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Convite para lançamento do livro 

“Profetas ou Conjurados” de Isolde Helena Brans Venturelli,
no Rio Grande do Sul

Dia: 18 de outubro de 1983,

17 horas: Palestra com slides no Margs - Praça da Alfândega, 
“Projeto Encontro no Museu”,

19 horas: Noite de autógrafos e coquetel na Casa Dariano, Rua
Jerônimo Coelho, 377

Colaboração:

Modas Vivendi — Arte e Antiguidade 
TEKNE — Oficina de serigrqfia 
Hotel Embaixador
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AMANHÃ 1d RETALHOS HOJE
ESCOLINHA DE ARTE — Na VIRASONHO — No auditório 
Pinacoteca do Instituto’ de Artes ja Assembléia Legislativa, às 
da Ufrgs (Senhor dos Passos, 21h, o grupo Viraeonho, integra* 
2481, ás 17h, abertura da mostra d0 por Rogério Hoch e Marco 
de pinturas e desenhos dos alunos Aurélio Camargo, apresenta o 
da Escolinha da Associaçào Cul* ghow Marcas, com a participação 
tural dos ex-alunos do IA. Visita*. Ronaldo, Arno, Flavinho e 
çào pela manhà e A tarde.

♦ J. Francisco dos Santos, 
promotor-da XI Couromoda, 
que vai acontecer de 10 a 14 , 
de janeiro no Rio, está convi
dando para a Pré-Seleç&o 
com exposlçáo de todos os 
detalhes da grande feira que 
em sua próxima ediç&o mu
dará de estilo: sai do Hotel 
Nacional para ser Instalada 
no Riocentro, atendendo às 
exigências de maior conforto 
de seus expositores e com
pradores. Esta Pré-Seleç&o 
será nos dias 4 e 5 de novem
bro, no Hotel Sáo Paulo Hil- 
ton, onde poderáo ser vistas 
maquetes, mapas de locali
zação e protótipos de decora
ção da grande feira.

Madruga. Ingressos a CrS 1 mil e 
Cr$ 500. Única apresentação.
NETO FAGUNDES E RE
NATO BORGHETTI 
Macanudo (Castro Alves, esqui: 
na Mariantel, das 21 ás 24h, 
apresentação de música nativa 
com a voz e o violão de Neto e a 
gaita de Borghetti. Não cobra 
couvert. Sempre ás terças, quin
tas e domingos.

No

RÉQUIEM PARA UM 
BUROCRATA — Na Prosa i 
Verso (Galeria 5a Avenida Cen-, 
ter — Mostardeiro, 120, loja 4). a 
partir das 17h, lançamento da 
obra de Arnaldo Campos.
LA GIOCONDA - No Salão de 
Atos da PUC, ás 20h30min, a se-, 
gunda recita da obra de Amilcare 
Ponchielli, hoje em homenagem 
aos 20 anoa da RBS. Ingressos á 
venda no Bradesco Turismo (An- 
dradas. esquina Borges de Me- 
deirosl, aos seguintes preços: 

__ . • , platéia — Cri 3 mil (CrS 2.500 a
DISCOTECA PÚBLICA — Na meia:entrada|; mezzanino A 
Discoteca da Subsecretana de CrS 2 mil (CrS 1.500); mezsanuM 
Cultura (Andradas, 736, Io. an- R _ CrS 1.200 (CrS 7001. 
dar), de segundas a sextas-feiras,
das 12 h ás 13h30min, audições ISOLDE VENTURELLI — No 
discofônicas com música erudita Margs (Praça da Alfândega), ás 
e popular. Hoje, com Hekel Ta- Hh, palestra com slides, dentro 
vares e Kleiton e Kledir. Entrada do Projeto “Encontros no Mu

seu"; ás 19h, na Casa Dariano 
(Jerônimo Coelho, 377). noite de 
autógrafos e coquetel para o lan-, 
çamento do seu livro “Profetas 
ou Conjurados".

t* Io LEILÃO DE ARTE SO
BRE PAPEL - Na Galeria 
de Arte do Clube do Comér
cio (Andradas, 1085, 1° an
dar), ás 2üh3Umin, o 1° Lei
lão. Cem peças, entre aquare
las, desenhos, gravuras, téc
nicas mistas e pinturas de vá
rios artistas. Leiloeiro Norton 
Fernandes.

