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Mirian Obino 

amanhã V
no MARGS

Amanhã, quarta-feira. a
v escultora Mirian Obino
Inaugura exposição no Mu.

.- 8_eu de Arte do Rio Grand» 
do Sul. São "peças embron- 
zp e- pedra, realizadas du
rante 1980'81, quando este
ve radicada na Espanha, 
realizando estudo em talha 
direta com o escultor Juan 
Haro. em Madri 

Mirian Obino é porto- 
alegrense, íormada pelo IA- 
UFRGS e realizou cursos 
com Vasco Prado. Zorávia 
Bettiol. Sônia Eling e Re
gina Silveira. Desde 1963 
participa de coletivas e sa
lões, tendo realizado sua 
primeira individual, em 
1979, na Fundação Atila 
Taborda. em Bagé. Em ja
neiro deste ano ela expôs 
na Escola de Arte Aplicada 
• Ofícios Artísticos, em Te- 
ruel, na Espanha.
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Esculturas em bronze que Mirian Obino 
expõe no MARGS foram fundidas na Espanha

Mirian mostra suas 

esculturas da Espanha
Será inaugurada hoje, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
a exposição de esculturas de Mirian Obino, trabalhos que elã~ 
fez no período de 1980 a 1981, quando viveu em Madri. São 17 
esculturas, duas delas — peças únicas — executadas 
em pedra rosa da Andaluzia e Galícia.

V v'

Ao apresentar as esculturas de Mirian se não só no qu<*Salvador Dali vinha fa- 
Obino, o artista espanhol Juan Haro e*n zendo com suas esculturas como no tra- 
cujo atelier Minan trabalhou por mais de balho de um artista porto-riquenho que 
ano, refere-se a descoberta dos temores trabalhava com miniaturas. Com ele

“chegTrtB^no?St±
£ra* iréquenoíTídcãospré-htetóricosf fll mai^O^esSo'’no"

rênchfdn flcar na aPa‘ usar em correntes. É ouro maciço, e ca-
rian não chega a inZr oTsonhot oldes! ^ *
velos e a vocação tema desta escultora" * iaemmcaCao ^ artlsta-.

Durante o espaço de tempo em que Mi
rian trabalhou em seu atelier, o escultor 
espanhol teve oportunidade de avaliar o 
talento e a persistência dela, especial
mente quando em pleno inverno, ao ar li
vre, esculpia em pedra, buscando uma 
técnica que Haro tem transmitido a um 
pequeno grupo privilegiado de artistas. 
Afastada há mais de três anos das gale
rias locais, esta fase de Mirian está 
sendo aguardada com expectativa no 
meio artístico de Porto Alegre. As obras 
em exposição, a partir de hoje no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, encerram 
influências que Mirian levou daqui para 
a Europa, sua própria experiência, mais 
o início da transformação que se operou 
nela quando viveu na Espanha, não só do 
ponto de vista artístico, como pessoal, já 
que assumiu um novo estilo de vida.

- A inda que esteja mprando ago^N
ra no Rio, isto não significa 

^ que Mirian se desvincule de
Porto Alegre. Quer manter sempre 
contato. Escolheu um apartamento 
pequeno, uma cobertura no Cosme 
Velho, para fazer de moradia e ate
lier. Já fez ambiente também no Rio, 
trabalhando com um grupo de artis
tas ligados ao Museu do Ingá, Niterói. 
Estes escultores têm como líder Ha- 
roldo Barroso e buscam uma expres
são muito livre, em materiais não 
convencionais, como lata de óleo de 
automóvel, por exemplo. Uma escul
tura feita assim foi aceita no Salão 
Nacional do Rio de Janeiro. Mirian 
acha que não se deve trabalhar só em 
bronze ou mármore, mas que os mate
riais que se têm à mão, como o ferro, 
arame e a própria lata que permitem 
bons resultados. Ela mesma fez uma 
escultura com arame de tela de gali- 

\nheiroque ficou excelente.

✓

Quem visitar a exposição no MARGS 
verá as miniaturas em ouro, uma delas 
da mulher no balanço, escultura que fi
gura no catálogo. Mirian começou a fa- ’ 
zer miniaturas na Espanha, inspirando-
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Artista está retratando 

desespero do ser humano 

pela sua sobrevivência
A escultora gaúcha Mí

riam Obino expõe, a partir 
âe hoje, no Museu de Arte
do Rio Grande do Sul, seus
trabalhos qüi correspon-
dem à sua influência do 
Brasil, na Espanha, até sua 
permanência naquele pais, 
onde realizou estudo em 
talha direta, ministrado pe
lo escultor Juan Haro, em 
Madrid.

