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REFLEXOS - PAISAGENS NORTE-AMERICANAS E BRASILEIRAS
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CLEBER — No Restaurante 5 a Avenida (24 
de Outubro, 111), as apresentações de Cle- 
ber, mais Gentil nos jantares dançantes. Ao 
meio-dia, Dejair (órgão e voz). De segunda 
a sábado.
CIGANO
Triunfo, 49), de segunda a sábado.

VELHA GUARDA — No Charm’s (Plínio 
Brasil Milano, 71), diariamente. Mais Al
berto da Seresta.

MARIO BARROS — No restaurante Pam- 
pulha (João Pessoa, esquina com André da 
Rocha), a partir das 2ih, apresentações do 
violonista Mário Barros, executando músi
cas de Pixinguinha e Bach. De segunda a 
sábado.
KAZU — No Thifany’s — drink bar, no novo 
hotel Alfred Porto Alegre (Senhor dos Pas
sos, 105), diariamente, as apresentações da 
cantora Kazu acompanhada pelo maestro 
Garoto ao piano.

Na Casa Nostra (Barão do

ímm

DISCOTECA___________  IMUSICA FESTA
NETO FAGUNDES - No
Macanudo (Castro Alves, 
esquina Mariante), das 21 
às 24h, com música nati
va (voz e violão). Mais 
Renato Borghettl (gaita). 
Terças, quintas e domin
gos. Não tem couvert.

RONALDO — No Adega s 
(Ramlro Barcelos, 1727, 
terças e domingos, 22h.
GRUPO VOZ DA SERRA
— No Bar do Dila (Protá- 
slo Alves, 3268), a partir 
das 23h, as apresentações 
do grupo Voz da Serra. So
mente às terças-feiras.
EDÍLIO — No Brenda Lee 
(Ivo Corseuil, 226), terças 
e quartas, as apresen
tações de Edíiio (flauta).
ALEXANDRE VIEIRA -
No Kilt (Plínio Brasil Mi
lano, 525), ás 21h SOmin, 
violão e gaita de boca. 
Terças e domingos.
FELIPE FRANCO - No
Hipopotamus (Demétrio

Ribeiro, 1061), com violão, 
voz, harmônica. Terças, 
quartas e quintas.
OS MUUREPAS - No Re 
canto do Seu Flor (Getúlio 
Vargas, 1700), show regio
nalista. Terças, sextas e 
sábados.

SEMANA DA BAHIA -
Na Praça do Verde, do 
Iguatemi, festa em home
nagem â Bahia, até dia

DISCOTECA PÚBLICA -
Na Discoteca Pública da 
Subsecretária de Cultura 
(Andradas, 736), das 
12h30min às 13h30min, de 
segundas a sextas-feiras, 
com música erudita e po
pular. Entrada franca.

15.

EXPOSIÇÃO
FILMEELTON SALDANHA -

No Vinha D’Alho (Bento 
Gonçalves, 359). Mais Vic- 
tor Hugo, João de Almei
da Netto, Borghettl, Neto 
Fagundes, Sérgio Rojjas, 
Paulo Silva e outros.

FERNANDO CORONA -
No Café com Leite, 22, 
com Everson Oliveira.

LOURDE8 RODRIGUES
— No Carinhoso (Joaquim 
Nabuco, 288), das 22h em 
diante, as apresentações 
de Lourdes e Musical Ca
rinhoso. Mais Renato As
sis e Som Brasil Tropical. 
De segundas a sábados. 
Música mecânica a partir 
das I8h.

ASPECTOS ECONÔMI
COS - No Museu Júlio de 
Castilhos (Duque de Caxi
as), a mostra Aspectos 
Econômicos do Rio Gran
de do Sul na Primeira 
República. Trata-se de 
uma síntese do desenvolvi
mento comercial e da cri
ação da indústria no Es
tado desde 1889 até a Re
volução de 30. Até o dia 
17, de terça a domingo, 
das 9 às 17h.

