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MUSEU DE ARTE DO RIC GRANDE DO SUL 
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ENCONTROS NO MUSEU:
" Reflexões sobre normas alternativas de

linguagem artística contemporânea, sobre suportes não contem-
* „poranea " , ARTISTA: Regina Silveira, RS.
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Observações REGINA SILVEI! Artista Gaúcha radicada em' Sao Pau] c
- 75 pessoas
- Boletim do MARGS n- 21 Junho/ Julho 81|
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,A escultora Mirian Obino reside no Rio, em cobertura do Cosme Velho
i i

irian Obino está no 
Sul por uma semana. 
Ela veio do Rio em 

funçào de sua mostra 
abre hoje. às 18 horas, na se
de da Fundação de Arte de 

S Pelotas, numa promoção da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, daquele município, 

i A exposição é de esculturas 
de sua última fase.

; leçáo feita pelo crítico Marc 
I Berkowitz, mostradas recen
temente no Rio, na galeria 
do Instituto Brasil-Estados 

i( Unidos. São três técnicas: te
las de arame suspensas; re
levos em papel e mescla de 
papel e tela. Mirian vem ten
do um reencontro com ami-

M gos seus em Porto Alegre. 
Sexta-feira, ela assistiu "En
contro no Museu”, quando 
Vera Chaves Barcellos e Ana 
Luiza Alegria falaram sobre 
sua visita à Bienal de Hava
na, ilustrada com slides de | 
obras que viram no pavilhão 
de exposições, em Cuba. De
pois do encontro, a diretora 
do Evelyn Berg,
convidou o grupo para assis
tir ao concerto da orquestra 
de câmara da OSPA. regida 
por Tulio Belardi. Ouvindo 
Vivaldi, Mozart e Haendel, 
Mirian Obino tinha 
"cenário” uma de suas es
culturas, que faz parte hoje 
do acervo do museu.
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A Filarmônica Jovem da Bulgária, integrada 
por 110 crianças entre nove e 16 anos, que realiza uma 
toumée de 25 espetáculos em dez capitais brasileiras, 
se apresentará nos dias 15 e 16 deste mês em Porto 
Alegre, sob a regência do maestro Vladi Simeonov. 
Executando clássicos românticos e modernos, a Filar
mônica está encantando o público com peças de Bee- 
thoven, Tchaikovski, Borodin, Prokofiev e composito
res búlgaros. No Gigantinho, a orquestra fará uma 
apresentação na tarde do dia 15, dedicada às crianças; 
dia 16, às 2lh, será no Salão de Atos da Ufrgs.

* A artista plástica Regina Silveira reúne artistas, 
interessados e público em geral para um bate-papo in
formal sobre “o novo espaço para as linguagens 
artísticas contemporâneas sobre suportes não conven
cionais” aberto pelo Museu de Artes do Rio Grande do 
Sul. A reunião acontece às 16h de sábado, no auditório 
do museu.'

* A programação do Cantegrill Clube ganha reforço 
em todas as áreas e neste fim de semana realiza-se 
um torneio de biriba com a coordenação de um grupo 
conhecido, de que faz parte Wilma Baldino.

í!
*'!



Jornal: JÜLÍLa...................................

OG /....0>.... / J> 1
- v^VCLO^yW -o

Data:
•SPaginai

Assunto : Rec^*\.oi ojtivcv

C 'S«v.í> po.vcrtb*> ^

intPrptÍH1 PlaS^a Regina Silveira reúne artistas, 
mteressaúos e publico em geral para um bate-papo in-

S°bre* ° n°vo espaço Para as linguagens 
rinnníí”S ?onJemPoraneas sobre suportes não conven- 
c onais aberto pelo Museu de Artes do Rio Grande do
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EXTRA
19* FESTIVAL DE COROS - No 
Salão de Atos da PUC, às 
20h30min, apresentação de con
juntos corais participantes do 
Festival — fase gaúcha (hoje e 
amanhã, e de 20 a 22 de julho). 
Hoje. Sociedade de Cantores São 
José, de Não me Toque; Coral da 
29* D. E„ Alegrete; Infanto- 
Juvenil do Conservatório de Mú
sica de Montenegro; Lindóia; da 
Fundação Educacional do Vale 
do Jacui, de Cachoeira do Sul; 
Juvenil Ars Nova, de Porto Ale
gre; e Madrigal de Porto Alegre. 
CrS 2 mil, no local.

NOITE DO 138 — Na Sede dos 
Caixeiros Viajantes (Dona Lau- 
ra, 646), 23h, encontro dos usuá
rios do telefone 138 com coquetel 
dançante. Convites, informações 
e inscrições com João Lopes (Jo
sé de Alencar, 1668). Reservas de 
convites também com a Lúcia 
(fone 25-1722 e 21-1210), a CrS 5 
mil com direito a salgadinhos.

