
GRÉFICA ESPANHOLA CONTEMPORÂNEA

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA / SEC 

MARGS

CONSULADO DA ESPANHA
Organizada pelas RELAÇÕES CULTURAIS DO MINISTÉRIO DE ASSUN

TOS EXTERIOR S DE MADRID

MARGS ( Sala ââ-Gãleria )

12 05 83 26 05 83

■62 artistas



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA " 
SUBSECRETÁRIA DE CULTURA 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSULADO DE ESPADA

C € ii v i t e

09. da.„ família para a alerlura Da Jüoslra " Qráfaa £
Vanlemparanea , ka 12 k maM k 19S3, às 20,00 Uras, na sala k cxpesições k 22

U Aries k (Rio Qrank k Sul, siU à (Rua 1 k SelemU, 1010 (§)

amos e exma• spanala

anDarL JLuseu
raçaDa '/JlfanDecja')»

(^fielijn (fê> ctosclipeer9
DIRETORA DO MARCS

_Jai)ier Q9allaure
CÔNSUL DE ESPANA

VINO ESPAROL



d Giònce cg 5 u1 
c u c a çio e Cultura

1- c v erno cio E i ■ ■:

Secretaria cie 

Subsecretária ce Cultura

• AGÍ NA: Sí?VEÍCULO: />0Í/-O
'•E Ç S 0 :___DATA:

liares de Wlacyra. * Dia 12. 
no MARGS. será aberta a 
exposição "Gráfica Efcoajiho. 
Ia Contemporânea”. * Di-



★ Sonia Kraemer e Nadege Loman- 
do primando novamente pelo alto

nível de RP e pela delicadeza. Foram 
vocês amigas, que com suas lindas 
flores lembraram a colunista seu 
primeiro mês neste jornal.O nível que 
Destaques pretende manter é, tam
bém, uma homenagem ao trabalho de 
vocês.
★ Dia 11 do corrente, os cabeleireiros 

festejam a sua data, na Churras
caria São José. Hofmeister informan
do que o horário da festança será às 
21h30min.
★ Javier Vallaure, cônsul da Espanha 

e Evelyn Berg, convidando para a
mostra “Gráfica Espanola Contem

porânea, dia 12 de maio, às 20 horas, 
no MARGS;
★ Muito importante a intensa mo

vimentação das Galerias de Arte de
Porto Alegre. Pena que não haja uma 

melhor distribuição no calendário, 
evitando desta forma duas vernis- 
sagens no mesmo dia.
★ A primeira dama do Estado, 

Dionéia Soares, participará, no
próximo dia nove, da abertura do Chá 
das Cruzadas, na sede central do Joc
key Club, como Patronesse Especial. 
A promoção será realizada durante 
todo o mês de maio e a venda dos 
produtos reverterá em benefício do 
Instituto Santa Luzia.
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SEXTA-FEIRA - 6/5/83 - 5tíóMèáfcio

MARGS inaugurou dia 4 a mostra de desenhos de Carlos. Wladimirsky, e, 
proxímô dia 12, será aberta a exposição “GRÁFICA ESPANHOLA CON

TEMPORÂNEA”. Galeria de Arte do Clube do Comércio, continua até dia 24, 
retrospectiva de Edgar Koetz. Modus Vivendi, expondo pinturas de Ca- 

lasans Neto. Espaço N.O., até dia 13, tem “Artistas Visuais e Autores Novos do 
México”. Aproveite e conheça nossa arte. * Em literatura, no próximo dia 12, 
teremos o lançamento de “JOGO DE FIAR”, de Patrícia Bins, e, dia 18 o SESC 
promoverá seu “Encontro com Escritores”. * A CÂMARA BRASILEIRA DO 
LIVRO anuncia nova diretoria. O presidente continua sendo Mário Fittipaldi, 
com o que, a classe está de parabéns. * Preste atenção na promoção “MAIO: 
SERRA AZUL — FEMININO”. É sensacional. * Restaurante Casa Nostra re
cebeu Placa de Prata de Melhor Casa da Noite 1982. Merecida — “DELPHUS — 
arte sobre papel”, inaugurou ontem com acervo de sucesso.

