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Sexta-feira, 06 de abril de 1984

ARTE SACRAs £&ttJíiÀzütí,-. oi'úí br los» missais 

Local: Pequena A&iaria - 2*' auaw cio MARGS
Período do Exposição: 10 de abril a XI ds maio de .1984 

Horário da Visitação: Terças-feiras a Domingo, daa I0h« àa I71u

0 fiãuaeu de Arco do Rio Grande do Sul* órgão da Subsecretária 
Çu.ltura/SiSC 9 estará expondo de 10 de abril

tu;
a IX de maio» uma coletânea tui

obrae que constará eniíxientoinenfce c-e estatuária 
mitivoSg barrocos e góticos}# oratórios

lsantos míeaioneiros , pri-> 

e roissals, abrangendo um períod©
A mostra* sob a curadoria do Nácleoque vai do século XVII ao século XXI, 

de Acervo do MARGS* reunirá obras cedidas por colecionadores gaáchos 
Patrícia e Roberto Bina, Vera Pinheiro Pratea* Lourdee Noronha Pinto,, Jb- 

ga Sehnelâer, Casarão Azul» Maison Bianche» 

na da Porto Alegre„

como

bc-iíí; como da Curia Metropolita

Entre as importantes peças reunidas y destacam-se 

madeira negra e busto de marfim, do século XVIII; 

nhora R» madeira articulada, do século XVII; «sn Menino Jeová em madeira 
lavrada» estilo barroco, do século ÍTO1; ura Menino Jesus de madeira, 

pedestal folheado a ouro, do século XVIII; yjn crucifixo com busto 

deira» com pedraria3 nas maoa e pés, reaplendor e adereços 

imagem de São Francisco dos Açorianoa, do século XVIII,

um Crucifico de
imagem de Nossa Ss~

c o»

em ma -

em prataj tiaa

trazida polo» efw»
saia açorianoa e venerada aa primeira capela do antigo Porto dos 
(hoje Porto Alegre); uma custódia*

Casais
para procissão de Corpuo Christl* tío

fin d0 sdcul° iniIt prata portuguesa com luneta de cristal origina}* 

um Missal Romano em latim, edição de 1789» de Lia boa; um Cálice com Pa. 

em prata com pedraria*., da Paróquia de Santo Antônio da Patrulhafona

um. oratório com Santa De Roca* do século XVIII,
Bata mostra qu4 reune tao importantes peçcô4. eerá 

palestra proferida pelo professor Ar*indo Trevivan, 

Arte Sacra e Arte Hiesioneira, dia
-<íj o tema

oomplp' 

abotd
12 de abrli, àa 37 hr -»-* &0 audité- 

do MAKGS * 2* andar» Após a palestra, 0 professor Ajc-Í nd° Treviean &» 

•companhará o» participantes da mesma„ num circuito comer?'do a mostra» A 

paXt**t*a que integra o projeto 'Encontros no Hiweu4» er** aberta ao públjt 
co interessado^,

No mea de maio0 0 MAKGS promoverá uica Viager duitural as 2518 soes 

JçouítXcaa gatfchaav complementando ainda, a to©áti< a àcima referida.,
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Exposição de Arte Sacra
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão da Sub

secretária de Cultura da SEC, inaugurou ontem, ás 
10h, uma exposição de Arte Sacra. A mostra se consti
tui numa coletânea de obras eminentemente de esta
tuiría (santos missioneiros, primitivos, barrocos e gó
ticos), oratórios e missais, abrangendo um período que 
vai do século XVII ao século XIX. A exposição reúne 
obras cedidas por colecionadores gaúchos como 
Patrícia e Roberto Bins, Vera Pinheiro Prates, Lour- 
des Noronha Pinto, Inga Schneider. Casarão Azul, Mai- 
son Blanche, bem como da Curia Metropolitana de 
Porto Alegre.

