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Registro
Enganos, enganos... Mas fi

ca chato para o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul emitir 
um convite falando na “Secre
taria de Éducacão e Cultura”. 
Afina) o Departamento de Cul- 
tura deve saber que as coisas 
mudaram há bastante tempo. 
Pelo menos o departamento. 
O convite é, aliás, belíssimo. 
E para a exposição de Oscar 
Lippe, o “ensaio visual” Bixo 
das Pedras.
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lém de bonitas e
tecnicamente, im
pecáveis, as fotos
de Oscar Lippe
têm originalidade

nos temas. Somando-se ain
da muito bom gosto na esco-
lha de modelos e cenários.

Portanto, uma coleção que
entusiasmou no vemiqsage
realizado sexta-feira, quan-
do Oscar recebia no Museu
de Arte do Rio Grande, jío
Sul.

A noite fria proporcionava 
a elegância de Rosarito 
Liard num abrigo de pele, 
que levava a etiqueta de 
Montevidéu onde 
concentram-se alguns dos 
peleteiros mais credencia
dos mundialmente. Esta opi
nião ouvi em Frankfurt num 
dos peleteiros de lá.

Conversei com Flávia e 
Ary Lange e o assunto foi Pe
lotas, de onde acabava de 
chegar. Avistei, no Museu, 
Lucero Uribe. Aquilea e 
Johnny Jacobi, Florinha Go
mes, Raul Liard, Hilda e 
Justino Vasconcellos, ela 
igualmente usando abri go 
de grande estilo como o frio 
justificava, Ignès Soares 
Pinto de Moraes, e ainda ou
tros.
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Rosarito Liard/ cloçáncia no frio
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Exposições nada “Pequeno Bronze” 
composta por peças únicas 
e múltiplos. Das 8h as 12h e 
das 14h àsl8h.
A QUATRO MAOS — 
Restaurante Lugar Comum 
(Lucas de Oliveira quase 
esquina Protásio) 
poldo Plenz e L.C. Felizar
do apresentam fotos na 
técnica da “viragem”. Das 
19h às 21h.
JAIR DIAS — Caixa Eco
nômica Estadual (Borges 
esquina Andrade Neves) — 
Gravador gaúcho apresen
ta uma série de trabalhos 
tendo por tema o cotidiano. 
Das lOh às 16h 30mln.
TRES MAIS UM IGUAL A 
QUATRO 
(Annes Dias, 166 ) Quatro 
jovens: Simone, Bea, Ro
naldo e Angela expõem de
senhos em técnicas diver
sas. Durante todo o dia. 
OSCAR CRUSIUS — Movei 
Studlo (Dr. Flores. 106' — 
Pintor gaúcho apresenta 
uma nova série de telas 
com motivos regionalistas. 
Horário comercia).
DARO
(Quintino Bocaiuva, 1025) 
—Pintor paulista expõe 
uma série de figuras femini
nas. Das lOh às 12b e das 
15h às21h.
ALKINDAR — Espaço No
bre (Galeria Champs Ely- 
sees) — Pintor gaúcho mos
tra uma série de trabalhos 
com temas fantásticos. Ho
rário comercial. 
ZIMMERMANN — Galeria 
Tina Presser (P sulino Tei
xeira, 35) — Jovem artista 
paranaense realiza sua pri
meira lndividuai em PA 
expondo série de pastéis 
encerados. Das lOh às 12h e 
das 14h às 20b.

ERICO DA SILVA — 
Associação Leopoldina Ju
venil (Felix da Cunha) — 
Pintor catarinense apresen
ta uma série de trabalhos 
onde predomina a paisa
gem. Das 15h às 21h.
CASTELLANE — Banco do 
Estado do RGS (Praça da 
Alfândega, 4o andar). Pin- 
iüI-Bâ.VUisía apresenta uma 
série onde o destaque é a 
“Santa Ceia”, peia gran
diosidade. Das lOh às 16h 
30min.
TRES PINTORAS — 
Bureau de Cultura (Hotel 
Embaixador)
Moreira. Llla Trombini e 
Claudia Sterque apresen
tam pintura com temas va
riados. Durante todo o dia. 
JOSE CARLOS RIBEIRO 
— Saguão do 2o andar do 
IPE (Avenida Borges de 
Medeiros) — Tapeceiro ga
úcho realiza sua primeira 
individual. Das 9h às 17h. 
OSCAR LIPPE — MARGS 
(Praça da Alfândega) — 
.Fotógrafo norte - ameri
cano, radicado em Porto 
Alegre, apresenta a mostra 
denominada “Bixo das Pe
diras”. Das lOh às 17h.

