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ANALISTA EM 
QUADRINHOS - Na Livraria 
Espaço e Artes (Annes Dias, 
166). às 2üh30min. o lançamento 
do álbum O Analista de Bagê em 
quadrinhos, de Luís Fernando 
Veríssimo e Edgar Vasques. Pro
moção conjunta com a L & PM 
Editores Ltda.

Quintas e sábados, na 
Artemanha (Bordini, 980) 
CARLINHOS SANTOS - No
auditório da Assembléia Legisla
tiva. ás 21 h, show Todas as 
Aguas, do cantor e compositor 
Carlinhos Santos, em apresenta
ção única. No roteiro estão as 
músicas de seu primeiro disco in
dependente. que será lançado no 
inicio do segundo semestre. Par
ticipação instrumental de Plauto 
Cruz, Gilberto José. Charutinho, 
Diego. André. Marquinhos, Luiz 
Carlos e Amauri, mais as vocalis
tas Célia, Suzana, Yô e Flora.

ORQUÍDEAS — No Centro Co
mercial da João Pessoa (2° an
dar), até dia 29 a Ia Exposição- 
Feira de Orquídeas. Visitação no 
horário comercial do Centro, di 

j 9hás21h.

ROTEIRO
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Sete de Setembro, 1010). 
às 12h, abertura da mostra de 
fotografias de Rocheile Costi 
Tentativa de Vôo.
FOTOS, DESENHO E 
GRAVURA — Na Artemanha 
— galeria e café-concerto (Bor
dini. 980. das 14 ás 20h, de se- j 
ftunda a sexta; em exposição os 
trabalhos de Martim Streibel, 
Eduardo Achutti. Tuyo Fran
co, Daniel de Andrade e Oscar 
Lippe (fotos); de Mário Fonta- 
nive e Renato Vilanova (dese
nho) e de Péricles Gomide (gra
vura).
ORQUÍDEAS — No Centro 
Comercial da João Pessoa (2° 
andar), até dia 29 a Ia 
Exposição-Feira de Orquídeas. 
Visitação no horário comercial 
do Centro. das9hàs21h.
PAINÉIS ALEMÃES - No 
saguão de exposições do Museu 
do Çentro Municipal de Cultu
ra (Érico Veríssimo), das 9 ás 
22h inclusive aos sábados e do
mingos. prossegue até 5 de ju
nho a exposição de painéis da 
República Federal da Alema
nha. •

FOTOS, DESENHO E ^FOTOGRAFIA DE ROCHEL- 
GRAVURA — Na Artemanha LE COSTI — No Museu de Arte 
— galeria e café-concerto (Bordi- do Rio Grande do Sul (Sete de
ni. 980), das 14 às 20h, desegun- Setembro. 1010). ás 12h. abertu- 
da a sexta; em exposição os tra- da da mostra de fotografia de Ro- 
balhos de Martim Streibel, cbelle Costi Tentativa de Vôo.
Eduardo Achutti. Tuyo Franco,
Daniel de Andrade e Oscar Lippe TOTONHO VILLEROY E PE- 
(fotos); de Mário Fontanive e Re- DRINHO FIGUEIREDO — 
nato Vilanova (desenho) e de Pé- No bar Purpurina (Rua Nunes

Machado. 281) das 21h às 3h. 
Totonho e Pedrinho. De terça a 
domingo. Couvert artístico a Cr$

MÚSICA
DUO DE FLAUTA E 
FAGOTE — No Salão de Fes
tas da Reitoria da Ufrgs, ás 
12h30min, mais um Projeto 
Doze e Trinta, com a apresen
tação do Duo de Flauta e 
Fagote
Wladimir Lattoada e Adolfo 
Almeida Jr —, interpretando 
várias obras de música erudita 
brasileira e internacional. En
trada franca.
SHOW
CARLINHOS SANTOS - No
auditório da Assembléia Legis
lativa. ás 21h,' show Todas as 
ÀGuas, do cantor e compositor 
Carlinhos Santos, em apresen
tação única.
EXPOSIÇÃO
FOTOGRAFIA DE RO- 
CHELLE COSTI - No Mu-

ricles Gomide (gravura).

EINTURAS E DESENHOS -
Na Livraria Coletânea (altos do 
Mercado Público) das 9h ás 20h, 
de segunda a sexta — sábados, 
das 9h às 15h — prossegue a ex
posição rias pinturas a óleo e de 
desenhos de, respectivamente.
Renée e Roberto Frischembru- 
der. Os trabalhos, já emoldura
dos, ficam na Coletânea até 15 de HIQUE GOMES E REGIS

VENTURINI - No Café com

respectiva mente.200.