No üinal de 1980, quando 
chegou à Espanha, Miriam 
levou a influência de seu 
trabalho brasileiro até che
gar a uma renovação, em 

j agosto de 1981, da forma 
de ver a figura humana,

1 motivada pelo que viu na 
Europa. A artista ficou im
pressionada com a violência 
e com a luta pela sobrevi»

■ vêncla, no mundo europeu. 
‘ uma luta desvairada para 
manter a sobrevivência. 
Osi direitos humanos são 
esquecidos, o ser humano 
deixa de medir esforços e 
atitudes demonstrando um 
desespero muito grande pe
la sobrevivência”

Esse clima de violência 
motivou Miriam para 
pressá-la. conduzindo-a in
conscientemente às figuras 
sofridas, brutas e oprimi
das. A partir de jornais eu
ropeus, de onde Miriam 
recortou fotografias, a ar
tista pôde teir mu material 
para expressar o que viu 
através da escultura. Mi
riam ficou impressionada 
com as fotos que foram co
lhidas não em países mais 
primitivos da Europa, mas 
precisamente em paises 
mais civilizados corno a Ho
landa. a Inglaterra, a Fran
ça e a Espanha.

Cenas mais selvagens fo
ram vistas do centro da 
África, onde as fotografias 
mostravam negros quase 

' despidos, armados, mas se
renos, numa atitude de au
todefesa. Na Inglaterra, 
Miriam ficou impressiona
da com fotos de policiais 
pegando uma mulher pelos 
pés e pernas e jogando-a 
como se fosse um objeto. 
Na Austrália, a artista viu

a partir da realidade do 
mundo mais forte com a 
percepção do meio inteira
mente estranho ao seu 
Num lugar estranho, com 
Língua estranha, justifica 
Milriam, os sentidos ficam à 
flor da pele, a percepção s* 
torna maior. No seu caso. a 
artista se torna mais sen
sível a esse clima de ganân
cia e violência, captando-o 
para colocá-lo em sua es
cultura.

Escultora que encontra
va na expressão humana 
motivação para criar figu
ras suaves, gordas plácidas, 
charmosas e até sensuais, 
fugindo aos padrões estéti
cos tradicionais do corpo 
humano. Miriam Obino a* 
cabou, com essa viagem a 
Europa, onde foi estudar 
com o escultor Juan Haro, 
fazendo um exorcismo do 
que realizava anteriormen
te para se impressionar com 
a violência a ponto de ex
primi-la através da escul
tura.

Míriam Obino

um torneio de beisebol 
quando um policial agarra
va pelo pescoço um jovem 
com muita raiva, traduzida 
em seu rosto.

Essa impressão ficou na 
rotina de Miriam como ex
pressão do desrespeito ao 
ser humano numa época em 
que os direitos humanos 
são esquecidos. Nessa sua 
exposição no Museu de Ar
te. Miriam pensou em mos
tra»- mais peças onde a vio
lência é o tema, mas aca
bou quebrando as peças, 
feitas em argila, por achá- 
las. redundantes, porque já 
havia, na sua exposição, ou
tros trabalhos sobre esse 
tema.

Antes dessa inspiração 
européia de seu trabalho, 
tendo por base a violência. 
Miriam já criava esculturas 
com a figura humana, ten
do observado em suas an
danças pela Grécia, Tur
quia e Itália o' que está 
sendo feito nesses países. 
Seu tema. antes de ser mo
tivada pela violência euro
péia, era o corpo humano 
valorizado sem o toque tão 
clássico.

Mesmo quando, nessa ex
posição no MARGS, expres
sa seios, que são partes a- 
natômicas bonitas do corpo 
feminino a artista para res
saltar a violência atual, os 
coloca um sobre o outro, 
denunciando a opressão dos 

' dias atuais. Essa influência.

