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SECRETARIA DE '.EDUCAÇÃO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIC GRANDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

VECOUTRO NO MUSEU

" A ARTE NUMA SOCIEDADE DE MASSA 11
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Observações :Palestra para as alunas de decoraçoa de leda 

Moutano Difini,aula inaugural.
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Artes •,
Evelin Berg loschpe, direto

ra do Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul (MARGS) é 
palestrante convidada para a 
aula inaugural da Escola de 
Artes e Decoração Yedda 
Montano Difini, que será dia 
27, às 16h, no Museu de Ar
tes, dirigida a todos interes
sados. Informações na sede 
da Escola, Rua Barão de San-' 
to Ângelo, 331, fone 22-9130.
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RETALHOS
* Pela primeira vez, Zoravia Alegre, em função da exposição e 
Bettiol cria figurinos para tea- que fará na Galeria Tina Pres- 1 
tro. Quem conseguiu isto foi Del- ser e que já está marcada para o I 
marMancuso, ao montar o espe- próximo dia 4. A artista plásti- I 
táculo “Mulheres — Verso e Re- ca, que hoje desfruta de um no- 
verso”, que está em cartaz me credenciado no movimento 
desde ontem no Teatro de Câma- das galerias de São Paulo, tra- 
ra. Tendo em vista o conteúdo balhou durante alguns anos 
proposto em cena, Zoravia optou Zero Hora. Ela expôs fim de 83 
por túnicas em tecidos rústicos em Assunção do Paraguai e suas 
para as atrizes Flora Almeida e pinturas com personagens do co- 
Jane Pimentel bem como os tidiano têm um estilo muito pró- 
quatro músicos, também vesti- prio. 
dos por ela. Detalhista como é a 
artista, colocou nas túnicas apli- * 
cações em tecidos coloridos que
repetem os mesmos tons do ce- ra do Museu de Arte do Rio

Grande do Sul, vai proferir a pa
lestra inaugural deste ano letivo 

Lygia Pratini de Moraes, pre- na Escola Artes e Decoração de 
sidente da Liga Feminina de Yedda Difini, 'a Rua Barão de 
Combate ao Câncer, está rece- Santo Ângelo, 331. Será dia 27, 
bendo hoje às 10 horas da ma- terça-feira, às 16 horas, 
nhã, na sede da entidade, no 
Hospital Santa Rita, um grupo
de senhoras que estarão se res- que Sérgio Aragão escolheu pa- 
ponsabilizando pelos cardápios ra a exposição de fotos sobre 
das comidas típicas a serem ser- aquele pitoresco (e muito prós- 
vidas no grande jantar benefi- pero) município de Santa Catari- 
cente que, este ano acontecerá na. A exposição é no Banrisul, 
dia 27 de abril, na Sogipa. A na Rua Capitão Montanha 177. 
equipe gastronômica foi acresci- Quem está passando uma sema- 
da e haverá agora a gostosa co- na em Blumenau, vendo de per- 
zinha espanhola com suas dife- to o encanto da cidade e o sabor

de sua generosa culinária, é a 
professora Olga Reverbel, que 

Magliani está de volta a Porto ministra curso sobre teatro.

em

Evelyn Berg Ioschpe, direto-

nário.
*

* , ‘Isto é Blumenau” é o nome

De Betty Godard esta roupa que desfila 
nas passarelas do Salão de Prêf-á-Porter 
em Paris na semana dos lançamentos das 
confecções para outono inverno 84/85 lá

rentes manifestações.
*
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AS ÜLTIMAS

• Maurício e Marisa Soibel- 
mann preparando-se para 
viajar até a Espanha onde 
(arão um curso de arte em 
Palma de Mallorca. Depois 
do curso, uma circulada pe
las capitais da Europa, antes 
de retornarem a Porto Ale
gre. • Amanha, no Parque 
Harmonia, às 21 horas, chur
rasco de confraternização 
dos alunos da Faculdade Rit- 
ter dos Reis de Direito, pro
movida pelo Diretório Os
valdo Opitz, representado 
por Carlos Estevão. Paulo 
Kreitchmann Júnior e San
dra Millidiu. O Diretório está 
também promovendo uma 
série de apresentações de 
autores e conjuntos de músi
ca nativista no próprio pátio 
da Faculdade. • A escultora 
Nélide Bertolucci preparan
do a exposição que realizará 
na Singular, em abril. • Sub
secretária de Cultura/SEC 
vai promover, na Discoteca 
Pública Natho Hen um curso 
de iniciação ao violão para 
maiores de 13 anos. O curso 
será desenvolvido pela pro
fessora Silvana Scarinci em 
duas etapas: de abril a junho 
e de agosto a outubro. Ins
crições na Discoteca, no Io 
andar da Casa de Cultura 
Mário Quintana, à Rua dos 
Andradas 736, das 9 às 
17h30min. Os interessados 
devem possuir seus próprios 
violões, não sendo necessário 
um conhecimento prévio de 
música. • Paulo Antonio e 
Maria Lúcia Assis Brasil es
tão no Rio, hóspedes de seu 
primo, o jornalista Luis Car
los Lisboa. • Evelyn Berg 
Ioschpe, diretora do Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul, órgão da Subsecretária 
de Cultura/SEC è a pales
trante convidada para a aula 
inaugural da Escola Artes e 
Decoração Yedda Montano 
Difini. que será no dia 27, no 
próprio Museu, às 16 horas.



Jornal: .±oU\a..d.Q. %QA<á.£.
L a t a:- Â3.
Pagina:.

Assunto

3.. 1J&L-I

A Va.Vo. fÀC*

&6cola. cXt Rr^es c «Xcovcv^ãe

Atividades Especiais co
municando que está for
mando novas turmas de 
crianças, adolescentes e 
adultos excepcionais para 
tratamento nas áreas pe
dagógica e psicomotora. 
Maiores informações na 
Av. Protásio Alves. 274, 
conjunto 306 ou pelo fone 
32-7178, nas segundas, 
quartas e sextas de ma
nhã.

ARTES E DECORAÇÃO
Na terça-feira, 16h, no 

Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul haverá a 
aula inaugural da Escola 
de Artes e Decoração 
Yedda Montano Difini.

DIVERSOS
SUPLETIVO
Com a presença do Se

cretário de Educação e 
Cultura, Francisco de 
Paula Salzano Vieira, o 
Colégio Batista de Porto 
Alegre abriu oficialmente 
na quinta-feira o seu cur
so supletivo de 2o Grau. A 
solenidade inaugural foi 
dirigida pelo professor 
Klaudy Garron, que des
tacou que o curso é uma 
inovação no sistema esta
dual de ensino, pois é o 
primeiro autorizado pelo 
Conselho Estadual de 
Educacão. 

EXCEPCIONAIS 
A Colmeia — Centro de

CONFRATERNIZAÇÃO
A Associação Gaúcha 

de Dança realiza neste 
sábado, no salão de con
venções do Hotel São Luiz 
a primeira confraterniza
ção estadual dos profes
sores, alunos, bailarinos e 
interessados na dança. Às 
14h, haverá palestras e às 
21h, espetáculo de dança 
no Auditório da Assem
bléia Legislativa, com en
trada franca ao público 
em geral.