no

com



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA

PÁGINA: >fVElCULO : -5or waA (Xn Rowv.eCt O _______
SEÇÃO : 1 sl wdoDATA: oe,(ç

MARGS inaugurou dia 4 a mostra de desenhos de Carlos. Wladimirsky, e, 
no próximo dia 12, será aberta a exposição “GRÁFICA ESPANHOLA CON
TEMPORÂNEA”. Galeria de Arte do Clube do Comércio, continua até dia 24, 
com retrospectiva de Edgar Koetz. Modus Vivendi, expondo pinturas de Ca- 
lasans Neto. Espaço N.O., até dia 13, tem “Artistas Visuais e Autores Novos do 
México”. Aproveite e conheça nossa arte. * Em literatura, no próximo dia 12, 
teremos o lançamento de “JOGO DE FIAR”, de Patrícia Bins, e, dia 18 o SESC 
promoverá seu “Encontro com Escritores”. * A CÂMARA BRASILEIRA DO 
LIVRO anuncia nova diretoria. O presidente continua sendo Mário Fittipaldi, 
com o que, a classe está de parabéns. * Preste atenção na promoção “MAIO: 
SERRA AZUL — FEMININO”. É sensacional. * Restaurante Casa Nostra re
cebeu Placa de Prata de Melhor Casa da Noite 1982. Merecida — “DELPHUS — 
arte sobre papel”, inaugurou ontem com acervo de sucesso.
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★ Dr. Reinaldo José Salomão assumindo como dire
tor do DETRAN, dr. José Valnei Duarte Teixeira, Di
visão de Segurança do Trânsito e dr. Airton D. 
Kneipp, Serviço de Segurança e Prevenção de Aciden
tes; senador Carlos Chiarelli, pronunciando palestra 

<1 Forum de Debates Sobre Sindicalismo no Sul, 
hoje e amanhã, na Assembléia Legislativa do Estado; 
Gráfica Espanhola Contemporânea inaugurando dia 
12 no MARGS, promoção do Consulado da Espanha 
e SEC; Eva Sopher e Gunther Staub convidados da 
reunião-almoço da Associação e Conselho de Rela
ções Públicas.

no
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.4. Zus/? (Detalhe)

No MARGS Arte Gráfica 

Espano! a (Contemporânea
Cerca de cínqüenta traba

lhos compõem a reterida 
mostra, todos altamente re
presentativos da grande arte 
espanhola, figurando entre 
os artistas Joan Miro, Viola, 
Vtllelia, A. Saura e outros. A 
Inauguração ocorrerá às 20 
horas, sendo os presentes 
recepcionados com o tradicio
nal vinho espanhol.

Em promoção da Secreta
ria da Educação e Cultura 
do Estado, da Subsecretária 
de Cultura, do Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul e do 
Consulado de Espanha reali
za-se a partir de hoje, ‘‘Mos
tra Gráfica Espaftola Con
temporânea”, tendo por lo
cal a saia de exposições do 
2o andar do MARGS.
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Mostra Gráfica 

da Espanha
Consulado da Espanha promove na noite de 

hoje. no Museu de Arte do Elo Grande do Sul. _ 
mostra Gráfica Espanhola Contemporânea que 
reune 62 nomes representativos da arte feita 
hoje na Espanha, entre eles Joan Mlró.

a
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GRÁFICA ESPANHOLA 

''CONTEMPORÂNEA - Na 1 
/ Bala de exposições 2o andar | 
y do Margs (Praça da Alfânde- 
/ga), às 20h, abertura da ex- 1 
v posição denominada Gráfica 

Espanhola Contemporânea 
Amostra itinerante de artis
tas espanhóis organizada pe
las Relações Culturais do 
Ministério de Assuntos Exte
riores de Madri. Promoção 
da Subsecretária de Cultu- 
ra/SEC, Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul e Consula
do da Espanha.