.ARTE SACRA — Museu.de. 
Arte.do RG§ (Praça da Al
fândega) — Mostra organi
zada para a Semana Santa 
reunindo trabalhos em tor
no de temas sacros. Das 
lOh às 17h, de terça a do
mingo.
PICASSO — Galeria do Be
co (Rua Mário Totta, 645, 
Tristeza) 
de quadros, cerâmicas e 
cartões e outras técnicas
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Bolsa cie Arte
Foto de Leopoldo Plentz, no restaurante "Lugar Comum" 
até o final da semana.

realizadas pelo famoso ar
tista espanhol. Das 14h às 
18h 30min.
NELSON PORTO — 
Masson Galeria de Artes 
(Andradas esquina Mal. 
Floriano) — Pintor carioca 
mostra sua “Via Sacra” e 
outros trabalhos. Horário 
comercial.
SONIA MOELLER —
Atelier 65 (Padre Chagas, 

Artista gaúcha apre
senta nova série de bico de 
penas onde reconstitui a

memória urbana. Das 14h 
às I8n.
JAILTON MOREIRA — 
Salamandra (Luciana de A- 
breu, 57) — Jovem artista 
gaúcho realiza primeira 
individual reunindo dese
nho da série “Lá em Ca
sa”. Das 'lOh às 12h e das 
14h às 19h.
VASCO PRADO — Atelier 
Vasco / Zorávia (Travessa 
Pedra Redonda, 400). O 
popular escultor gaúcho a- 
presenta uma série denomi-

65)Reproduções
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Três mostras. - r- y:
i

presentada pelo mestre Cle- 
b:o Guillon Sória. Trombl- • 
ni já expôs nesse centro em 
81 e também na Epatur. 
bem como em coletiva da ; 
Galeria da Casa Masson e 
entre o mais, em Novo 
Hamburgo e Brasília. Só i 
pinta rostos e naturezas i 
moitas, em subjetiva sim- \ 
pliíicaçáo. As duas outras , 
mostram iniciação "‘imagisti- i 
cas uma e máscaras a ou- i 
tra na plástica do acrílico >, 
e em suas configurações 
pictóricas.

BIXO DAS PEDRAS —
O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. em sua prin
cipal e ma or galeria de ex- I 
posições abertas, está apre
sentando a mostra de en- i

i •*

ALDO OBINO —

TAPEÇARIA — No Hall 
do l.o piso do Instituto de 
Previdência do Estado, en
contra-se a mostra de es
tréia de José Carlos Ribei
ro. que nos surge em apre
ciável artesanato tapeceiro 
e-que nos é apresentado por 
G'lda Marinho. Trata-se d« 

i tapeçaria de proporções mé- 
: dias, na técnica mista dos 
: pontos avraiòlo e cruz, em 
i composições abstratas com 

a simplicidade aos delinea- 
1 mento geométrico, jogando 

com as cores com gosto e 
conseguindo luminosidades 
brilhantes.

A mostra desse tapeceiro 
porto-aiegrense compreende 
nada menos de duas dezenas 
de expressivas tapeçarias.

MOSTRA A TRfcS — O 
Bureau de Cultura que Iva- 
noska dirige no Hall do Ho
tel Embaixador tem agora a 
mostra de pintura em acrí
lico de Lila Trombin-, E- 
$uarda Sterque e Nanette 
Moreira, trinca que nos é a-
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saio visual do fotógrafo Os
car Lippe, artista boliviano, 
naturalizado norte-america- ! 
no o agora, aos 22 anos cur
sa na PUC e dá aulas de 
fotografia no Atellc-r Livre * 
da Prefeitura.

Vinte e
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- oito fotografias 
em cores ele reuniu, sob o 
titulo temático e sugestivo 
de “Eixo das Pedras".
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