Entre as importantes peças reunidas, destacam-se 
um crucifixo de madeira negra e busto de marfim, do 
século XVIII; uma imagem de Nossa Senhora 
deira articulada, do século XVII; um menino Jesus 
madeira lavrada, estilo barroco, do século XVIII; um 
menino Jesus de madeira, com pedestal folheado a ou
ro, do século XVIII; um crucifixo com em madeira, 
com pedrarias nas mãos e pés, resplendor e adereços 
em prata; uma imagem de São Francisco dos Açoria- 
nos, do século XVIII, trazida pelos casais açorianos e 
venerada na primeira capela do antigo Porto dos Ca
sais (hoje Porto Alegre); uma custódia, para procissão 
de Corpus Christie, do fim do século XVIII, de prata 
portuguesa com luneta de cristal original; um missal 
romano, em latim, edição de 1789, de Lisboa; um cálice 
com patena, em prata com pedrarias, da Paróquia de 
Santo Antônio da Patrulha e um oratório com Santa De 
Roca, do sé culo XVIII.

A mostra será complementada com palestra proferi
da pelo professor Armindo Trevisan, abordando o te
ma Arte Sacra e Missioneira, amanhã, às 17 h, no audi
tório do Margs - 2o andar. Após a palestra, o professor 
Armindo Trevisan acompanhará os participantes da 
mesma, num circuito comentado da mostra. A pales
tra integra o projeto Encontros no Museu, e estará 
aberta ao público interessado. No mès de maio, o 
Margs promoverá, ainda dentro desta temática,

^ viagem cultural às Missões Jesuíticas gaúchas.

em ma-
em

uma.
■1

Quarta-feira, 11.04.84/
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EXPOSIÇÕES ESCULTURA E PINTURA -
Roberto Cidade e Mirella Bologni- 
ni, em mostra a dois. na Singular 
Galeria na Travessa Frederico 
linck.
ESPAÇO ARTE FININVEST -
Mostra de 30 artistas nessa galeria 

do Shopping Center Iguatemi. 
ESPAÇO YAZIGI — Mostra cole
tiva com Fuhro, Danúbio Gonçal
ves, Ana Alegria, Rtoh, Porcella 

[ Wagner Dotto, Kwitko 
com projetos, pinturas, esculturas 
e gravuras a partir da fotografia de 
Martin Streibel. Até 27 de abril 
HOTEL SERRANO - Mostra de 
camisetas assinadas por Carlos 
Scliar, Francisco Stockinger, Gus
tavo Rosa e Takashi Sukushima — 
Gramado.
FACULDADE DE ARQUITETU
RA DA UFRGS — Mostra dos 
trabalhos de alunos dos vários ci
clos, no grande hall. Até o dia 13. 
FENARROZ - II Salão Cachoei- 
rense de Arte, entre 21 de abril 
10 de maio, em Cachoeira do Sul. 
FOTO —TRAÇO - Mostra de fo
tografia e bico-de-pena sobre Porto 
Alegre, enfocando locais turisticos, 
até o dia 29 de abril, no Museu de 
Comunicação Social Hipólito da 
Costa.

FOTOGRAFIAS MACANUDAS
- Mostra pessoal de Avelar Tei
xeira, na Galeria da Justiça do Tra
balho, na Praia de Belas, 1432, até 
o dia 18de abril.

GALERIA DO LENNIS -
Inaugura com mostra coletiva de 
Bior, Tor e Petrillo. Na Bordini, 
439. Moinhos de Vento.
GALERIA MUNICIPAL DE AR
TE - Até o dia 17, das 13,30 às 
18,30, exposição de Glauco Pinto 
de Moraes, guache e aquarela, e 
Gregório. Cores pastel. Em Pelo-