Reunião de Família, no Clube de 
Cultura

Quintas a domingos. Sábado, CrS 
4mll.
O CASAMENTO DO PEQUENO 
BURGUÊS — No Instituto Goe 
the (24 de Outubro, 112), 21h, CrS 
4 mil e CrS 3 mil, a partir das 
I9h30min, no local. Sábados, CrS 
4 mil. Censura 16 anos. Pa
trocínio Banco Europeu, Goethe, 
SeagrarrTs e Subsecretária de 
Cultura.

BAILE-SHOW - No Star Club 
(Assis Brasil, 2222), a partir das 
:$3h, como conjunto Caravelle.

CAFEZINHO POÉTICO - No 
Restaurante Dona Maria (José 
Montaury, 115), coordenação do 
poeta Nelson Fachinelli. Entra
da franca.

O ESTADO DE GRAVIDEZ - 
No Teatro Um (Ramiro Barce
los, 485), 21h, CrS 1.500, no local.
Quintas a domingos.
O IMPÉRIO DOS SENTIDOS - 
Hoje, no Recinto Cultural do DANÇA
Ciic, São Leopoldo, em dois horà-------------------
rios: 21h30min e meia-noite. CrS 
1.500, no local.

GRUPO IMBAHA - No auditó
rio da Assembléia Legislativa, 
2lh, cinco coreografias. O Tesou
ro do Arroio do Conde; O Amor; 

, . . , , Ser-Tão Misterioso; Boca da Noi-
waldo Aranha), às 21h30min, ho-, fe e Vida Pisa Devagar. |ngres. 
je e amanhã, ultimas apresenta
ções. Ingressos no local a CrS 2 
mil.

A MARQUESINHA - No Oci
dente (João Telles esquina Os

sos, no local, a CrS 2.500. Hoje e 
amanhã.

FILME VIDEO
ELISA, VIDAMIA- No Cacique 
(Andradas, 943), às lOh, de do
mingo, o filme de Carlos Saura, 
com Geraldine Chaplin e Fer
nando Rey. Promoção do Clube 
de Cinema.

PINK FLOYD E HALOWEEN 
III — No Doce Vida (República, 
163), a partir das 20h, videocas
sete. Hojee amanhã.

IMOSTRA DO FILME
GAUCHESCO — No auditório da ARTE 
Assembléia Legislativa, hoje, às 
I5h30min, Ana Terra, em repri
se, e Martin Flerro. Amanhã, ás 
15h30min, Um Certo Capitão 
Rodrigo e A Volta de Martin 
Flerro.

TEMPO SEM GLÓRIA - No au
ditório da Aliança Francesa 
(JoãoManoel, 282), às 20h30mln, 
longa-metragem gaúcho premia
do em Gramado. De quinta a do
mingo, com ingressos a CrS 2 
mil, no local, Porto de Elis e Te- 
lepizza.

ENCONTRO COM REGINA 
SILVEIRA — No auditório do 
Margs (Praça da Alfândega, 2o 
andar), 16h, discussão com a ar
tista plástica sobre a abertura de 
novo espaço no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul para as lin
guagens artísticas contemporâ
neas, sobre suportes não conven
cionais. Entrada franca.
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ARTE
ENCONTRO COM REGINA 
SILVEIRA — No auditório do 
Margs (Praça da Alfândega, 2o 
andar), lóh, discussão com a ar
tista plástica sobre a abertura de 
novo espaço no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul para as lin
guagens artísticas contemporâ
neas, sobre suportes não conven
cionais. Entrada franca.
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Reciclagem rápida
para mulheres

abordarão 
“Sensibilidade e 
Expressão”.

■ Um programa de 
reciclagem rápida, e 
várias áreas do
conhecimento humano.
dirigido principalmente ■ Durante o bate-papo 
para as mulheres em informal entre a artist 
férias, começa nesta plástica Regina Silven 
segunda-feira no Colégio e o público presente ar 
São Manoel, numa Museu de Artes do Ri<
nromoção de Alternativa Grande do Sul, foi 
- Serviço de escolhido o nome que
Orientação. O primeiro dominará este espaç 
tema a ser debatido será destinado a “lingua 
o “Modelo Econômico do artística

contemporânea”. S 
“Espaço Investiga 
aberto justamente 
artistas na últims- 
semana.

lê

Brasil”, a cargo da 
economista Yeda 
Crusius, seguindo-se 
palestras de Arines e 
Izabel Ibias, que