Isolde Brans Venturelll 
lança amanhã, às 19 horas, 
na Casa Dariano, à rua Jerô
nimo Coelho 377, seu livro "- 
Profetas e Conjurados”. O 
coquetel na Dariano será 
uma esticada da palestra 
que Isolde proferirá às 17 ho
ras no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, a convite de 
Evelyn Berg. O tema: "Pro
jeto Encontro no Museu”.

* O joalheiro Martin Zale 
será homenageado na 
quinta-feira com um jantar 
que Suzana e Jorge Gayer 
oferecerão nas dependências 
da Casa Masson.

franca.* Hoje, às 21 horas, no Hall 
dos Deputados, na Assem- ’ 
bléia Legislativa, Lurl Za- 
nella Garcia e Ingrid de Lo- 
renzi apresentam exposição 
de desenhos e pinturas. A 
mostra poderá ser visitada 

,V\ . o' • .

COLETIVA DE ÓLEOS - Na 
Galeria Artes do Senac (Cel. Ge
nuíno, 130), á tarde e á noite, até 
21 de outubro, a II Expqsição de AIDA MORENO E SELVA 
Pintura a óleo dos alunos da pro- DOLL — Na Galeria de Arte da 
fessora Julieta P. Chandelier. Casa Masson (Andradas, 1459, 

1° andar), ás 20h30min, abertura
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★ Companhia Riograndense de Saneamento desta
cada entre as 500 maiores empresas do País, segun
do a revista "Conjuntura" da Fundação Getúlio Var
gas; Sesi promovendo concertos populares entre 2 e 
4 de dezembro; Alternativa - Serviço de Orientação, 
com Curso Economia e Mercado de Capitais a partir 
do dia 20; Isolde Helena Brans Venturelli, lançando 
amanhã seu livro ''Profetas 
I^TOJ 17 horas) e na Casa Dariano (1

Conjurados"
9 horas).
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participação de vários má
gicos. Entrada franca.

Luft, e sexta, no mesmo lo
cal e horário, lisa Montei-

Cultura e Aliança Francesa. In
gressos no local (Andradas es
quina Caldas Júnior) a CrS 
300,00.

MÚSICAro.

OPERA UNIMÜSICA - Projeto in
tegra promoção “Ufgrs de
bate Lutero”, apresen
tando, hoje, música ins
trumental do período bar
roco com Ayres Potthoff 
(flauta) e Celso Loureiro 
Chaves (piano).
PROJETO DOZE E TRIN
TA - Duo de canto e piano, 
formado por Wiltrud Maris 
e André Loss. No progra
ma, Johannes Brahms e 
Heitor Villa-Lobos. Hoje, às 
12h30min, no Salão de Fes
tas da Reitoria da Ufrgs, 
com entrada franca.

DISCOTECARECITAL LA GIOCONDA - No Salão 
de Atos da PUC, às 
20h30min, a segunda récita 
da obra de Amilcare Pon- 
chielli. Ingressos à venda 
no Bradesco Turismo (An
dradas, esquina Borges de 
Medeiros): platéia Cr$ 3 mil 
(Cr$ 2.500 a meia entrada); 
mezzanino a Cr$ 2 mil (Cr$ 
1.500) e mezzanino Cr$ 1.200 
(Cr$ 700).

AUDIÇÃO DISCOFÔNICA
- Na Casa de Cultura Má
rio Quintana, onde açora 
funciona a discoteca Publi
ca Nato Henn, hoje, discos 
de Johann Sebastian Bach 
e Chiquinha Gonzaga. Das 
12àsl3h30min.

ANGELIN LORO realiza 
recital de piano hoje, às 
21h, no Teatro Renascença 
(Centro Municipal de Cul- 

Érico Veríssimo,tura 
307).
MULHER NOS ANOS 80 - 
No encerramento do curso 
promovido pela Amrigs, 
hoje, recital de violão: Pe
ríodo Renascentista, Bar
roco, Romântico e Contem
porâneo, com Enrique Ale- 
xandro Gomes, seguido de 
coquetel.