LUNARA - Exposição de fotos 
no projeto o 'Museu vai á indús
tria", na Cimensul, Canoas. Em 
Morretes.
MAGLIANI - Mostra de pinturas 
na Galeria Tina Presser. No dia 11, 
às 20h, apresentação do filme 
"Anotações sobre uma História", 
de Tuio Becker, com entrevista 
com a artista. Mostra até o dia 28 
MOSTRA SOBRE PINHEIRO 
MACHADO — No Museu Júlio 
de Castilhos, SUSEC.
MOSTRA DE PASCOA - 
Promoção do Escritório Kraft de 
Arte à Rua Filadélfia, 136, de 12 a 
19 de abril, com 70 expositores do 
Acervo com abatimentos á vista e 
a prazo.
MOSTRA JAPONESA - No Co
légio de Aplicação da Ufrgs.
PAULO HOUAYEK 
mente, fará mostra de suas pintu
ras na Galeria Tina Presser 
Oficina de Arte de Alegrete. 
TAPEÇARIA — Mostra estudantil 
da Escola Santa Cecília, no hall de 
entrada do Ipê, até 13 de abril. 
TKENE - PONTO DE ARTE - 
Abre no dia 17, às 21 h, com indi
vidual de Alice Brueggemann. sob 
a coordenação de Maryur Tedesco 
e Fábio Coutinho. Rua Padre Cha
gas, 305.
ARTE SACRA — Coletânea de 
obras estatutárias, reunindo ainda 
missais e oratórios dos séculos 
XVII ao XIX, a partir do dia 10 até 
11 de maio, no Museu de Artes 
RGS - SUSEC.

ALVINA TZOVENOS
Óleos sobre tela temas diversos, 
na Loja Sandiz do Shopping Igua
temi, em horário comercial, até 
fins de abril.
MARjSTELA SALVATORI -
Exposição de gravuras em metal, 
do dia 17 a 30 de abril, no saguão 
do Centro Municipal de Cultura. 
GALERIA ARCO — Coletiva de 
Nelson Jungbluth, Malagoli, Alice 
Soares; cerâmicas de Marlies Rit- 
ter e Tracunhaen, serigrafias, pos- 
ters, affiches. (Rua Almirante De- 
lamare, 237 - Tristeza, das 14 ás 
18h30min).
BAMERINDUS — Mostra indivi
dual de Italo Zacter de trabalhos 
em técnica mista. Av. Teresópolis 
3117. '

e outros

Breve-BOLSA DE ARTE — Uma sema
na de comemoração de aniversá
rio, na Rua Quintino Bocaiúva. 
PORTO ALEGRE ANTIGO - fo
tos e cartazes, no Museu de Porto 
Alegre.
BURLE MARX — Desenhos e se
rigrafias em torno de estudo de 
Flávjo Motta, na Galeria Prosa i 
Verso na 5a Avenida Center, R. 
Mostardeiro, 120, loja 4.
FLASHES DO RIO GRANDE DO 
o U L —

e na
e

Fotos de Olka Machado 
Portes, em Palmeiras, Frederico 
Westphalen, Três Passos, Três de 
Maio, Santa Rosa, São Luiz Gon- 
zaga Cerro Largo e São Borja.
(o Uo EC)

COLETIVA - de Tapeçaria com 
vários artistas gaúchos, em roteiro 
em Santa Cruz, Lajeado, Estrela 
Venancio Aires, Nova Prata Gua- 
pore, Serafina Corrêa, Nova Bas- 
sano, Nova Aracá e Paraí. Até ju
nho, pela SUSEC.

DELPHUS GALERIA - Mos
tra de serigrafias de Massuo Naka- 
kubo, na Av. Cristóvão Colombo, 
1093, sobreloja.

DESENHOS HUMORÍSTICOS
- Mostra de Santiago na Justiça 
promoção da Agetra. Na Praia de 
Belas, 1432.

DIA DAS MENINAS - Mostra' 
dessa tradição no Centro de Cul'u- 
ra Japonesa da PUC, das 9 âs 12 e 
das 14 às 18 horas, no Prédio 17 do 
Campus da PUC, em promoção 
do Consulado do Japão.

TEATRO ADULTO
ABAJUR
De Plínio Marcos, direção de Sapi- 
ran Brito. De 5as feiras a domin
gos, às 21 horas, o último texto 
dramático do autor paulista, no te
atro da Aliança Francesa.
ALLONS ENFANTS - De 5as a
domingos, em reapresentação, es
ta peça escrita e dirigida por Sérgio 
Ilha, enfocando episódios relativos 
á Revolução Francesa, em especial 
a morte da Condessa du Barry, na 
Sala Álvaro Moreyra,' de 
tas-feiras a domingos, às 21 horas.
A MORTE ACIDENTAL DE UM 
ANARQUISTA — De Dario Fo, 
direção de Antônio Abujamra. Em 
uma delegacia policial, um louco 
faz-se passar por várias autorida-

LILÁS

tas.