PAISAGENS - No
MARGS (Praça da Alfân
dega) a exposição do fotó
grafo brasillense Luís 
Clementino, de paisagens 
de Brasília e dos Estados 
Unidos. Até o dia 29.

A Subsecretária de 
Cultura/SEC e o Mu
seu de Comunicação 
Social Hipólito José da 
Costa estão, até sex
ta-feira, com uma no
va programação de 
filmes para as crian
ças. Desta vez, está 
sendo exibido “O Mun
do Maravilhoso de 
Disney”. As sessões se 
iniciam ás 15h no Mu
seu — rua dos Andra
das, 959 — com entra
da franca.

LAZER/UTILIDADES 10 DE JANEIRO DE 1984



_______
/ • ./\)rt.■K~ ■* ' >S‘

jib*.-*.'wb*w psvmijtmmilk MWu.g^-aagraMw^MaT»

V,
", .■'■■/'• •> - /■'

; ;, *■ '*' ■; ■ • • v '

■ . '- ? -v

\ .Í :JV

St* '

s(£rM2/£&
3 £c*&>£72sis&>

Lí.:/-;.

•;>> '“N .

L
.

\

IÇ ^%tf*TOT’T»*T»-TCTi^WS.F^m^j*n*Ti.e<»«L-'5i<rt: •«irt^Mrrrn •»•*»*'-orrfWasi-w» JSin^ííre^-irw^aMW*»*."*

•t t

.

••
■'

|.'

\V .
1 '

1 . ' .
A •* >

. < / *«

. *
\

>

\7% -♦• Reflexos — exposição de 
fotos de Luís Clementino — inau
gura hoje, às I8h, na Sala de Fo
tografia dqJtejg&ÍPraça da Al
fândega). Natural de Brasília, 
Luís descobriu a fotografia há 
oito anos, quando em viagem pe- 
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■ Ione e Wilson Cavallari estão comemorando seus 
25 anos de casados, na companhia dos filhos Ingrid, 
Rossano e Giuliano, com missa festiva na Igreja 
São José, no próximo domingo.
■ Em cerimônia realizada no Consulado Geral da 
Argentina, o ex-prefeito de Porto Alegre Guilherme 
Sócias Villela recebeu o título de “Comendador de j 
la Orden de Mayo al Mérito”. Estiveram presentes 
o diplomata José Nacci, representando o Ministério 
das Relações Exteriores daquele país, familiares e

ji amigos do homenageado, além de cidadão argenti- 
nos radicados no Rio Grande do Sul.
■ Vivian e Totonho Ribeiro, Cláudia Fermann e 
Carlos Antônio Vieira da Costa jantavam esta se
mana no Porto’s. O assunto da mesa era a ceia de j 
Natal que Shulas Nonemmacher está organizando 
para a próxima terça-feira.
■ O réveillon do Country Club promete ser dos 
mais movimentados. A decoração estará a oargo de 
Sebastião com assessoria de Heloísa Brenner.
■ Hoje é a abertura da exposição de Carlos Scliar 
na Galeria André em São Paulo. Aliás, esta exposi
ção foi muito aguardada pelos paulistas.
■ Lucila Villela Osório, Lucia Garcia, Ione Bing 
Savino e Maria Júlia Avellne organizam jantar be- 
nemerente, na próxima terça-feira, na residência 
de Marília Bing, para as obras assistenciais de 
Atlãntida. Para a ocasião, está sendo programado 
um desfile de jóias.
■ Procurador-geral do Estado, Francisco Salzano 

j Vieira da Cunha, homenageado com troféu "Desta- 
i que Político de 1983”, pela comunidade de Cachoei

ra do Sul.
■ Antônio Maciel estará no Rio, na próxima sema
na, após a posse como superintendente regional do 
IAPAS, logo depois da transmissão do cargo que se
rá feita aqui mesmo.
■ Exposição de fotografias de 
rá inaugurada hoje no Museu d