SHOW
VIRASONHO - No auditó
rio da Assembléia Legislati
va, às 21h, o grupo Vira- 
sonho, integrado por Rogé
rio Hoch e Marco Aurélio 
Camargo, apresenta o show 
Marcas, com a participa
ção de Ronaldo, Arno, Fla- 
vinho e Madruga. Ingressos 
a Cr$ 1 mil e Cr$ 500,00. 
MAGIA 
Câmara (República, 575), 
às 20h, show de magia, 
mistério e ilusão, com a

NATIVISMO
PALESTRANETO FAGUNDES E RE

NATO BORGHETTI - No
Macanudo (Castro Alves, 
esquina Mariante), das 21 
às 24h, apresentação de 
música nativa com a voz e 
o violão de Neto e a gaita 
de Borghetti. Não tem cou- 
vert. Às terças, quintas e 
domingos.

PROJETO
ENCONTROS NO MUSEU
- Projeto prossegue hoje, 
no auditório do MARGS, às 
17h, com a palestra
Isolde Helen Brans_____
relli, a respeito de sua tese 
“Profetas ou Conlurados”

AUTOR NA ESCOLA - Ho
je, no Colégio Municipal 
Emilio Mayer, às 20h, Cyro 
Martins; amanhã, no Colé
gio Nossa Senhora do Ro
sário, às lOh 15min, Lya

No Teatro de
Ventu-
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Isolde Venturelli
Em prosseguimento ao Projeto "Encontros no Museu , será reali

zado hoje, ás 17h, na sede do Margs iPraça da Alfândega I, a palestra 
de Isolde Venturelli sobre o tema do seu livro Profetas ou 
Conjurados, que também será lançado nesta data.

Pesquisadora e crítica, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, li
cenciada em Artes Plásticas e possuidora de cursos de extensão em 
arte Imural e afrescol feitos em Florença e Ravena, na Itália, Isolde 
levanta a hipótese de que os profetas do Adro do Santuário do Senhor 
Bom Jesus de Matosinhos seriam também um monumento erguido 
em homenagem aos conjurados da Inconfidência Mineira. Para J. F. 
Régis de Moraes, que o apresenta, "este trabalho representa um no
vo momento de ensaística brasileira 

A noite de autógrafos e coquetel começa is 19h, na Casa Dariano 
Ijerônimo Coelho. 37JI.

1

realizando palestra e lançamen
to do seu livro: “Profetas ou 
Conjurados” no final da tarde de 
hoje. Depois do encontro 
Margs a ocasião de autógrafos 
na Casa Dariano.
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participação de vários má
gicos. Entrada franca.

Luft, e sexta, no mesmo lo
cal e horário, IIsa Montei- MUSICAro.

OPERA UNIMÚSICA - Projeto in
tegra promoção “Ufgrs de
bate Lutero”, apresen
tando, hoje, música ins
trumental do período bar
roco com Ayres Potthoff 
(flauta) e Celso Loureiro 
Chaves (piano).
PROJETO DOZE E TRIN
TA - Duo de canto e piano, 
formado por Wiltrud Maris 
e André Loss. No progra
ma, Johannes Brahms e 
Heitor Villa-Lobos. Hoje, às 
12h30min, no Salão de Fes
tas da Reitoria da Ufrgs, 
com entrada franca.

DISCOTECA
LA GIOCONDA - No Salão 
de Atos da PUC, às 
20h30min, a segunda récita 
da obra de Amilcare Pon- 
chielli. Ingressos à venda 
no Bradesco Turismo (An- 
dradas, esquina Borges de 
Medeiros): platéia Cr$ 3 mil 
(Cr$ 2.500 a meia entrada): 
mezzanino a Cr$ 2 mil (Cr$ 
1.500) e mezzanino Cr$ 1.200 
(Cr$ 700).

AUDIÇÃO DISCOFÔNICA
- Na Casa de Cultura Má
rio Quintana, onde açora 
funciona a discoteca Publi
ca Nato Henn, hoje, discos 
de Johann Sebastian Bach 
e Chiquinha Gonzaga. Das 
12àsl3h30min.

SHOW
VIRASONHO - No auditó
rio da Assembléia Legislati
va, às 21ht o grupo Vira- 
sonho, integrado por Rogé
rio Hoch e Marco Aurélio 
Camargo, apresenta o show 
Marcas, com a participa
ção de Ronaldo, Arno, Fla- 
vinho e Madruga. Ingressos 
a Cr$ 1 mil e Cr$ 500,00. 
MAGIA 
Câmara (República, 575), 
às 20h, show de magia, 
mistério e ilusão, com a

NATIVISMO
PALESTRANETO FAGUNDES E RE

NATO BORGHETTI - No
Macanudo (Castro Alves, 
esquina Mariante), das 21 
às 24h, apresentação de 
música nativa com a voz e 
o violão de Neto e a gaita 
de Borghetti. Não tem cou- 
vert. Às terças, quintas e 
domingos.