GLAUCO PINTO DE MORAES
- Mostra de pintura atual na Ga
leria da Casa Masson. Até o dia 25 
de abril.

INSTITUTO CULTURAL BRASI- 
LEIRO-ALEMÃO Mostra de 
Karl Valentin, com painéis fotográ
ficos, e de Fausto, com cenas das 
peças de Goethe.

sex-

INDIOS NO RIO GRANDE DO
SUL - Mostra no Arquivo Histó
rico do RGS, á Rua André Puente, 
318.
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RETALHOS gens sacras abrangendo o período das 
Missões, primitivos, barrocos e góti
cos no Rio Grande do Sul. Além das 
peças que pertencem ao acervo do 
Margs, Evelyn está tendo a colabora
ção de colecionadores particulares co
mo Patricia e Roberto Bins, Lourdes 
Noronha Pinto e ainda do antiquário 
Casarão Azul. Será oportunidade de 
apreciar também imagens que per
tencem ao acervo da Cúria Metr€^oli- 
tana. Abre dia 12, quarta-feira, às 17 
horas, no segundo andar do Margs. j

foi Lydia Ling. Ela foi assistir ao ca
samento de uma sobrinha em São 
Francisco e aproveitou para um tour. 
Voltou mais cedo em função do jantar 
da Liga Feminina de Combate ao Cân
cer que será na noite de 27, uma sexta- 
feira, na Sogipa. Lydia lidera a barra
ca da cozinha chinesa.

* Com uma equipe de vinte mane
quins, do primeiro escalão de passa
rela, Milka faz seu desfile noite de 
segunda-feira, na Sogipa. Ela expediu 
1.500 convites e os sapatos serão Cla- 
vesy, enquanto Danello criou as bo
tas. Mario e Rui são os coiffeurs res
ponsáveis pelo visual das manecas. A 
coleção abrange o dia-a-dia e as oca
siões muito especiais, 
sk

Encontrei, em Nova Orleans, 
Claudia Fialho, a responsável por 
muitos eventos de moda no Rio. Ela 
me contou que está preparando o lan
çamento da coleção de inverno do 
Grupo de Moda Masculina, no Museu 
de Arte Moderna. Em vez de desfile 
farão com videocassete em telões si
multâneos as apresentações das vá
rias coleções, que poderão ser vistas 
depois nos show-rooms. Na verdade 
serão desfiles montados para serem 
gravados em video. Começa uma no
va dimensão dos lançamentos indus
triais no Rio.£

Quem viajou pela Pan American 
^de Nova Iorque ao Rio segunda-feira

* Evelyn Berg coordenando, como 
diretora do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, uma exposição de ima-
Beatriz
Ferreira, que pos
sui em Florianó
polis um escritó
rio de arte, está 
promovendo dia 
23, segunda-feira, 
um Leilão de Arte 
de aproximada
mente 120 lotes 
em espaço reser
vado do Alfred 
Porto Alegre Ho
tel, à Rua Senhor
dos Passos. Quem vai bater o martelo é Norton Fernandes. Também Maryur 
Tedesco e Fabio Coutinho, da Tekne-Ponto de Arte, estão colaborando nesta 
prõmoção. Beatriz selecionou obras de Sátiro Marques, Malagolli, Luiz Carlos 
Maciel, Alice Brueggemann, Xico Stockinger, Scliar, Juarez Machado e outros 
artistas brasileiros.

Telles
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Folha da Tarde
'HOJE

(Getúlio EXPOSIÇÃO DO MUSEU 
DO TRABALHO - No prédio 
do Museu do Trabalho (Ándra- 
das, 230), às 18h, a inaugura
ção da mostra Exposição Mu
seu do Trabalho — 50 painéis 
fotográficos originários do 
Museu Alemão de Munique, 
com obras-primas da Ciência 
e da Tecnologia. Promoção 
conjunta Museu do Trabalho 
de Porto Alegre e Instituto 
Goethe. Visitação das 14 às 
18h, inclusive sábados e do
mingos...

