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de arte
* Muitas opções para os que 
curtem arte, nestes dias de 
julho, tanto em termos mu
sicais como em arte plásticas.

* Na Biblioteca Pública do 
Estado serão realizados pe
riodicamente receitas de 
Música de Câmara, a partir do 
dia 23 próximo e que conti
nuarão até o dia 29 de outubro, 
sempre ás 18h30min, aos 
sábados, com entrada franca.

* Já no Cultural Americano, 
o público porto-alegrense terá 
oportunidade de assistir ao 
concerto de Roberto Szidon, 
dia 19 próximo, ás 20 horas.

* No MARGS em exposição 
durante todo o mês de julho, 24 
obras do acervo da Pinacoteca 
Aldo Locatelli, transferida 
para o MARGS e reinaugu- 
rada em janeiro deste ano.

* Também no mesmo local, 
com inauguração ás 12 horas 
do dia 28. a exposição de fo
tografia de Eurico Salis.

* Enquanto isso, o Museu de 
Comunicação Social estará 
realizando uma Mostra de 
Cultura Agro-Lusa-Brasileira, 
de 5 a 15 de agosto.
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oMuseu de Arte do Rio Grande do Sul, órgáo da 
Subsecretária de Cultura/SEC, vai mostrar du
rante todo este mês — aproveitando o período e fé

rias — 24 obras do acervo da Pinocoteca Aldo Locatelll. 
Esta importante mostra pertenceu ao Paço Municipal, 
tendo sido desativada pela falta de espaço adequado. 
Através do convênio entre a Prefeitura e o Estado, foi 
transferida para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e 
reinaugurada em janeiro deste ano. A mostra que o Margs 
está apresentando na sala l-o andar da ênfase aos artistas 
gaúchos e reúne várias técnicas como pintura, serigrafia, 
xilogravura e desenho. Entre os nomes dos artistas pre
sentes com suas obras estáo: Alice Brueggemann 
(Flautista); Carlos Alberto Petrucci (Menino do Capuz); 
Pedro Weingartner (Barra do Ribeiro); Carlos Scliar 
(Fazenda); Aldo Locatelll (Sim&o e Sirineu); Alice Soares 
(Menina e Cláudio Tozzi (Vacas á Luz do Luar).
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