ENCONTROS NO MUSEU
— Projeto prossegue hoje, 
no auditório do MARGS, às 
17h, com a palestra de 
Isolde Helen Brans Ventu
relli, a respeito de sua tese 
“Profetas ou Coniurarins”

No Teatro de
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Profetas de Aleijadinho, 

obra polêmica
. r •!

pelo telefone 24.71.15.
Aliás, Isolde Brans Venturelll mudou a 
data de sua vinda a Porto Alegre para 
palestra no Museu de Arte do Rio Grande 
do SuTSerá dia 18 de outubro sua visita 
ao Sul com a palestra iniciando no Museu 
ás 17 horas, e às 19 horas a sessão de 
autógrafos na Loja Dariano Kem, quando 
acontecerá o coquetel.

A leitora Dilma Quesada, professora na 
Escola Estadual Antônio Francisco 
Lisboa, em Canoas, escreveu a respeito 
da obra de Isolde Brans Venturelll, 
“Profetasou Conjurados?” que comentei 
na coluna. As professoras da escola, que 
leva o nome do artista Aleijadinho. estão 
Interessadas na obras e o exemplar está 
à disposição com Lygia Dariano Kem 
que pode ser procurado
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Os segredos de Aleiiadinho
A programação de Isol- sais Luiz Alberto Fagun-, 

de Brans Venturelli, com des, Francisco Soares, 
palestra e sessão de autó- entre muita gente mais 
grafos do livro que apre
senta sua tese, “Profetas I

J „„ , Como fundo da ocasiãoou Conjurados. , reuniu de autógrafos estava o 
intelectuais e estudiosos beimelaborado calendá- 
tanto no Museu de Artes rio da Philips com as fo- 
do Rio Grande do Sul co- tos dos profetas de Aleija- 
mo na Casa Dariano. dinho e, como texto, a te

se de Isolde. Este calen
dário esteve em recente 

norom. , „ . exposição durante a Mos-
Smi eiltre os tra de Comunicações rea-amigos e interessados no Uzada, este ano, no Mu-

2255 text0V seudoLouvre,emParTs ram recebidos por Isolde
e Lígia Dariano: Luís

Os drinques na ocasião 
dos autógrafos proporcio-

v, , Entre as presenças daCarlos Barbosa Lessa, noite o grupo de professo- deputada Dercy Furtado, ras da Escola Antôíüo 
Pr^esTs.®r Da“tede Lay- Francisco Lisboa, da Vila 
tano, lida e Justino Vas- Rio Branco, de Canoas, a
flos’. J°â0 A^JJ)erJ0 quem dedicou um livro, e 
Lei vas Job, Alberto dos quais recebeu a cami-
Vr,ranIí’ Jluis .JlJâclo Me' sa com o emblema da es- 
hfií?8, Maurício Rosen cola. Ficou entre as ma- 
Tprrà ?eglna nifestações que conside-
haraLíía2had0, ??sem; rou marcantes nesta visi-
SanfoÇd Fáhfnap Mnnuel ta 30 Sul- Ainda este ano 
Santos, Fábio Coutinho, estará circulando a revis- Mariur Tedesco, e os ca.

Helena Raya Ibanez e Robert Johnson

solde Brans Venturelli e Carlos Legendre na ocasião de
lutógrafos do livro "Profetas ou Conjurados?"

ta da Varig, editada em 
inglês, com texto a res-. 
peito do Ciclo do Ouro.

C

Dentro desta pesquisa 
histórica Isolde inclui um 
fato pouco conhecido: os 
contatos realizados com o í 
americano Thomas Jef- \ 
ferson por iniciativa de 
um grupo mineiro, tendo 
como entidade de fundo a 
Maçonaria brasileira. O 
convívio com os segredos 
da história, através de 
muitos estudos e pesqui
sas, estimula a atividade 
de Isolde.

lisa Brans, Lígia Dariano 
Kern e Cristina Dariano 
Kern. Ao fundo o calendário 
com os profetas de 
Aleijadinho e o texto de 
Isolde Brans Venturelli

Suzana Lacerda
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