NO CASA NOSTRA - Expo
sição de óleo sobre tela e ce
râmica. A artista plástica 
responsável é Nádia Krume- 
nauer. Na Barão do Triunfo,

Viva Maria 
Vargs, 327) João Pernam
buco e Plauto Cruz na
parte musical. O cardápio 
inclui filés, galinha e a 
bebida é chopp. O couvert 
custa Cr$ 400.

CINEMA DESFILE
MUSEU DE COMUNICA
ÇÃO — Às 20h30min, no 
auditório do Museu da 
Comunicação Social Hipó- 
lito da Costa, exibição do 
mediametragem “Marce- 
lina”, do diretor para
guaio Hugo Gamarra, ba
seado em um conto de 
Osvaldo Gonzales. O pro-. 
grama será complemen
tado com “O Desejo do 
Pigmaleão”.

LUCILIA MINSEN - Ho
je, com sessões às lOh e 
15h, a Biblioteca Lucilia 
Minsen apresenta dois 
novos filmes: “O Tiraden- 
tes”, e “As Ilhas Britâni
cas’’, ambos cedidos pela 
SEC/DEE. A entrada é 
franca e a biblioteca fica 
na Annes Dias, 112. Io an
dar. A sessão de quinta- 
feira está suspensa em 
vista dos feriados da Se
mana Santa.

COLEÇÃO 
NO/INVEI
diz faz lançamento, às 
16h, no grill do Grêmio 
Náutico União, sede da 
Quintino Bocaiuva, da 
moda para esta e a pró
xima estação.

OUTO-
RN O - A San-

RECANTO DO SEU 
FLOR - (Getúlio Vargas, 
1700) Os Muuripás apresen
tando dois shows de fol
clore, nos dois salões. O 
ambiente é típico gaúcho 
e a comida servida em pa
nela de ferro. A bebida 
pode ser chopp e o cou
vert custa Cr$ 550.
CASA NOSTRA - (Barão 
do Triunfo, 49) Cigano 
canta músicas da MPB e 
de seu LP Porto City. A 
casa serve pizzas, restau
rante internacional e a 
bebida é chopp. O couvert 
custa Cr$ 330.
CARINHOSO - (Joaquim 
Nabuco, 288) Lourdes Ro
drigues, Davi d Tomasini, 
Nelson Ribeiro e Renato 
Assis. O restaurante é in
ternacional, tem pista pa
ra dança, a bebida é 
chopp e tem uma churras
queira para festas especi
ais. Não cobra couvert.

EXPOSIÇÕES
MARISTELA SALVATORI -
Expõe gravuras em metal no 
saguão de exposições do Cen
tro Municipal de Cultura até 
o dia 30. A mostra, primeira 
individual da artista, é com
posta de 15 gravuras de pe
queno porte, a maioria de
senvolvidas no transcorrer do 
Projeto de Graduação de Ma
ristela no Instituto de Artes 
daUFRGS.

49.

NA SINGULAR - Galeria de 
Arte estão em exposição as 
obras de Roberto Cidade (es
culturas) e Mirela Bolognini 
(pinturas). A mostra fica até 
14 de abril, na Travessa Fre
derico Link, 45.

1* FOTOSUL - A presença 
do Imigrante da Região Sul 
— Na agência Bamerindus, 
em Curitiba, até 28 de abril. 
A mostra integra o Projeto 
Itinerância do Núcleo de Fo
tografia da Funarte.

ÍTALO ZAILU - Na agência 
Bamerindus (Avenida Tere- 
sópolis, 3117) temas sacros, 
paisagem e casario. Técnica 
mista. Horário bancário.

ARTE SACRA - Estatuária, 
oratórias e missais estão em 
exposição na Pequena Gale
ria (2o andar do MARGS) até 
11 de maio, de terças a domin
gos, das 10 às 17h. A mostra é 
uma coletânea de obras do 
período que vai do século 
XVn a XIX, cedidas por co
lecionadores gaúchos como 
Patrícia e Roberto Bins, Vera 
Pinheiro Prates, Lourdes No
ronha Pinto, Inga Schneider. 
Casarão Azul, Maison Blan- 
che e a Cúria Metropolitana 
de Porto Alegre.