Aluna de Fernando Coro- 
na, nos tempos do Institu
to de Artes, de quem rece
beu estímulo para ser es
cultora. Miriam já apresen
tou essas peças em Madri, 
tendo recebido convites de 

de Ciudad Real,

ex-

»

museus 
Burgos e Benidor para 
mostrá-las, o que não foi 
possível devido à exigência 
de permanecer mais tempo 
na Espanha, o que a impe
diu de permanecer mais 
tempo na Espanha, o que a 
impediu de realizar essa 
mostra.

Ela se sente gratificada 
ao af irmar que essa viagem 
à Espanha introduzida por 
artistas ou outras pessoas, 
mas conseguiu convites pa
ra exposições e chegar à 
Europa, sem bolsa de estu- 
doev mas com o trabalho 
que ela realizou ante® de 
viajar. Agora, Miriam vai 
começar a trabalhai- com as 
informações e as vivências 
que fazem parte de sua ob
servação na Europa, agu
çada por tudo o que viu, 
aprendeu e sentiu.
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No Museu, obras 

de Míriam ObinÒ
as ‘grandes çbras de ar
te’, as quais é preciso ver 
se são mesmo ou se fo
ram grandes momentos 
que as transformaram em 
‘grandes obras de arte’, 
explica a artista.

Miriam voltou para o 
Brasil em abril deste ano. 
Foi passar 15 dias no Rio 
de Janeiro e resolveu fi
car morando lá. Ficou 
cinco meses aparentemen
te “parada”. Na verdade, 
trabalhando com a mente, 
assimilando as vivências 
de dois anos fora. “Algu
mas coisas permane
ceram, outras se modifi
caram, e depois deste pe
ríodo fora estou encaran
do as coisas de modo di
ferente. Foi um período 
de reconhecimento, de 
adaptação. Em agosto co
mecei a trabalhar com 
um grupo que faz arte 
abstrata. E descobrí que 
é bom variar, não ficar só 
no figurativo”.

Ela diz que para a sua 
arte “foi importante a sa- 
ida, mas o mais impor
tante é se encontrar a si 
mesmo dentro disso. A 
mesma coisa que aconte
ceu na minha vida aconte
ce na minha arte, pois ela 
é um reflexo. Estes dois 
anos fora classifico como 
duros, pois aqui deixei fa- 
milia, carinho e seguran
ça, ficando só comigo mes
ma lá fora. Mas foram do
is anos decisivos. Atual
mente não tenho maiores 
preocupações, estou tran- 
qüila, e sei que é preciso 
deixar acontecer, seja em 
que lugar for”.

A exposição de Miriam 
Obino fica no MARGS 
(Rua Sete de Setembro, 
1010) até o próximo dia 30, 
sendo a visitação das lOh 
às 17h, de terças - feiras a 
domingos.

A artista teve uma in
dividual em Teruel, mos
trando suas esculturas na 
Escola de Artes Aplicadas 
e Ofícios Artísticos. “Foi 
importante fazer a expo
sição lá, porque a fiz sem 
pretensões, e deu certo.
Recebi vários convites pa
ra mostrar o trabalho em 
outras cidades, como 
Burgos e Ciudad Real.
Foi bom porque cheguei 
lá sem empurrão ou pisto- 
lão de ninguém. Cheguei 
eu, que ninguém conhe
cia. Trabalhei, mostrei, 
olharam e gostaram do 
meu trabalho. Foram 
contando para os outros e 
os convites começaram a 
chegar, para outras expo
sições”, vai contando Mi
riam.

A escultora confessa 
que foi difícil optar entre 
ficar lá justamente quan
do as coisas começavam 
a acontecer para ela, ou 
voltar para cá. Mesmo 
assim, decidiu voltar.

— Após ter visto tudo 
em termos de exposições, 
de movimentos de arte, e 
ter falado com artistas, 
cheguei à conclusão (ue 
deveria voltar. Porque o 
nosso movimento é mais 
importante do que os que 
existem lá. Lá se trabalha 
muito em cima do passa
do, do qual não conse
guem se libertar. Aqui a 
carga de passado não é 
tanta, e há todo um futuro 
pela frente. Há mais 
campo para florescer, não 
há tanto medo de compa
rações. por exemplo, com

>s

Miriam Obino está ex-
ondo, a partir das 20h dê
oje, no Museu de Arte do

Kin Grande do Sul
esculturas realizadas em 
1980/81 na Espanha. A ar
tista gaúcha começa, por 
aqui, a mostrar o resulta
do de seu trabalho duran
te a temporada fora do 
Brasil, que serviu, segun
do ela mesma conta, para 
uma série de posiciona
mentos em relação a sua 
vida e a sua arte, afinal, 
inseparáveis.