norte-americanas e b 
Brasília e o pantanal mato-grossense.
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* 0 MARGS Inaugurou 

dia 15, às 18h, a exposi
ção de fotos de Luls Cle- 
mentlno. Tendo descober
to a arte da fotografia hô 
oito anos, Clementlno 
continuou a Investigar os 
Ilimitados recursos da ar
te de fixar imagens, fatos 
e pessoas no tempo. As 18 
fotos que compõem a mos
tra são a cores e, o tema 
“Reflexos” refere-se a pa
isagens norte-americanas 
e brasileiras.
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^4ríe em
destaque

l n.i grupo de artistas 
Inaugurou uma mostra de 
preseplos no saguão do 
Insíltuto de Previdência 
do E st ado do Hlo Grande 
do .sul (Edifício Sede). 
Entro os expositores es
tão Cláudia Stern. Ellsa- 
beth Gottschall, Llane 
Mova e Helena Fortes 
Ayub.

de Artes e Cultura da 
Universidade de Ouro 
Preto, sobre o grupo gaú
cho de artistas que expôs 
recentemente na cidade 
histórica de Minas Ge
rais: “Foi de excelente 
qualidade a coletiva de 
pintores gaúchos realiza
da no Primeiro Encontro 
de Artistas Gaúchos e 
Ouropreteanos. na sede 
da Galeria do Anexo do 
Museu da Incofldêncla. A 
mostra marcou-se pela 
correção dos trabalhos a- 
presentados. A graciosi
dade dos malandros de 
Odaléa Pulla. a beleza e 
o erotismo dos pimentões 
de Norma Cazzulo, os 
tecnicamente bem nus de 
Hilda Mattos, a seriedade ■ 
dos estudos de Esther Bl- 
anco, a força das aquare
las de Franca Taddel. a 
composição equilibrada 
de Maria Pllla. a apro
fundada e Interessante 
pesquisa de Ferando Ba- 
rll aliadas à beleza das 
formas criadas pelo es
cultor Nllton Mala. cono-

taram a exposição como 
uma das melhores já a- 
presentadas em Ouro 
Preto”.

O MÀRG-S Inaugurou 
dia 15, às 18fi, a exposi
ção de fotos de Luís Cle- 
mentlno. Tendo descober
to a arte da fotografia há 
oito anos, Clementino 
continuou a investigar os 
Ilimitados recursos da ar
te de fixar Imagens, fatos 
e pessoas no tempo. As 18 
fotos que compõem a mos
tra são a cores e o tema 
“Reflexos” refere-se a pa
isagens norte-americanas 
e brasileiras.

A Coletiva de Natal 
da Bolsa de Artes ampli
ou o horário da galeria: 
das 10 às I2h e das 15 às 
21h, de segunda à sábado. 
Entre os expositores es
tão nomes como Ado Ma- 
lagoll, Xlco Stocklnger. 
Tenlus, Alice Soares e Sl- 
ron Franco.

Quase 50 fotos de aves 
nativas do Rio Grande do 
Sul estão em exposição 
no 2o andar do Centro 
Comercial da João Pes
soa até o dia 21. Esta 
“Mostra Passaredo” é 
uma promoção da Secre
taria Municipal do Melo 
Ambiente, com apoio do 
Centro Comercial.

A pequena mostra de 25 
anos de arte do Rio 
Grande do Sul através do 
desenho e da gravura 
continua em exposição na 
Delphus. em horário co
mercial.

Opinião de Cléia Schla- 
vo Weyrauch. do Instituto

.

• .



"v m, ? >;> ' Jv -WT' - * K 4. M

m\mm ttiti iriir~ir—n-----—«jwaeMxs«J!