#

★ JAYIER Vallaurc c 
Evelyn Berg Ioschpe 

convidando para a 
abertura da “Mestra 

Gráfica Espaneis 
Contem porânea ’ ’. 

próximo dia 12, no 
museu.

no

ARTES DA ESPANHA
Com o melhor no gênero, 
Inicia às 20h, no MARGS, 
a mostra “Gráfica 
Espanhola
Contemporânea”. Será 
na sala de exposições do 
2o andar (Rua 7 de 
Setembro, 1010/ Praça 
da Alfândega). A 
promoção é da 
Subsecretária de Cultura 
da SEC, Museu de Arte 
do RGS e Consulado da 
Espanha.

Mostra Gráfica 

da Espanha
1

• Consulado da Espanha promove na noite de 
hoje, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a 
mostra Gráfica Espanhola Contemporânea que 
reúne 62 nomes representativos da arte feita 
hoje na Espanha, entre eles Joan Miró.
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ráüca Espanhola Contemporânea é a exposição que abre hoje, às 20h, na sala < 
de exposições do Margs (Praça da Alfândega), numa promoção da Subsecre- ; 
taria de Cultura da SEC, Consulado da Espanha e do próprio Museu. Esta e (■ 
uma mostra itinerante organizada pelas Relações Culturais do Ministério de , 
Assuntos Exteriores de Madrld e tem como apresentador do catálogo o cntico 

Ceferino Moreno. Segundo ele, “a seleção de artistas que compõem esta exposição nos , 
adverte que podemos considerar como definiüvamente incorporada a nosso panorama 
plástico uma forma de expressão que, aparte casos isolados entre os artistas do Barroco, | 
começa de fato, nesse nome inevitável, fonte magistral dos Caprichos, da Tauromaquia i 
e dos Desastres da Guerra: Goya”. Afirma também o cr’itico que o significado, o numero 
e a qualidade dos atuais gravadores daquele país é a prova evidente da maturidade que 
os procedimentos gráficos alcançaram na Espanha.
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AONDE IR
os cantores que se apresen
tam no "Carinhoso Bar 
Chopp”, acompanhados do 
Regional Carinhoso. Hoje, 
as 22h. O bar fica na Joa
quim Nabuco, 288.

CLÁUDIO VERA CRUZ 
— No restaurante-bar Lu
gar Comum (Santo Antônio, 
421), a partir das 21h, de ho
je a domingo, a voz e vio
lão de Cláudio Vera Cruz.

BETHA JAEGER E 
NORBERTO SANTOS, ho
je, a partir das 20h 30min, 
no restaurante Panaréa (24 
de Outubro, 1515) a partir 
das 20h 30min. Betha canta 
acompanhada pelo violão 
deNorberto.

GÊ E ITOCA - No bar e 
restaurante Dom Miguel (A- 
venida Praia de Belas, 550), 
até sábado, das 18 às 22h, 
show com o violonista, can
tor e compositor Gê, acom
panhado por Itoca, no sur
do. Nào tem couvert.

TOTONHO VDLLEROY E 
PEDRINHO FIGUEIRE
DO. No bar Purpurina (Rua 
Nunes Machado, 281), das 
21h às 3h, até domingo. 
Couvert artístico a Cr$ 
200,00.

14", show de dança com 
"Los Molina”, e haverá prê
mios para os melhores 
dançarinos de tangos e mi- 
longas. Nos intervalos, mú
sica do Conjunto Inovação. 
Ingresso a Cr$ 2 mil (ca
sal), e reservas pelo fone 
21.0723.

EXPOSIÇÃO CIRCO
IITiM GRAVURAS 

guão de Exposições do Cen
tro Municipal de Cultura, 
das 9 às 22h, inclusive sá
bados e domingos, expo
sição de gravuras de Ale- 
chinsky. Até dia 15.