No convite para a expo
sição, há uma apresen
tação feita por Juan Ha- 
ro, professor com quem 
estudou talha direta em 
pedra, em Madri, e uma 
critica de Emilio Gimeno. 
Através de ambos os tex
tos, percebe - se a positi
va repercussão de seu tra
balho na Espanha.

— “Lá”, continua, “tive 
um encontro com a arte 
desde um início. Na 
Turquia, por exemplo, há 
9 Museu de Ancara, 
ótimo. Vi todas aquelas 
esculturas pré - históri
cas, as Vênus, que têm 
uma grande ligação com 
omeu trabalho”.

inaugurada hoje, Miriam 
mostra, além das escultu
ras em pedra rosa, traba
lhos em bronze. As peças 
que expõe são o resultado 
de três momentos: final 
de 1980, início de 1981 e 
final de 1981. As primei
ras guardam ainda as in
fluências do trabclho que 
desenvolvia no Brasil, pa
ra depois irem se diferen
ciando.

E
suas

Para Miriam, “traba- 
, lhar em pedra foi um e- 
xercicio importante, como 
disciplina. Para moldar 
argila, por exemplo, ela é 
flexível como o nosso pen
samento, podemos domi
nar o material com rapi
dez. Para picar a pedra, é 
preciso realmente saber o 
que se quer, pois o pedaço 
que se tira não se coloca 
mais”.

Trabalhando com Juan 
Haro, primeiramente fez 
um esboço para a pedra.

Formada em Artes 
Plásticas pelo Instituto de 
Artes da UFRGS, em 
1955, com vários outros 
cursos de especialização, 
muitas exposições coleti
vas e duas individuais 
(Museu da Gravura Brasi
leira, em Bagé, e Galeria 
de Arte do Clube do 
Comércio, na Capital), em 
1980 Miriam foi para a Es
panha. “Minha saida da
qui se deu pela necessi
dade de ver mais coisas, 
ampliar meus horizontes. 
Passei uma temporada lá 
e viajei, principalmente 
pela Itália, Grécia e 
Turquia”, diz Miriam.

Depois, trabalhou com 
um bloco de pedra. E em 
relação à cabeça que 
aparece reproduzida no 
convite, Miriam conta que 
é muito importante para 
ela. “Isso porque, embora 
seja uma cabeça até bem 
classica, eu deveria fazè - 
la olhando para a pedra, 
picando diretamente. Foi 
um desafio grande. E 
uma liberação de uma sé
rie de medos, como o de 
picar mal. Larguei o bra
ço com o cinzel e de den
tro do bloco saiu a cabe
ça”.

Nesta exposição que é
ENTREVISTA A JANICE 
DO AMARAL.Gaúchos vâem primeiro seu trabalho feito na Espanha
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* No primeiro andar, Mi- 
rian Obino montou a mos
tra de esculturas com tra
balhos realizados na Es
panha. Â inauguração es
tava repleta de nomes co
nhecidos como Olga Re- 
verbel, Fábio. Coutinho, 
entre muitos outros no
mes conhecidos que eram 
recebidos pela artista e 
Roberto Pimentel. Foi 
uma ocasião concorrida 
em que Miriam teve mui
tos cumprimentos, reven
do amigos depois de um 
periodo de ausência.
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rormas experimentais
mf,TT„.M,KS. I---------------------—
vez, em sua cidade na
tal, Mirian Obino mos
tra peças realizadas na 
Espanha, entre 
1980/81, tornando ime
diatamente perceptível 
o caráter de™ . . expe-

grimentação que predo- 
Imina no trabalho. Ao 
| contrário da exposição 
H anterior, onde haviam 
| esculturas de grande 
|porte e homogeneidade 
I temática, estamos ago- 
gra diante de um 
1 junto onde podem 
I observadas inúmeras 
á tendências que ela de
li senvolveu junto ao es- 
I cultor Juan Haro.
| Percorrendo inúme- 
|ros caminhos em bus- 
Ica de um estilo própri- 
| o, Mirian demonstra 
|que seus melhores mo- 
Imentos são aqueles 
|que lembram a fase 
jjanterior, através das 
ipeças denominadas 
^‘Opressão II” e “No 
iBalanço”. São mulhe
res volumosas feitas 
em bronze em 
mínimas dimensões. A 
diversidade de propos
tas chega a fazer com 
que a mostra pareça 
ser não apenas de um 
artista, más de vários.

con
ser

»
"No Balanço", escultura em bronze de Mirian Obino

tra certo impasse do (DP) 
artista sobre qual o ca
minho a seguir. Tra
tando - se de 
cultora que inicia car
reira, seus 
atelier
as carteias, são proibi
tivos, principalmente 
por ultrapassarem ta
belas de nomes consa
grados nesta técnica.

