvel 
do Calçadão e no local, a 
Cr$ 5 mil. Censura 18 anos. 
Realização Maré Produ
ções e Sandro. Coordena
ção local. Opus Promo
ções. Apoio Subsecretária 
de Cultura. Até 25 de mar-

-

UMCENA — Projeto inte
grante do Programa Uni- 
arte, promovido pela 
Ufrgs, através da Pró-Rei- 
toria de Extensão, apresen
ta, hoje, “No Vale dos Pi
mentões”, criação coletiva 
da Companhia Tragieômi- 
ca Balaio de Gatos. Ás 
18h30min, no Salão de Atos 
da Reitoria. Entrada fran
ca. O Unicena tem a coor
denação da professora 
Haydée Porto.

Interdisciplinar

A COORDENAÇÃO da Ca
sa de Cultura Mário Quin- 
tana, da Subsecretária de 
Cultura do Estado, convida 
a Associação de Amigos da 
Casa para uma reunião ho
je, às 18h, no pavimento 
térreo. ço.
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"Vale dos Pimentões" 

é a atração de hoje
No Vale dos Pimentões propõe um 

jogo onde nove seres humanos — que 
se encontram emocionalmente abala
dos — depois de uma grande explosão 
resolvem remontar a estrutura fami
liar da qual cada um deles se origi
nou. Sem tempo ou espaço definido, o 
espetáculo è, entretanto, extrema
mente real, embora retratando ape
nas uma situação. “É o humor carica
turando uma sociedade que chegou ao 
limite do esgotamento e precisa novo 
código para redescobrir a vida”. En
trada franca.

A atração da abertura do Projeto 
Unicena — Salão de Atos da Reitoria, 
hoje, ás I8h30min — é No Vale dos 
Pimentões, uma criação coletiva da 
Companhia Tragicômica Balaio de 
Gatos. O grupo, que desde 1980 estuda 
todas as formas de expressão, já ten
do realizado diversos trabalhos de hu
mor anticonvencional (com ênfase no 
visual), caracteriza-se pela valoriza
ção da intensidade dramática, irreve
rência e sutileza, e um espetáculo cu
ja estrutura é formada por módulos 
que podem ser postos em qualquer 
momento da narrativa, sem alterar- 
lhe o sentido.

Moreira Lima 

toca Chopin 

neste sábado
Arthur Moreira Lima estará 
se apresentando neste sábado, 
as 2lh, no Salão de Atos da 
Ufrgs, em recital único em 
que apresentará nove 
Polonaises de Chopin. Moreira 
Lima é considerado um dos 
melhores intérpretes de Cho
pin no piano. Os ingressos pa
ra o recital, a Cr$ 5 mil (pla
téia) e Cr$ 3 mil (mezzanino), 
podem ser adquiridos na Pan- 
vel do Calçadào e no local. O 
espetáculo tem apoio da Sub
secretária de Cultura e coor
denação da Opus Promoções. 
Informações pelos telefones 
26-0765 (Panvel), 33-6424 e 33- 
9701 (Opus).O livro propõe a conservação da arquitetura 

da imigração italiana

A Mulher nas 

Artes PlásticasIMIGRAÇÃO ITALIANA
A primeira edição do 

Projeto Enòontros no Museu 
de 1984 está prevista para ho
je, às I7h, no auditório (2o an
dar) do Margs (Praça da Al
fândega. s/n°), sob o tema “A 
Mulher nas Artes Plásticas”.

Livro e concerto 

na próxima terça
Integrando-se o tema- 

homenagem ao Dia Interna
cional da Mulher, comemora-

Na próxima terça-feira, dia 27, às 20h, no audi
tório da Assembléia Legislativa, haverá um con
certo de música coral italiana e o lançamento do 
livro de Júlio Posenato sobre a arquitetura da

do em março, a professora 
Mônica Zielinsky fará uma re- 

imigração italiana. A promoção é da Fundação ferência histórica da atuação 
Giovanni Agnelli, Consulado Geral da Itália, feminina nas artes plásticas 
Centro Italo-Brasileiro de Porto Alegre, Editora rio-grandenses, abordando 
EST, Correio Riograndense, Universidade de também a problemática do 
Caxias do Sul e Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul. A entrada é franca.

O concerto será apresentado pelo Madrigal de 
Porto Alegre, sob a regência do maestro Gil de 
Rocca Sales. No programa, peças de Palestrina,

trabalho da mulher nessa
área. A questão da mulher ar
tista e da mulher como tema
de representação — objeto de 
sua pesquisa desde 1981 — se
rão enfocadas pela técnica, 

Ingegnieri, Monteverdi, Azzaiolo, Lasso, Ban- cujo currículo inclui formação 
chieri, Scarlatti, Pergolesi, Galilei, Gastoldi e oelo Instituto de Artes/Ufrgs; 
Scandello, alèm de canções dos imigrantes. docênia do Curso de Especiali-

O livro Arquitetura da Imigração Italiana no zação em Artes Plásticas — 
Rio Grande do Sul, quarto volume da série ‘‘As- Suportes Científicos e Práxis;

de História da Arte no Institu
to de Letras e Artes; e de Estu 
dos de Artes e Plástica na Fa
culdade de Arquitetura/Unisi- 
nos.

sim Vivemos Italianos”, co-edição EST-EDUCS, 
é o resultado de 15 anos de pesquisas do arquiteto 
Júlio Posenato. Nas 600 páginas, com 150 plantas 
e 800 fotografias (450 a cores), são abordados to
dos os aspectos deste ciclo arquitetônico. O livro 
inclui textos dos professores Luis A. de Boni,
Rovílio Costa e Arlindo Battistel, arquiteto Ana- 
lino Zorzi e Maturino Luz, com fotografias de 
Irene de Figueiredo Santos.

A obra, que tem numerosos depoimentos em 
talian — a língua italiana do Rio Grande do Sul — 
com a correspondente tradução ao lado, propõe a 
conservação da arquitetura da imigração italia- I6h30min, prossegue até do

mingo a exibição do filme 
Super-8 de Tuio Becker “Ano
tações para uma História”, 
sobre a artista gaúcha Maglia-

O encontro, do qual partici
parão como expositoras as ar
tistas plásticas Alice Soares. 
Regina Ohlweiler e Elizabeth 
Turkienicz, é franqueado aos 
interessados.

No mesmo local, às

na, por representar um período importante no 
contexto do acervo arquitetônico brasileiro, pe
las características plásticas e técnicas que a 
particularizam como expressão arquitetônica. ni.
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