MOSTRA DOS ARTE
SÃOS DA ILHA GRANDE 
DOS MARINHEIROS, no 
IPE (Borges de Medeiros, 
1945), das 9h 30min às 17h, 
numa promoção do Museu 
Previdenciário Flores da 
Cunha.

f- GRÁFICA ESPANHOLA 
CONTEMPORÂNEA, na
sala de exposições, 2o an
dar do Margs (Praça da Al
fândega), às 20h, abertura 
da exposição denominada 
"Gráfica Espanhola Con
temporânea. Promoção da 
Subsecretária de Cultura / 
SEC, Margs e consulado da 
Espanha.

No Sa- ROMANO GARCIA
volta a Porto Alegre, com o 
"Festival Nacional do Cir
co”, hoje,, ao lado do Gi- 
gantinho. Às 21h.

De.

T
lia Minssen (Annes Dias, 
112), às 10 e 15h, exibição 
do filme que trata de His
tória Antiga. Hoje. Entrada 
franca.

GRAN CIRCO NORTE- 
AMERICANO - Na Bor

ges, esquina Ipiranga. AsLANÇAMENTOFILME
2lh.RODRIGO AIPIM ANDl- 

OCA, longa-metragem gaú
cho em Super-8, seleciona
do para o último festival da 
bitola, em Gramado, de 
Antonio Sacomori, estréia 
hoje, na Sala Álvaro Mo- 
reyra, do Centro Municipal 
de Cultura, às 21h.

INVERNO, longa-metra
gem de Carlos Gerbase, 
volta a cartaz no Clube de 
Cultura (Ramiro Barcelos, 
1875), às 21h. São as últi
mas oportunidades de as
sistir ao trabalho que foi 
premiado em Gramado, já 
que parte daqui para apre
sentações pelo interior do 
Estado, Santa Catarina e 
Rio de Janeiro.

PAESTUM, CIDADE 
DOS GREGOS E ROMA
NOS — Na Biblioteca Lucí-

JOGO DE FIAR, romance de 
Patrícia Bins, tem lançamento, 
hoje, na livraria Sulina do Shop
ping Center Iguatemi, às l9h 
30min. Com prefácio do crítico 
literário Guilhermino Cesar, a 
obra tem edição da Nova Fron
teira / RJ.
COSMOGONIA POÉTICA DE 
CLOVIS ASSUMPÇÃO, de 
Hugo Ramírez, em promoção 
da Academia Rio-Grandense de 
Letras, tem lançamento hoje, 
no restaurante Tai Seng Nhe 
(Andradas, 1097). Reservas pe
lo fone 24-8349.
CONTOS GAUCHESCOS, na
livraria do Globo (Andradas, 
1416), às 17h30min, lan
çamento da nova edição de 
Contos Gauchescos, de Simões 
Lopes Neto, com ilustrações de 
Nelson Boeira Faedrich.

DANÇA PLANETÁRIO
GRUPO CHOREO DE 

DANÇA — No Teatro de Câ
mara (República, 575), às 
21h, de hoje a domingo, a- 
presentações do Grupo 
Choreo.

CONCERTO CÓSMICO 
COM RAIO LASER - No 
Planetário da UFRGS (Ipi
ranga, esquina Ramiro Bar
celos), hoje e amanhá, as 
apresentações do espetácu
lo de luz e som. Efeitos es
peciais obtidos com proje
ções de raio laser e músi
ca. Espetáculo recomen
dado para maiores de cinco 
anos. Hoje, 19h 30min, 20h 
30min, 21h 30min e 22h 
30min. Ingressos: Cr$ 900,00 
(meia) e Cr$ 1.200,00 (intei
ra).

SHOW
TANGO — Hoje e domin

go, há um "Festival de 
Tangos no Canecào" (aveni
da Professor Oscar Perei
ra, 106). A programação co
meça as 21h, com o conjun
to típico argentino' "Tango

MUSICA
LURDES RODRIGUES E 

PAULO ROGÉRIO - São
t

tlÍT12 DE MAIO DE1ÔS3 21Tf T * i-íÂ. 2U-U 1‘ C^A, ôi*"»
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"Mi Bueno6 Aires Querido" 
no Laje de Pedra — Neste 
sábado, como pcnto alto da 
programação de encerramen
to da Quinzena da Mulher, 
uma atração internacional no 
Hotel Laje de Pedra o 
“show Mi Buenos Aires 
Querido”.