MIRIAN OBINO
Técnica-— — esculturaff 

bronze, pedra e 
jóias; N° trabalhos - 
19 (peças únicas e múl
tiplas); Ano produção 
— 1980/81; Preços — 
de Cr$ 15 mil a Cr$ 750 
mil; Local — Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul, até o fim do mês.

uma es- emAlém das peças em 
bronze, existem expe
riências em pedra e 
jóias (ônix/ prata e ou- 
ro) que aparecem de 
forma discreta. Tudo 
isso torna a exposição 

, heterogênea e demons-

‘preços de 
como indicam

M



DÉCIO PRESSER Folha daTarde— ARTES
Espetáculo infantil com 

música de Roberto Carlos
Uma superprodução para 

o público infantil. Assim po
de ser definido “QSonho d.e. 
AU.ce”, montagem carioca 
que estréia hoje, às 17h, no 
Teatro Presidente, perma
necendo em cartaz apenas 
até domingo, 
sessões amanhã (15h e 17h 
30min) e domingo (lOh, 15h 
e 17h 30m). Antes mesmo 
de ter estreado no Rio de 
Janeiro, “O Sonho de Ali
ce” foi muito bem promovi
do, já que sua equipe é li
derada pelos nomes de My- 
rian Rios e Roberto Carlos.

partir do seu encontro com 
Roberto Carlos, surgiram 
novas possibilidades e o 
próprio “rei” encarregou - 
se de superproduzir este 
espetáculo.

com duas Para isso cercou - se de 
uma grande equipe, sob a 
direção geral de Thanah 
Corrêa. J.C. Serroni é res
ponsável pelo cenário, figu
rino e programação visual; 
a coreografia é de Mara 
Borba; direção musical de 
Cesar Pezzuoli e a ilumi
nação de Fred Pinheiro e 
Marinho Piancentini.

No elenco, além de Myri- 
an Rios, estão Carvalinho, 
Mareia Rodrigues, Geórgia 
Carolina, Monica Torres, 
Mozart Regis, Cezar Pez
zuoli, Andre Corrêa, Joana 
Medeiros, Nelio Marinho, 
Sérgio Roberto e Verônica 
Frota. No decorrer do es
petáculo são apresentadas 
16 canções que tornam ma
is atraentes as aventuras 
de Alice e seus sonhos / vi
agens até a rainha, diante 
do rei.

Os ingressos para as a- 
presentações podem ser ob
tidos no local ou na Panvel 
do Calçadáo, ao preço úni
co de Cr$ 1.000. A coor
denação geral é de Miro 
Teixeira.

Augusto Boal

Peca de Boal#

no Teatro 1
A jovem atriz vive o pa

pel titulo, enquanto que 
Roberto Carlos é um dos 
autores da trilha musical, 
juntamente com Eduardo 
Lages, Paulo Sérgio Valle, 
Cesar Pezzuoli, Fred Pi
nheiro e Thanah Corrêa. Os 
dois últimos são também 
responsáveis pela adapta
ção das histórias de Lewis 
Carroll, “Alice no Pais das 
Maravilhas” e “Através do 
Espelho e o Que Alice En
controu Lá”.

Após anunciar a estréia de "A Mãe" para esta semana, o Teatro 
1 alterou sua programação e apresenta a partir das 21 h de hoje, a 
peça "Murro em Ponta de Faca", de Augusto Boal. A montagem 
é do Grupo de Teatro Namoita e tem direção de Betty Fano.

A peça narra a história de seis exilados brasileiros e sua luta pela 
sobrevivência, numa América Latina tumultuada pela violência dos 
golpes militares. Na procura de liberdade vão ao Chile, sendo sur
preendidos pelo "Pinochetazo", procuram asilo numa embaixada 
até conseguir salvo - conduto para Buenos Aires, fugindo em se
guida para a Europa, numa viagem que parece sem fim.

