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- uma em homenagem a Roberto Pimentel ,di 

retor do MARGS e funcionários

- uma em homenagem à Ibere Camargo
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DEPARTAMENTO DE CULTURA 
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AAMARGS-ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

A AAMARGS e o CLUBE DE COLECIONADORES DE ARTES 
PLASTICAS DO RIO GRANDE DO SUL desejam contar com sua 
coquetel
Ri o Grande do Sul,
propriedade do associado Sr. JOAO MANOEL LOPES.

presença no
em homenagem à Direção e funcionários do Museu de Arte do 

por ocasião da Exposição de Gravuras de

data: 21/12/82 
horário: 19 h 
local: MARGS

«
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Agildo Ribeiro de volta aos palcos gaúchos
seus admiradores, todo esse 
talento provavelmente veio à 
tona como uma espécie de 
defesa. Muitas vezes per
seguido ou desprezado, em 
função dos ideais políticos do 
pai, Agildo encontrou no 
humor uma maneira de mos
trar toda a admiração pelo pai 
e de se defender destas per
seguições.

Apesar de todo o apoio da 
familia para se dedicar ao 
teatro, Agildo foi obrigado a 
começar a trabalhar — o pai 
achav que mesada corrompia 
— entrando como bailarino na 
companhia de Zilco Ribeiro, o 
rei das revistas musicais dos 
anos 50, chegando em pouco 
tempo a primeiro ator do 
grupo, sendo chamado para 
uma série de trabalhos como 
“Se Correr o Bicho Pega; Se 
Ficar o Bicho Come”, d« 
Vianinha; o protagonista de 
“A Compadecida”, de Ariano 
Suassuna, que o lançou no 
teatro declamado; “Procura- 
se Uma Rosa”, de Gláucio Gil, 
e depois 
shows e filmes.

Com a Revolução de 64 e o 
total esvaziamento do con-

Porto Alegre será palco de 
mais um grande shos, neste- 
fim-de-semana com a volta 
de Agildo Ribeiro ao Sul, com 
apresentações amanhã
domingo no teatro Presiden-
tp Cannra do (,atete. j^Tanos
de idade, numa familia de 
militares e políticos, Agildo 
Barata Ribeiro passou a in
fância ouvindo falar em revol
tas, problemas políticos e 
rebeliões militares.

Foi estudar no Colégio 
Militar e, desde pequeno, gos
tava de fazer imitações, pe
quenos esquetes e contar 
piadas e todas (colegas, 
professores, amigos de rua e 
até gente da familia), diziam 
que ele deveria ser ator. Foi 
crescendo com aquilo na 
cabeça e depois de uma breve 
passagem como. telefonista- 
escriturário numa firma de 
materiais de 
acabou 
Teatro do Estudante.

Conforme afirma Agildo, 
ele não sabe como surgiu esse 
seu senso de humor, esta sua 
capacidade de contar piadas e 
histórias, mas Oduvaldo Vian-v 

Filho, o Vianinha, um de

teúdo político das peças 
teatrais, Agildo, que até então 
não acreditava que nunca 
daria certo em televisão, foi 
convidado a integrar o elen
co de uma nova emissora que 
surgia no Rio de Janeiro. Um 
dia surgiu seu primeiro suces
so, “Bairro Feliz”, onde 
imitava Chacrinha. Depois de 
liderar vários shows surgiu o 
“Mister Show”, que realmen
te estourou; “Satyricon”, “O 
Planeta dos Homens”, sem 
falar no seu papel de com
panheiro do rato Toppo Gigio.

Paralelamente, Agildo fez 
diversos shows em boites e 
teatros, entre os quais “Misto 
Quente”, e “Alta Ro
tatividade”, precursor deste 
show que estreará em Porto 
Alegre, depois de ter ficado 
nove meses no Golden Room 
do Copacabana Palace, com 
casa: lotada.. Hoje, com 27 
anos de trabalho., Agildo con
quistou um programa só seu 
na Globo, o “Estúdio A... Gil- 
do”, depois de muito trabalho 
e algumas experiências 
traumatizantes, segundo ele. 
O espetáculo de Agildo Ri- 
beiro tem textos de Max

Homenagem no MARGS e

A AAMARGS (Associação dos Amigos do Museu dé Arte do 
Rio Grande do Sul) e o Clube de Colecionadores de Artes Plás- 
ücas do Estado realizarão um coquetel, dia 21. às 19h em 
Ròmenagem â direção e funcionários do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (MARGS). Na ocasião haverá exposição de 
gravuras de propriedade do associado João Manoel Lopes, ten
do como local o próprio Museu.

Haroldo Barbosa,Nunes,
Roberto Silveira e do pfõprfo
Agildo.

As apresentações no teatro.
feitas

amanhã e domingo, com duas
sessões diárias, às 2ü^3ü~lTãs

construção, 
entrando para o

Presidente serão
uma série de

dêCiTTüüO,00.na

Elba no GigantinhoConcurso de Arranjos Corais /la 

Funarte tem prazo prorrogado A partir das 21,30 horas de hoje o Gigantinho estará no- 
vamenfe mostranoo ao púmicó^dêPorto jJegre a cantora Elba 
Ramalho, desta vez cõm o show individual “Alegria , numa 
produção de Dody & Cicão. Elba, que hoje é considerada como 
um fenômeno débilhetería, também é intitulada como um dos 

'melhores shows deste ano, tendo feito no dia 13 apresentação 
em Pelotas, dia 14 em Santana do Livramento, dia 15 em Santa 
Maria e nos dias 18 apresentando-se em Passo Fundo e 19 em
Caxias do Sul. , .