Um maravilhoso espetáculo 
de música e dança portenha 
que já encantou o público no 
canecão no Rio de Janeiro, 
nas melhores casas de es
petáculos de São Paulo, e, até 
a semana passada estava se 
apresenando no teatro Leopol- 
dina em Porto Alegre. O Elen
co do show, formado por 1E 
músicos, cantores e bailarinos 
é liderado pelo cantor Guiller 
mo Brondó. A apresentaçãc 
será realizada durante uir 
jantar dançante no Laje d< 
Pedra as 21,00 horas.

Os ingressos já estão a vai 
da peios fones 21-8149 ou 26- 
2483, com a participaçãp aber
ta a não hospedes.

trar, em todo o território 
nacionnal, a qualidade do ar
tesanato gaúcho, acrescen
tando que este tipo de ativi
dade será intensificadojçpm o 
desenvolvimento TJe núcleos 
de produção e comerciali
zação em todo o Estado e País.

Antes de sua viagem a São 
Bettoni esteve emPaulo,

Brasília, reivindicando recur
sos, junto aos Ministérios da 
Educação, da Previdência e 
do Trabalho, para desenvol
ver um programa que atenda 
as necessidades do setor.

Gráfica espanhola hoje no 
MARGS — Numa promoção 
da subsecretária de Cultura 
da SEC, Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul e Consulado da 
Espanha, será aberta a ex
posição “Gráfica Espanhola 
Contemporânea", hoje as 20 
horas, na sala de exposições 
do 2o andar do MARGS. 
“Gráfica Espanhola Contem
porânea” é uma mostra iti
nerante organizada pelas 
Relações Culturais do Minis
tério de Assuntos Exteriores 
de Madrid e tem como 
apresentador do catálogo, o 
crítico Ceferino Moreno.

Segundo Moreno, “a seleção 
de artistas, que compõem esta 
exposição, nos adverte que 
podemos considerar como 
definitivamente incorpoada a 
nosso panorama plástico, uma 
forma de expressão que, apar
te casos isolados entre os ar
tistas do Barroco, começa de 
fato, nesse nome inevitável, 
fonte magistral dos “Capri
chos”, da “Tauromaquia” e 
dos “desastres da Guerra" 
Goya.”

Afirma também o crítico, 
que o significativo número e a 
qualidade dos aatuais gra
vadores daquele país, é a 
.prova, evidente da matu- 
riedade que os procedimentos 

gráficos alcançaram na Es
panha.

Artesãos gaúchos partici
pam da V Feira Brasileira dc 
Artesanato, aberta no Parque 
Anhembi, em São Paulo, com 
a exposição de 9.021 peças ar- 
tesanais, no valor de Cr$ 25 
milhões, produzidas no Rio 
Grande do Sul. Entre a diver
sidade de peças levadas a São 
Paulo para comercialização, 
pela Fundação Gaúcha do 
Trabalho (FGT), órgão vin
culado a Secretaria do Tra
balho e Ação Social,, encon
tram-se as ^feitas em lã crua, 

madeira, cerâmica,couro,
chifre, vime, taquara, pa
rafina, metal, resina e bolita.