PINHEIRO MACHADO -
Dando continuidade ao proje
to Memória da República, o 
Museu Júlio de Castilhos, ór
gão da Subsecretária de Cul- 
tura/SEC, está realizando 
exposição sobre José Gomes 
Pinheiro Machado, senador 
republicano, nascido em Cruz 
Alta. o mais velho dos políti
cos castilhistas. Em exposi
ção, de terças a domingos, 
das 9 às 17h, objetos de uso 
pessoal do senador.

PALESTRA
ASTRONOMIAQUARTA CULTURA -

As 18h30min. na Faculda
de de Arquitetura da 
UFRGS, com palestra do 
arquiteto Cairo Albuquer
que sobre Metodologia do 
Projeto. Os encontros se 
desenvolverão 
nalmente através dã apre
sentação e discussão de 
aspectos inovadores rela
tivos à arquitetura e áre
as afins. O ciclo “Quarta 
Cultura”, destinado a pro
fissionais, professores e 
alunos, está aberto à co
munidade em geral. Ins
crições na Area de Pesqui
sa e Extensão da Facul
dade
UFRGS (Sarmento Leite 
esquina Osvaldo Aranha, 
térreo).

SOL E LUA - Hoje, às 
20h, no Planetário da 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, espe
táculo de astronomia in
dígena, intitulado Kuát e 
Iaè, que na língua dos ín
dios significam o sol e a 
lua. A produtora do pro
grama e Sônia Coppini e a 
ambientação visual é de 
Ary Nienow, que adaptou 
os panoramas indígenas 
dentro da sofisticada téc
nica do Planetário. Os in
gressos custarão Cr$ 500 e 
Cr$ 800.

quinze-
MAROOS ARCO VERDE -
No saguão do Centro Munici
pal de Cultura (Érico Verís
simo, esquina Ipiranga), a 
mostra de esculturas em ma
deira e esteiras pintadas do 
artista plástico Marcos Arco- 
verde. Visitação das 8 às 23h. 
Promoção da Prefeitura Mu
nicipal de Porto Alegre, Se
cretaria Municipal de Educa
ção e Cultura, Divisão de Cul
tura e Atelier Livre.

Arquitetura/de

TEATRO O MUSEU DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL -
Hipólito José da Costa, da 
Subsecretária de Cultura, es
tá mostrando, em Alegrete, 
as exposições "Humor e Tra
dição” e "Rio Grande Anti
go”.

FESTA "MULHER VERSO E 
REVERSO”
“Em Cena” permanece 
no Teatro de Camara com 
apresentação teatral hoje, 
às 21h. A peça tem roteiro 
e direção de Delmar 
Mancuso, Flora Almeida 
e Jane Pimentel, cantora 
e recitante, respectiva
mente, através de diver
sos autores nacionais re
fletem sobre a mulher 
como ser político, social e 
cultural. A cenografia e 
programação visual é da 
artista plástica Zorávia 
Bettiol.
MÍMICA - “Histórias pa
ra Mirar” é o espetáculo 
de mímica que o Grupo 
Arlequim vai mostrar, as 
18h30min, no Salão de 
Festas da Reitoria, no 
Projeto Unicena. Entrada 
franca.

GALERIA DO ARCO - Na
galeria da Rua Almirante De- 
lamade, 237, Tristeza, estão 
expostos trabalhos de Nelson 
Jungbluth, Alice Soares, Alice 
Brueggemann, Malagoli, Kei- 
la Santos. Também cerâmi
cas de Marliers Ritter e mais 
artesanato de barro de Tra- 
cunhaem. Visitação das 14 às 
18h30min, inclusive aos sába-

O Grupo

SQRVETE DE MARACU-
JA — A partir das 17h, na 
Danceteria 433 (Silva Jar
dim, 196) estará aconte
cendo “A Grande Noite do 
Maracujá” 
distribuição de sorvetes. 
Esta é uma das novidades 
da Stella Alpina para a 
meia estação.