Os ingressos para o show custam Cr$ 1.500,00 (cadeira nu
merada), Cr$ 1.200,00 (pista), e Cr* 1.000,00 (arquibancadas). 
Fazem parte do roteiro do espetáculo as músicas Essa Alegria, 
Baião, Banquete de Signos, Olhos Acesos Noticias do Brasil, 
Veio D’Agua, Bate Coração, Amor com Café, No Toque da San
fona O Pedido Carimbamba, Menino do Lido, Almanaques, 
Dominó, Marcha Regresso, Bloco do Prazer e Maracatú Atô
mico.

O prazo de inscrição no Concurso Nacional de Arranjos 
corãTs^dê-"Música Folclórica Brasileira, promovido pelo Ins
tituto Nacional de Música da Funarte,através do seu Projeto 
Villa-Lobos, foi prorrogado até o dia 20 de dezembro.

é destinado a arranjos de temas folclóricos para 
coro misto sem acompanhamento, de nível de dificuldade entre 
mínima e média, destinados aos corais amadores e juvenis de 
todo o País. Cada compositor poderá inscrever uma ou mais 
partituras, utilizando diferentes pseudônimos e enviando cinco 
cópias acompanhadas de envelope lacrado contendo prova de 
identidade, fotografia e cópia do texto, ao Instituto Nacional de 
Música — Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80 —-20.030 — Rio 

de Janeiro-RJ. Aos 10 melhores arranjos serão conferidos 
prêmios de Cr* 250, 150, e 100 e 50 mil cruzeiros, num total de 
Cr* 850 mil cruzeiros. As obras vitoriosas serão editadas pelo 
Pró-Memus do INM/Funarte.

0 concurso

Recital de violãom

1
O Curso de Violão prof. “Jorge Peres”, localizado à Rua 

dos Andradas. 1560 — Galeria Malcon, 13° andar, sala 1304, 
promoverá no dia 20 de dezembro mais uma Aüla-Recital de 
ama série programada, apresentando obras de: . JosefKüff- 
ner: Fernando Sor. Ferdínando Carulli; Bach e transcrições de 
Schumann e Carlos Gomes, como também autores brasileiros 

' i incluindo nossa música nativa), com debate sobre obra e vida 
dos autores e de algumas faixas do Io disco gravado pelo curso.

Qs convites (número limitado) poderão ser retirados 
gratuitamente na sede do curso no horário das 09 às 12 horas e 
das 14 às 20 horas.

"Mulheres Resistindo"
em últimos dias

Pretensiosos’, ^ ê> A Livre Associação “Os 
iomineo. dia 19 a temporada de Porto Alegre-do espetáculo 
‘Mulheres Resistindo” sob o signo de Brecht. em cartaz no 

Teatro do Instituto Goethe, desde 12 de novembro. Neste último 
* ia de apresentação em Porto Alegre, uma homenagem do 

;rupo às mulheres gaúchas, atuantes nas diferentes áreas e 
novimentos, que se propõem a buscar melhores condições 
>ara a sobrevivência. Os ingressos custam Cr* 1.000,00 (inteira 
i sábados) e Cr* 600,00 (estudantes). O espetáculo de domingo 
«tá — com a venda antecipada — praticamente lotado.

encerra neste

_ Y?. %z

Recital natalino
Hoie o Coral da UFRGS estará realizando um Recital 

Natalino no saguão do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, às
_ '”_____ Sob a regência de Nestor Wen-

nholz o grupo apresentará o seguinte programa: 1* parte: Jesu 
Meine Freude — I e II — J.S. Bach; Zeferino Torna — Cláudio 
Monteverdi; Por un viejo muerto — Palombo e Sanches; La 
Muerte dei Angel — Astor Piazzola e Soon ah weel be done — 
negro spiritual. 2a parte: Noite Jubilosa — anônimo (melodia 
siciliana); que menino é este? - anônimo (melodia tradicional 
inglesa); Adeste Fidelis; Glória — anônimo (melodia tradi
cional francesa) e Noite Feliz — Franz Gruber.

Arte do Brasil
Até 30 de dezembro a Arte Mostra Brasil I estará no 

MARGS. mostrando a cor e a forma dó^Norte. Nordeste. Cen-
tro-Oeste brasileiros e das Minas Gerais, com obras em arte
postal, desenho, fotografia, gravura, multimeios e pintura, 
numa manifestação que faz parte do homem.
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ZA I ..iS_/_££★ A Aamargs e o Clube
de Colecionadores de 
Artes Plásticas do Rio 
Grande do Sul oferecem, 
na noite de hoje, coquetel 
em homenagem à direção 
e funcionários do MARGS, 
ocasião em que estarão 
expostas as gravuras de 
propriedade de João 
Manoel Lopes, algumas 
delas levando a assinatura 
de Eduardo Cruz, 
Grassmann, Pizza,
Oliviero Masi, Darei, 
Benedetti, entre outros.
Na ocasião serão 
descerradas duas placas, 
uma delas em homenagem 
a Roberto Pimentel, 
diretor do Museu, e 
funcionários, e a outra em 
homenagem a Iberê 
Camargo.
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* Associação dos Amigos do 

Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul e o Clube dos 
Colecionadores de Artes Plás
ticas do Rio Grande do Sul 
realizaram na tardinha de on
tem coquetel em homenagem 
a direção e funcionários do 
MARGS, por ocasião da ex
posição de gravuras de pro
priedade do associado João 
Manoel Lopes.
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