Segundo o diretor presiden
te da FGT, João Jacob Bet
toni, que participou da aber
tura de feira, a Fundação 
vern apoiando o trabalho 
desenvolvido pelos artesãos 
gaúchos — cerca de quatro 
mil cadastrados pela entidade 
— desenvolvendo um pro
grama com vistas a mos-
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rática Espanhola Contemporânea é a exposição que abre hoje, às 20h, na sala 
de exposições do Margs (Praça da Alfândega), numa promoção da Subsecre
tária de Cultura da SEC, Consulado da Espanha e do próprio Museu. Esta é 
uma mostra itinerante organizada pelas Relações Culturais do Ministério de 
Assuntos Exteriores de Madrid e tem como apresentador do catálogo o crítico 

Ceferino Moreno. Segundo ele, "a seleção de artistas que compõem esta exposição nos 
adverte que podemos considerar como definitivamente incorporada a nosso panorama 
plástico uma forma de expressão que, aparte casos isolados entre os artistas do Barroco, 
começa de fato, nesse nome inevitável, fonte magistral dos Caprichos, da Tauromaquia 
e dos Desastres da Guerra: Goya”. Afirma também o cr’itico que o significado, o número 
e a qualidade dos atuais gravadores daquele país é a prova evidente da maturidade que 
os procedimentos gráficos alcançaram na Espanha.

G

ROTEIRO
HIQUE GOMES E REGIS 
VENTURINI - No Café 
Leite (José Bonifácio, em frente à 
Igreja Santa Terezinhal, a partir 
das 21h30min. de terças a domin
gos, no térreo, show de Hique 
Gomes (vioifio e bandolim) e Ré- 
gis Venturini (vioifio). Chorinho e 
MPB. Couvert a Cri250.

Hoje com

SHOW
KIM RIBEIRO E RAIZ DE 
PEDRA — No Espaço IAB (An- 
nes Dias. 166). às 23h, ültimos 
dias do show que reúne o flautista 
Kim Ribeiro e o grupo Raiz de 
Pedra, formado por Marcelo Na- 
druz, Márcio Tubino, Ciro Trin
dade, Pedro Tagliani e César Au
di. De hoje a sábado. Couvert a 
Cr$500.

FERNANDO CORONA - No 
Café com Leite (altos), a partir 
das 22h, o piano de Fernando 
Corona. MPB e jazz.

RONALDO — No Adega’s Bar 
Chopp Pizzaria (Ramiro Barce
los. 1727). a partir das 22h. de

. . terças a domingos, ouça o vioifio
g6es, cortinas, casacos, gorros e DANÇAS - No Teatro de Câ- de Ronaldo, com MPB e outras, 
luvas, em fi natural e juta. pro- mara (República. 575). às 21 h. 
duzidos pela Cooperativa doe Ar
tesãos das Ilhas do G uai ba Ltda.

FESTIVAL DE TANGOS - 
No Canecfio do Sul (Oscar Perei
ra. 106). ás21h, restaurante dan
çante. com conjunto argentino de 
tangos Tipica de Buenos Aires. 
Prêmios para os melhores dançar 
rinoe de tangos e milongas. En^ 
trada franca. Hoje e domingo. 4®

em cartaz no Clube de Cultura

de hoje a domingo, apresentações 
do Grupo Choreo. de Porto Ale- 

GRAFICA ESPANHOLA ««•««“.<>«Petáculo Danças- 
GRUPO SENZALA - No Bar CONTEMPORÂNEA - Na sa- o°m .*** númeroí novos: 
Samba Evoluçfio (Ipiranga. Ia de exposições 2o andar do ”ua á8 Pra“; Valm-Choroe Do 
5029). ás 22h, a realização do Margs (Praça da Alfândega), ás Bam>CO 
programa especial do 5o aniver- 20h. abertura da exposiçfio deno- gre"°8 a Cr* 800® Cr* 500. 
sário do Grupo Senzala: jantar minada Gráfica Espanhola Con- 
(galeto); show afro (coreógrafa 
professora Iara); show surpresa; 
apresentação de mestre-sala e 
porta-bandeira dos Bambas. Ho
mens Cr* 1 mil. Mulheres Cr*
500. Jantar das 20 ás 22h.