As fotos da mostra “Rio 
Grande Antigo” foram seleci
onadas de um concurso reali
zado pelo Museu em 78, vi
sando conscientizar a comu
nidade para a preservação do 
patrimônio cultural do Esta
do. O primeiro prêmio coube 
a Leonid Streliaev com a foto 
"Noites de Verão na Demé- 
trío Ribeiro”. Além dos dez 
premiados, estarão na mostra 
as quatro fotos que recebe
ram menção honrosa e mais 
48 classificados.

com farta

dos.

NA GALERIA D’ARTE 
THEATRO MÁGICO (Rua 
Tomaz Flores, 123 f: 25.03.66) 
Coletiva denominada "Porto 
Alegre: Reduto da Arte Me
lhor”, com desenhos, gravu
ras e serigrafias de Luis Bar- 
th, Luisa Fontoura (com suas 
doces bailarinas), Mario Roh- 
nelt, Milton Kurtz, Vera Cha
ves Barcellos, Rogério Naza- 
ri, Antônio Carlos Maciel, 
Wilson Alves (e seus fantásti
cos olhos do pássaro-homem), 
Milton Wurdig e outros. Ex
posição coordenada por Caco 
Zanchi e Leonor de Sonnen- 
reich. * Horário de visitação 
das 20h às 02h, todos os dias 
da semana até 30 de abril.
GLAUCO PINTO DE 
MORAES - Na Galeria de 
Arte Masson (Andradas, 1459 
- Io andar), a mostra do ar
tista plástico Glauco Pinto de 
Moraes — série Mecano-Ico- 
nográfica. Visitação até 25 de 
abril.
MASSUO NAKAKUBO - Na
Delphus (Cristóvão Colombo, 
1093) mostra de serigrafias do 
artista.
UXO DE ATELIÊ - No Es
paço Cultural Yázigi (Galeria 
Malcon, 10° andar), a mostra 
composta de esboços, dese
nhos, esculturas, pinturas 
inacabadas de 19 artistas 
plásticos. Visitação até 27 de 
abril. Projeto de Renato Ro
sa. Fotos de Martin Streibel.

BARES
DOM MIGUEL - (Praia 
de Belas, 550) Carlos Me- 
dlna e Wilson Nei, conti
nuam com muito sucesso 
no seu show no restauran
te do Pedrinho. Você pode 
pedir pizzas, filés, e uma 
variedade de pratos. A 
bebida é chopp e cerveja 
e o couvert custa Cr$ 300.

(Getúlio

"Humor e Tradição” com
põe-se de desenhos de char- 
gistas gaúchos, que ironizam 
os costumes do Rio Grande 
do Sul, numa tentativa de 
trazer de volta a risada de ! 
galpão. Foi montada por oca
sião dos festejos da Semana 
Farroupilha, em 81. Santiago, 
Sampaulo, Ferré, Bendatti e 
Corvo são alguns desenhistas 
de humor que participam da 
exposição. Esta poderá ser 
visitada de 13 de abril a 9 de 
maio, no Parque de Exposi
ções Dr. Lauro DomeÚes, em 
Alegrete.

MÚSICAPIMPLUS 
Vargas, 88) Carlinhos Sil
va. A casa serve filés, á la 
carte e chopinho. Tem es
tacionamento próprio e o 
couvert custa Cr$

"NO, NO CHANCE” - No
Teatro Renascença, às 
2lh, Luiz Galli apresenta 
seu show musical “No, no 
Chance”.
NATHO HENN - A pro
gramação especial da 
Semana Santa terá pros
seguimento ao meio-dia 
com trechos de “O Messi
as”, de Handel, e do 
“Oratório da Páscoa”, de 
Bach. As audições disco- 
fônicas da Discoteca Pú
blica têm entrada franca.
CORAL - Na Sociedade 
Espírita Allan Kardec 
(Andrade Neves, 60), 20h, 
apresentação do Coral 
Misto Rivail, em comemo
ração ao Dia do Livro 
Espírita.