RONALDO - No Adega’s Bar 
Chopp Pizzaria (Ramiro Barce
los. 1727), a partir das 22h, de 
terça a domingos, ouça o violão 
de Ronaldo, com MPB e outras.

junho.
Leite (José Bonifácio, em frente á 
Igreja Santa Terezinha). a partir

do^fW.202 - 3» andiL - a aa8 21h30!”“>- detórçaa a domm- 
partir da. 10h30mto. pala.tr, do “7“' ü. ã r’ i
vereador do PMDB Caio Lumom ? ('-‘"‘“riT
.obre "A Política Municipal do (P* Veuturut. (vtolSol. Chorutho e
Meio Ambiente”. Aberta ao pn- MPB'Couvert a Cr$25°- 
blico.

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

SÉRGIO RICCI - No Canto 
Verde (Chicago, 77), de segunda 
a domingos a partir das 
22h30min, Sérgio Ricci — voz e 
violão — com músicas próprias e 
MPB. Não tem couvert.

O ANEL DE NIBELUNGEN 
— Na Biblioteca Lucilia Minssen 
(Annes Dias. 112). ás lüh e 15h, 
o filme O anel de Nibeiungen —

| BELA PARIS — No Mediterrá- ópera que. desde a sua criação há 
neo (Farrapos, 500), a partir das cem anos. tem exercido grande 
22h, show variado intitulado A fascínio sobre o público em todo o 
Bela Paris 1940 — com strip- mundo. Hoje e quinta. Entrada 
tease. gô-gô girls. show erótico, franca, 
música ao vivo com Rudy e Vitor 
Canela. De segunda a sábado. CIRCO ROMANO GARCIA -

No Parque Marinha do Brasil. 
FESTA, BAILE, SHOW — No ao lado do Gigantinho. espetácu- 
Charms (Plínio Brasil Milano. Io com o Festival Nacional do 
71), ás 23h. todas as segundas- Circo, com 30 atrações interna- 
feiras. festa, baile, show. Apre- cionais. De terças a domingos, às 
sentação de Alberto da Seresta. 21h; quintas, ás 17h e às 21h; sá

bados; ás 15h, 18h e 21h. Domin
go: às lOh, 15h. 18h e 21 h.

Amanhã
CIRCO DE MOSCOU - Agora 
em Novo Hamburgo, as apresen- 

MA NON È UNA COSA SERIA tações do Circo Real de Moscou. 
— No Teatro Renascença (Cen- De terça a sexta: às 20h45min; 
tro Municipal de Cultura), às 
21h, apresentação única da peça Domingos: ás lOh. 17h. e 
teatral de Luigi Pirandello, Ma 2üh30min. Ingressos a Cr$ 600 
Non È una Cosa Seria, interpre- (geral) e Crí 300 (crianças), 
tada no seu idioma original. In
gressos gratuitos devem ser reti
rados no Consulado Italiano 
(Praça Mal. Deodoro (Matriz)
134). .

sábados, às 15h, 17h e 20h45min.

MOSTRA DE FILMES - No VOZES E BATALHAS - No 
auditório do Instituto Goethe (24 auditório do Instituto Cultural 
de Outubro, 112), ás 20h. até 1° Brasileiro Norte-Americano 
de junho, mostra de filmes sobre (Riachuelo. 1257), às 20 horas, 
a vida operária. Previstos debates quarta e quinta-feira, apresenta- 
e presença de diretores de cinema ção de Terra Companhia de Dan- 
alemão e brasileiro. Hoje, “A ça com o espetáculo Vozes e 
Queda direção de Nelson Xa- Batalhas, que tem coreografia de 
viereRuy Guerra. Entrada fran- Valério Césio. Ingressos no 3o

andar do ICBNA.
MOSTRA DE DESENHOS - 

-t _ „ , Na Galeria Tina Presser (Paulino
No Caie Charlot (24 de Outubro. Teixeira. 35). às 21 h. inaugura- 
1350), terças e quintas, a apre- ^ da'mostra de desenhos de 
sentação de ClóvisStrohmayer-t ^. Mário Rohnelt. Milton Kurtz íe 
bandolime violão'de 1^cordas—- Alfredo Nicolaiewsky. respecd- 
cora musicas própnas e da MPB. vamente. na Rerencãn. Salão

ca.

CLÔVIS STROHMAYER
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EXPOSIÇÃO
ROCHELLE COSTI ex

põe, a partir de hoje, as 
12h, série de fotografias no 
MARGS. Sáo cerca de 30 
fotos em preto e branco, 
mostrando as diferentes si
tuações observadas pela 
artista no cotidiano. “Ten
tativa de Vôo’’, segundo 
sua criadora, tem a ver 
com sua convicção de que 
voar é deixar-se viajar sem 
sair de onde se esta. Foto- 
jogar é uma novidade que 
será apresentada por Ro- 
chelle. Trata-se de uma es
pécie de quebra cabeça, 
que pode se manipulado 
conforme a criatividade de 
quem com ele brinca._____ _
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h«u de Arte do Rio Grande do 
Sul (Sete de Setembro, 1010), 
àa 12h, abertura da mostra de 
fotografias de Rochelle Costi 
Tentativa de Vôo.
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Fotos de Rochelle Costi 

estão no Museu de Arte
0 Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul inaugura ho
je, às 12 horas, exposição de 
fotograíias de Rochelle Cos- 
ti. Formada em Comuni
cação Social pela PUC, com 
especialização em Publici
dade e Propaganda, Rochelle 
Costi realizou curso de ex
tensão em fotografia na Uni
versidade de Minas Gerais e 
expôs, com Juarez Porto, na 
galeria Espaço Açorianos, 
da EPATUR.

artista tem se defrontado no 
seu quotidiano. “Tentativa 
de Vôo”, o título da mostra, 
se refere ao seu pensamento 
de que voar é deixar-se via
jar sem sair de onde se está.

