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■rExpositores
* Três expositores da mostra 
“Arte sobre Papel”, definiram 

trabalho em rápidas "pin-seu
celadas”.
* Lenir de Miranda; “Pintei a 
sobrevivência, só possível através 
da convivência". Através de um 
desenho expressionista, com

extraídos de fotos de jor
nal, Lenir dá espaço à interpre
tação do espectador.
* Carlos Wladiminsky: Busca 
recapturar uma memória pas
sada. Para isso utiliza-se de vá
rios signos, espalhados pelos es
paços de suas obras, numa pin
tura primitiva, de cores violentas 
e contrastantes.
* Elcio Rossini: Pintura que 
segundo o autor, flui do incons
ciente sem nenhuma preocupação

a crítica de algum tema es- 
E um conteúdo do incon-

temas

com 
pecífico.
sciente, com algumas formas 
inacabadas e destaque para as 

predominantes, 
azul e verde, utilizadas 
estamparia que o próprio

cobras. Cores
rosa, 
numa
autor define de “kitch”.
* Outros bons expositores: Clara 
Pechansky, Margarete Zanchin, 

Vera
Levi Bernhardt, com o Desenho 
605 de belíssimo efeito.

Dones, Mariza Barros e

Gente no MARGS
— Norma e Stuart Lippe, os 

cônsules americanos, de retor
no de sua viagem â Europa, eu
fóricos com 0 passeio realizado 
e com 0 bom tempo. Encon
traram lá todo 0 sol que estava 
nos fazendo falta.

— John Prouris contando â 
colunista sobre sua próxima 

saida de Porto Alegre, para con
tinuar sua função de cônsul adjun- 

americano e diretor regional 
USIS, desta vez no Paquistão, 

no próximo mês de agosto.
— Com Prouris, Fereira 
Amador e Javier Vallaure, são

três os cônsules que deixam 
Porto em agosto.

— Evelyn * Berg comentando 
sobre 0 projeto de levar 0 

O mesmomuseu ás escolas, 
deverá sair em breve.

— Luis Carlos Felizardo será 0 
palestrante de quarta-feira, ás 

18h30min dentro do projeto En
contros no Museu, para discorrer 
sobre a Mostra Fotográfica Fran- 

y. cesa, em exposição no MARGS. /
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Exposição em análise
Hoje, às I8h30 min, no atualidade e encontrava- no Rio de Janeiro, e outra 

auditório do Margs (Mu- se, em sua última sema- para o novo Centro Cultu- 
seu de Arte do Rio Gran- na, na Galeria Principal ral Rebouças, que será 
de do Sul), a abertura do do Margs. Felizardo é re- inaugurado em julho pró- 
projeto Encontros no presentante de fotografia ximo, em São Paulo. O 
Museu, quando o fotógra- da Funarte no Rio Gran- projeto Encontros no 
fo Luís Carlos Felizardo de do Sul e está expondo Museu è promovido pela 
estará analisando a mos- em Barcelona, numa pa- Secretaria de Cultu- 
tra Dez Fotógrafos para o norâmica da fotografia ra./SEC e será desenvol- 
Patrimônio, do Consula- brasileira. Atualmente 
do Geral da França. A trabalha na montagem de 
mostra é composta de fo- duas mostras de fotogra- 
tos dos mais renomados fia, uma para o Museu 
fotógrafos franceses da Nacional de Belas Artes, horário.

vido ao longo das exposi- 
ções montadas pelo 
Margs, sempre às 
quartas-feiras, no mesmo
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FOTOGRAFIA-----
Livro e debate são 

novidades do setor
Participou, como fotógrafo 
convidado, da I Trienal de 
Fotografia do MAM de São 
Paulo e da Mostra de 
Fotografia Brasileira 
Contemporânea na 
Venezuela.
Atualmente Felizardo 
trabalha na montagem de 
duas mostras de fotografia: 
uma para o Museu 
Nacional de Belas Artes, no 
Rio de Janeiro, e outra 
para o novo Centro 
Cultural Rebouças, que 
inaugurará em julho em 
São Paulo.
O Projeto “Encontro no 
Museu’’, que o fotógrafo 
inaugurou, tem a chancela

Ontem, no £io, a Funarte 
lançou o livro “Sobre 
Fotografia”, onde são 
abordados, entre outros 
assuntos, o direito autoral 
do fotógrafo, a linguagem 
fotográfica, o equipamento 
e a edição da fotografia na 
imprensa. Na ocasião, foi 
realizada uma mesa 
redonda sobre o “Espaço 
de Criação na Fotografia 
de Imprensa”, uma 
promoção do Núcleo de 
Fotografia da Funarte. 
Uma proposta nova de 
contato com a arte teve 
início esta semana no 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Trata-se do 
projeto “Encontro no 
Museu”, quando o 
fotógrafo Luiz Carlos 
Felizardo analisou a 
mostra “Dez Fotógrafos

International Center of 
Photography em New 
York, bem como na 
exposição “Venezia 79: La 
Fotografia”, Itália. No 
mesmo ano participou do 
Grupo de 9 fotógrafos 
brasileiros selecionados 
para “X Rencontres 
Photographiques d'Artes, 
França”.
Em 80, a exposição que 
havia montado no MARGS 
foi levada ao Museu da 
Imagem e do Som de São 
Paulo e à Fundação 
Cultural de Brasília.

para o Patrimônio”, do 
Consulado Geral da 
França. A exposição, vista 
até ontem ná Galeria 
Principal do MARGS, é 
composta de fotos de 
alguns dos mais 
renomados fotógrafos 
franceses da atualidade.
O palestrante, que 
representa a fotografia da 
Funarte no Rio Grande do 
Sul, está expondo 
atualmente em Barcelona, 
Espanha, numa 
panorâmica da foto 
brasileira. Fotógrafo desde 
1970, Felizardo participou 
da I Muestra de la 
Fotografia 
Latino-americana 
Contemporânea, no Museu 
de Arte Moderna do México 
em 1978. Em 79 mostrou 
seus trabalhos no

oèsênvolvídõlfb longo das 
exposições montadas pelo 
MARGS, sempre às 
quartas-feiras, às 18h 
30min.
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TAÍ A MEDIDA JUSTA PRA VOCÊ.

Judô, patinação, aulas de natação 
para adultos e crianças, ginástica 

sauna, massagem.

>

Manhã • Tarde • Noite • Estacionamento 
privativo e lancheria completa. 

Entre no iPA. Você merece.

INSTITUTO PORTO ALEGRE
Rua Joaquim Pedro Salgado, 80 Fone: 31-3000’ Felizardo, atualmente preparando duas mostras
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