O grupo Namoita está integrado por ex - alunos do curso livre de 
teatro do Circulo Operário Porto - Alegrense. São eles: Fabiano 
Fogliatto, Fernando Bizarro, Fernando Severino, Lilia Ferreira, 
Marcelo Rezende e Silvana Porto. A diretora Betty Fano é argenti
na, com longa experiência teatral em Buenos Aires e atualmente 
radicada entre nós.

Os figurinos de "Murro em Ponta de Faca" são de Arno Sérgio 
Horile. A peça estréia hoje e permanece em cartaz até 27 de de
zembro, sempre de sexta a domingo. Os ingressos podem ser 
adquiridos no local a CrS 600,00 e CrS 400,00.

*

“O Sonho de Alice” mar
ca a estréia de Myrian Rios 
no Palco, já que sua car
reira foi iniciada na televi
são, em telenovelas como

Mirian Rios em 'O Sonho de Alice" que estréia hoje às 17h

“O Feijão e o Sonho”, “Es- “Sem Lenço nem Documen- 
crava Isaura”, “O Espelho to”, “Coração Alado”, “O 
Mágico”, “Duas Vidas”, Amor é nosso” e outras. A

Opinião

Formas experimentais
EXPOSIÇÕES

I A comissão de seleção e pre- 
miação. Pela manhã e à tarde.

ÉGIA E ADALBERTO FIE- 
DLER
(hotel Embaixador) 
pai, ambos pintores, apresen
tam uma série de trabalhos 
tendo como tema a figura hu
mana. Durante todo o dia. 
HERMANN WENDROTH - 
Teatro São Pedro (Praça da 
Matriz) — É autor das aquare
las realizadas no século passado 
e reproduzidas no brinde da Ri- 
ocell e que estão sendo apresen
tadas nesta exposição. Das 15h 
às20h.

PRATA DA CASA - Quadro 
Escritório de Arte (SENAC - 
Cel. Genuíno, 9o andar) — Mos
tra coletiva reúne trabalhos de 
artistas que atuam no SENAC. 
Entre eles Rogério Nazari, 
Alenir Avila e Angela Penãloza. 
Das 13h às 21 h.

— Escultor gaúcho apresenta 
peças em bronze, pedra e re
sina, das séries "Sementes" e 
"Germinação". Hoje às 20h.

RTISTAS NOVOS -
Galeria Açorianos (Tra
vessa do Carmo, 84) - A 

EPATUR promove uma expo
sição reunindo cinco novos no
mes que atuam em técnicas 
diversas. Horário comercial. 
MIRIAN OBINO - Museu de 
Árte (Praça da Alfândega) — 
Escultora gaúcha mostra uma 
série de peças realizadas na Es
panha. Das 10h às 17h. 
FRAGMENTOS DE MUL
TIMEDIA - Porão do 
MARGS (Praça da Alfândega) 
— Colagem de idéias de Mara 
Alvares, Renato Heuser, Heloí
sa Schneiders e Simone Miche- 
lin, Das 13h às17h.
ARTE DE CARTAZ - Mu
seu de Arte do RGS (Praça da 
Alfândega) — O moderno car
taz do Japão é apresentado atra
vés de uma série de trabalhos 
realizados por importantes ar
tistas gráficos. Das 10h às 17h. 
REGINA OHLWEILER - 
Cambona Centro de Arte (D. 
Laura, 204) 
porto - alegrense apresenta 
uma série de gravuras e dese
nhos recentes. Das 9h às 12h e 
das 14h às20h.
GLORIA CORBETTA - Kraft 
Escritório de Arte (Filadélfia, 
136) — Jovem escultora mos
tra uma série de 20 peças inspi
radas no barroco brasileiro. Das 
10h às 12h edas 15h às 20h. 
NELSON JUNGBLUTH - 
Museu de Arte do RGS (Praça 
da Alfândega) — Este artista 
gaúcho apresenta o trabalho 
feito para ilustrar o relatório 
"Gaúcho Escrito" da SAMRIG. 
São desenhos e pinturas com 
temas regionais. Das 10h às 
17h.
QUATRO ARTISTAS DE 
SANTA MARIA
Cultural Yázigi (Luciana de À- 
breu, 471)
Peciar, Roth e Sandra Knack- 
fuss expõem uma série de tra
balhos numa homenagem a 
Iberê Camargo. Hoje às 20h 
30min.
IRINEU GARCIA - Singular 
(Travessa Frederico Linck, 45)