TOTONHO VILLEROY E PE- 
DRINHO FIGUEIREDO - 
No Bar Purpurina (Nunes Ma
chado. 281 — Azenha). das 21 ás 
3h. Totonho e Pedrinho. De ter
ças a domingos. Couvert artístico 
a Cr* 200.

temporânea — mostra itinerante n/D/1
de artistas espanhóis organizada F ITOCA — No bar e res- Li Vli\J 
pelas Relações Culturais do Mi- taurante Dom Miguel (Avenida
nistério de Assuntos Exteriores Pra“ de Selas. 550). de segunda CONTOS GAUCHESCOS — 
de Madri. Promoção da Subse- a sábado, das 18h ás 21h. show Na Livraria do Globo (Andradas. 
cretaria de Cultura/SEC, Museu cpm 0 violonista, cantor e compo- 1416). ás 17h30min, lançamento 
de Arte do Rio Grande do Sul e ®tor' Gê. acompanhado por Ito- da nova ediçfio de Contos Gau- 
Consulado da Espanha. ca, no surdo. A casa tem direção chescoe. de Simões Lopes Neto.
SEMANA A7III F RRANPA m CarlosAlbérto Roxo e Enísio com ilustrações de Nelson Boeira

-noTí—— SSiraSTiS:
CLÁUDIO VERA CRUZ - No *—*

fotos, publicações e reportagens restaurante-bar Lugar Comum 
da imprensa, dentro da progra- (Santo Antônio. 421) a partir das 
maçâo da 1* Semana Azul e 21h, de quintas a domingos, de DISCOTECA 
Branca dos Bambas da Orgia.

a

EXPOSIÇÃO
MOSTRA DOS ARTESÃOS 
DA ILHA GRANDE DOS 
MARINHEIROS — No Institu
to de Previdência do Estado 
(Borges de Medeiros. 1945). das 
9h30min ás 17h, Mostra dos Ar
tesãos da Ilha Grande dos Mari
nheiros. numa promoção do Mu
seu Previdenciário Flores da Cu
nha. Ponchos, paias, capas, co- DANÇA 
bertores. mantas, tapetes, xer- GRUPO CHOREO DE 
• ■ ! • . •

Cláudio Vera Cruz — voz e vio-
Iflo — com músicas próprias, te- FILMES E BALES 
mas internacionais e da MPB. MODERNOS — Na Discoteca 
Couvert a Cr* 25ü. Pública Netho Henn (Otávio Ro-
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Arte da Espanha
Técnica e colorido da coleção de tra

balhos gráficos atuais da Espanha mo
tivaram o bate-papo do coquetel em que 
Evelyn Berg Ioschpe e cônsul e sra. Ál
varo Raya Ibanez recebiam inauguran
do a mostra no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.

Cleonice e César Bemardi, Vera e Iri- 
neuGrimberg. Yeda Alechinsky. Tinae 
Décio Presser. Norma e Stuart Lippe.

que partem em férias, Norton Fernan
des, Jandira e Altair de Lemos, Carla 
Lemos Monteiro, Sandra Guindani. Al
tair Lemos Júnior, entre os que partici
param do coquetel.

O cônsul Javier Vallaure. que deverá 
partir para novo posto no Teerã, estava 
ausente pois participa dos preparativos 
para receber o Rei D. Juan Carlos du
rante a visita ao Brasil.

Akflos\e 3 ^Cxxd. r.<i



JORNAL DO COMERCIO
SEGUNDA-FEIRA -16/5/83 - 29

Cavalheiro

iOO oU —ap ojjuaa o
epjbuib joo oiaadsB oaou çjbuioi uiij ob opuBâaqa JB}sa > 'ti O ^

co p- p o
co crq «-*• ^
a m. p p
3 Í3

aaaJBd anb aouBiuoj uin SBpuppijuoa jazsj obu ajnaojdanpa/ayv a SBpBDiiapui SBOssad ap Bfng oduia} oonod jod çjboij
L>UIBdlDI}JBd ‘ojiaqos 9 as jbsbo p}B a JBpniu ‘jbCbia BJBd opouad uiog 
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-ojiajaAaj ap 61 e ojpuef ap iz — OIHYflòVSra. Kurt siAajjug —
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