Além das fotos, Rochelle a- 
presentará uma nova propos
ta, espécie de quebra-cabeça 
composto de cinco partes de 
uma mesma foto. As fotos 
são coladas sobre um supor
te de madeira e colocadas 
dentro de uma caixa de pa
pelão. A proposta é, portan
to, foto-Jogar. Pode ser mani
pulada conforme a criativi
dade de quem com elas 
brinca..

A mostra que hoje inaugu
ra no MARGS ê composta de 
cerca de 30 fotos em branco 
e preto, tendo como tema di
ferentes situações com que a
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E m ambiente descontraído, a jovem artista Ro-
chelle Costi mostrou ao público suas fotografias 
no MARGS, que agora está com novo horário de 

vermssages, sempre às 12h. Uma das obras de Rochelle 
apresenta um quebra-cabeças composto de cinco par- 

K fotografia, que ela mesma denomi-tes de uma mesma 
nou de "foto-jogar".
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ARTE/CRIT1CA

Algumas exposições
de som, de fotos, ensaios, 
filmes, discos, livros, modas, 
audições e espetáculos. Ver 
para crer.

ALDOOBINO

FOTOS DE CÂNDIDO 
MENDES — O shopping cen- 
ter Iguatemi está acolhendo 
em sua plzzaria uma mostra 
de singulares fotos de Cân
dido Mendes, artista gráfico 
elogiado pela critica de Fre
derico Morais, pelo sentido 
estético de sua pesquisa de 
detalhes de ônibus, em belos 
coloridos e composições, o 
que Já verificamos com a 
pintura de Glauco Pinto de 
Morais com a análise das 
engrenagens e detalhes de 
uma locomotiva...

# OLEOS DE FAJARDO- 
VARGAS - O projéto Uni
versitário Bolsas Arte da 
Funarte-Urgs apresenta, na 
Galeria do Instituto de Ar
tes, a mostra a dois, apresen
tada pelo prof. Yeddo Tltze 
dos jovens acima referidos, 
tendo Fajardo 22 pinturas a 
óleo de figuras inflvlduadas 
e Vargas com 18 óleos de 
configurações mais grupais e 
de sentido social, apresen
tando um sensivel painel de 
enterro, conatural ao de Por- 
tlnarl, mas tudo em expres
são diferente. Aquele surge 
com retratos e auto-retratos, 
figuras femininas e diferen
ciadas composiôes e esse 
com temas agrícolas, dez 
grupos e algumas cabeças e 
retratos, plantios, missa, fa
vela, loucos, jantar, partida 
e chegada, vida e morte.

OUTRAS MOSTRAS - Na 
Semana de Comunicações, o 
Maras acolheu uma mostra 
amadora e heterogênea dos 
empregados das empresas 
expositoras. Mais uma mos
tra coletiva de poesia Ilus
trada de uma de nossas aca
demias regionais de letras, 
esteve no saguão dos deputa
dos da Assembléia Legislati
va do Estado.

MOSTRA A DOIS - A Li
vraria Coletânea dos altos do 
Mercado Público central a- 
presenta a mostra de 13 pe
quenos desenhos fantasiosos 
e coloridos do jovem Roberto 
Frisehiander e de sete pintu
ras a óleo acadêmicas de 
sua mâe Renle, de médias 
proporções.

Os fotógrafos Rochele Cos- 
tl e Juarez Porto reaparece- 
Tam com sua mostra a dois 
na Galeria dos Açorianos.

Arte&Manha é proposta 
polivalente Inaugurada na 
Rua Cel. Bordlni, 980. como 
galeria de arte, escola, atell- 
er de artes plásticas, estúdio
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A respeito 

do Margs
Evelyn Berg está em 

Brasília representando o 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul no Congresso 
da Associação Brasileira de 
Museologia, devendo retor
nar na próxima semana.
® Rochelle Costi encerra se
mana que vem sua Tentativa 
de Vôo, que está em exposi
ção no MARGS. Segundo a 
própria artista, é um foto- 
jogo, um puzzle fotográfico, 
com fotografias expostas 
nas paredes e outras coladas 
em pedaços na madeira, pa
ra serem remontadas como 
um quebra-cabeça.