Bureau de Cultura 
Filha e1 Expondo individual- 

1 mente pela segunda 
jvez, em sua cidade na- 
IItal, Mirian Obino mos- 
Éjtra peças realizadas na 
pET spanha, entre 
§ 1980/81, tornando ime- 
jdiatamente perceptível 
io caráter de expe- 
Irimentação que predo- 
imina no trabalho. Ao 
jcontrário da exposição 
1 anterior, onde haviam 
í| esculturas de grande 
iporte e homogeneidade 
itemática, estamos ago- 
Ira diante de um con- 
S junto onde podem ser 
Éobservadas inúmeras 
i tendências que ela de
li senvolveu junto ao es- 
i cultor Juan Ha.ro.
1 Percorrendo inúme- 
Iros caminhos em bus- 
pca de um estilo própri- 
po, Mirian demonstra 
Ique seus melhores mo- 
Émentos são aqueles 
fique lembram a fase 

anterior, através das 
^peças denominadas 
1 “Opressão II’’ e 
jjBalanço”. São mulhe- 
jjres volumosas feitas 
|e m bronze 
.^mínimas dimensões. A 
| diversidade de 
jjtas chega a fazer com 
Éque a mostra pareça 
fser não apenas de um 
|artista, mas de vários.

Além das peças em 
bronze, existem expe
riências em pedra e 
jóias (ônix/ prata e ou
ro) que aparecem de 
forma discreta. Tudo 
isso torna a exposição 
heterogênea e demons-

9* EXPOEND - Saguão da 
EBCT (Siqueira de Campos, 
1100) — A Escola Nacional de 
Desenho promove o salão anu
al onde estão reunidos traba
lhos premiados e selecionados 
de alunos dos diversos cursos. 
Jjorário comercial.

UANA TIMM — Salamandra 
Galeria de Arte (Luciana de Á- 
breu, 57). Expõe sua nova série 
de desenhos denominada "Da- 
vid sem Ângelo". Das 10h às 
12hedas15h às20h.

VII COLETÂNEA DE ARTES
— Saguão da Assembléia (Pra
ça da Matriz) — Mostra reu
nindo trabalhos de professores, 
promovida pela 1® DE. As 
obras foram submetidas a uma

I
|

1
1
Ü

|

Jovem artista ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL1
t;: AEROCLUBE DO RIO G. DO SUL - BELÉM NOVO

Estão abertas as inscrições para a turma de verão 
do Curso de Formação de Pilotos de Aeronaves a 
iniciar dia 6 de dezembro:

— Aulas teóricas de dezembro a março, à noite, 
no centro da cidade ou, opcionalmente, aos 
sábados e domingos em B. Novo.

— Aulas de vôo em dias e horas marcados de 
acordo com a conveniência do aluno. (Impor
tante a pessoas com pouco tempo disponível).

^ — O curso é equivalente ao serviço militar e inicial
à carreira profissional. São aceitas inscrições a 

l|l| partir de 15 anos de idade sem limite superior.
- Custos acessíveis - curso completo a partir de 

CrS 300 mil.

É tf
‘No 1

e m
"No Balanço", escultura em bronze de Mirian Obino

tra certo impasse do (DP) 
artista sobre qual o ca
minho a seguir. Tra
tando - se de uma es
cultora que inicia car
reira, seus “preços de 
atelier”, como indicam 
as carteias, são proibi
tivos, principalmente 
por ultrapassarem ta
belas de nomes consa
grados nesta técnica.

propos- I
\]W-

MIRIAN OBINO -
escultura üTécnica 

em bronze, pedra e 
jóias; N° trabalhos — 
19 (peças únicas e múl
tiplas); Ano produção 
— 1980/81; Preços — 
de Cr$ 15 mil a Cr$ 750 
mil; Local — Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul. até o fim do mês.

Informações adicionais:

Aeródromo de Belém Novo 
Fone 49.7100 - 49.5828 ou 
Borges de Medeiros, 901 
Fone 21.6411

Espaço

Mariza Barros,
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