400.
VENEZL4N0S I - (Getú 
11o Vargas, 181) Vera VI- 
dal, Wilsinho Telles e Ro
gério. A casa serve filés, 
sanduíches e chopp. 
Qüpp’s - Getúlio Vargas, 
254) Sérgio Ricci e Jorgi- 
ntao. Você pode pedir files, 
sanduíches e a bebida é 
chopinho. Reservas de 
mesas pelo fone 26.26.53. 
VENEHANOS H - (Getú
lio Vargas, 588) Roberto 
Luiz (voz), Alexandre (voz 
e violão) e Cláudio Baral- 
do (voz e violão). Serviço 
de cozinha com filés, à la 
carte e chopp. O couvert 
custa Cr$ 450.

ALICE BRUEGGEMANN -
A artista expõe pinturas na 
Tekne Ponto de Arte (Rua 
Padre Chagas, 305, fone 
22-2417) até o dia 5 de maio. A 
visitação é no horário das 10 
às 12h e das 14 às 20h30min, 
de segundas a sextas-feiras. 
No sábado é das 10 às 13h.

LAZER/UTILIDADES 18 DE ARR1L. nF 1884



II

"B!

*1 S| I Í
' 3

H j w 

Í3U

Si sbuoj esfii ep boio j

Jll MSSli
^232SI!S<i à i

° ™ -o «if E 
«■§ =
ílí|SS
:§!
■sS5
Isl
e!s|
oj 5 w ?
ã S Is

(U o 2 o
t*|S5|i

Sfdí
>!

3» a "DO -<cJ- o-ní Oi ,
í <V! -*j ..

o

COcr» *->a c
a c3 -rn 3
*-< «-* 6.0 W
O ri ctj co
^ Q fli <•

I----1

c3 co a.-0 o « - o g -o
< oj ro
0S2S^ L ifl r 

CO T3 a> c
cr»05 aj |l| ojI®^ 

ü«cÕo^ J5Í3 «58 gilsllS S|l| | g
g-swIssg8|^oã po g-s J sâ s - o,
á » | o g a a© E J M * S S « | 5 2 g § §0.3 g | ^ i 

slál&^SaSÜ®8!!2^ 5S-S ?oc®53S|£oo£2|ErtS-igl"
Ig*g$sSg|f.S®io-g,í »§S 'i2Ss’iifi^â2-SgS‘gfs.iBl'2
Wg-|-“cog-g-o3|^a5C)cPcáS, cÍ^êJ^SiÍuS—

2i'g^S«êo-l|J!|| «s§ ji?if 3*ii3§ii:&!§p!I {l!l!s!lliSlJi ifí üllallllílÜIlfSíilã 

lllülilllllül! Ill llflll lli IlIllSíitlil

|}iiUfíiiliíilf!lli4ii!iL|iiifIiSliiS

■cd1 8® n tá ® |f| 3 33 | g| |«I o»
tü?S9S*$!li! Uí i s-is^rs a p«a 11

O *

O ■ ! a, E 5
§
og BS, .«sSeÜ^Jlj^a^

i §ol !*aa!!-s!!ig“|f!i!*fig*
2«o^*aS.g°»'5ál2

«J D

03 ocr»

Ecr»
0><L>bp <nOü “Ü3 

s ® »

il5lf5|l|3s|i|l||RÍii|l£|Íg
‘3 J*-®1# £ ‘2 2P-3 «j -§ S 73 ® ^ £ E 3 g -5 2,2 £ Jj>> £ "*3
IsãSaio^âllüi&ágtsswl.ssg-slIt

Q£
'O'0J(a.Q<iT3OT3e«E,-oOa)5^'§Cü«§âo2'a

IlÜjlSlU^iflilllülill£ a3 £2«jagSjgsII>!Hík!■i =í|*p|1-f i I ã s-1 S3 -S g
uu olfüülllsllíl ro

EO



y-
! Co

<í•d
db

0
:

<J

CÜ b

C■\ l«n
•0 °i -1 -o

rf
••j G G
í J rJ•i—*

fcO co
ti ri co

-s a c„ <:

* -*



°l\ 5
•j : sL ij

d .1

£<n; >
tuÜ cv> ii

Cu

^ o! J*
cr
á>

•7

O
c«i—i

«9 - fl C
C ctf -rH 3

bO Ki 
O rfl c3 co

a r- <