.VEICULO :.FV/Ji7h ptf TffTteté
DATA:

rAo.: jVi

Âl/JdjJJÒ
»"■'-v.".r+-.T^*Ksnj*.....•«.-»)'< -«<r•

v.« <: 1 • « .•••* v •

i

“Reflexos” de 

Luiz Clementino
Alberto EtchartVai até 29 de Janeiro a 

exposição de fotos de Luiz 
Clementino, na Sala de 
Fotografia do Museu de 
Arte do Rio Grande dofflCTBMÉnr Tiram ia fu*
tograflas, em tamanhos 30 
X 40 e 28 X 35, registran
do “Reflexos” das pa
isagens norte-americanas 
e brasileiras, principal
mente de Brasília e Pan
tanal Mato-grossense.

Luiz Clementino reside 
em Brasília desde 1963. 
Hâ oito anos 
viajava pelos Estados 
Unidos, descobriu a foto
grafia, prosseguindo a in
vestigar os ilimitados re
cursos da arte de fixar 
Imagens, fatos e pessoas 
no tempo. “Foi no ano de 
75, quando sala da Facul
dade de Engenharia que 
decidi fazer fotografia se
riamente, antes eu apenas 
brincava”, diz o fotógra
fo. Segundo ele sua for
mação nesse setor é auto
didata. Além disso traba
lha com progamaçâo vi
sual.

A exposição do MARGS 
é Inédita e foi possível 
graças ao interesse de 
Carlos Júlio Peixoto (Ca
ju), um gaúcho radicado 
em Brasilla, que iniciou 
os contatos com a direção 
do Museu.

Clementino registrou 
em exposições anteriores 
a arquitetura moderna e 
colonial, dunas, natureza 
e aspectos humanos. Já 
expôs em Brasília, na Ca
sa Thomas Jefferson, Ins
tituto Goethe, Cultura In
glesa, Galeria de Arte 
Eucatexpo, Sala Funarte,

enquanto

Luiz Clementino: fotografia agora também é arte

Fundação Cultural do Dls- Por em Brasília e São 
trito Federal, Galeria Paulo, provavelmente re- 
Oswaldo Goeldl e em Sõo prisando a exposição que 
Paulo, no Museu de Arte trouxe ao Rio Grande do 
Contemporônea.

Foi premiado com o Io 
lugar no Concurso de Arte 
da Casa Thomas Jeffer
son, em 1979 e selecionado 
pela Funarte para a ex
posição anual dos artistas 
do Centro-Oeste — Brasí
lia, em 1980 e 1983. Reali
zou ensaio fotográfico pa
ra a revista pan-amerlca- 
na “Vision”, com sede no 
México, edição de outubro 
de 1982. Participou como 
convidado da Fuji Photo 
Fllm, do Japão, de curso 
e estágio de processamen
to e revelação de filmes a 
cores em 1981. Para o 
próximo ano pretende ex-

Sul.
ARTE
Para Luiz Clementino a 

fotografia atualmente 
passou a ser reconhecida 
como Artes Plásticas. 
“Não só técnica, mas arte 
também.A exemplo da 
pintura impressionista 
que nõo era reconhecida 
como arte quando apare
ceu, no entanto é fabulo
sa”.

Segundo o artista em 
Brasília existem excelen
tes fotógrafos, entre os 
quais Luiz Humberto; que 
faz apresentação de “Re 
ílexos”, destacando sei 
valor artístico. /
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expostas no MARGS .

sível, como ela mesma é 
ou parece ser. “Sobre re
cente mostre de Lce- 
fnentino, realiza na Ga
leria Oswaldo Goeldi, em 
Brasília" o mesmo critico 
afirma que "Seu enqua
dramento submete a com
posição ao detalhe... A com
posição compacta, em planos 
cortados, por exemplo, foi 
acontecendo até transformar- 
se numa característica que o 
identifica... Sua preocupação 
plástica se transfere para as 
imagens mediante recursos 
particulares da própria fo
tografia."

tãndo á exposição de fotos de 
Luis Clementino, na sala de 
fotografia do MARGS, esten
dendo-se até 29 de janeiro 
próximo.

Lui Clementino reside em 
Brasília desde 1963. Há oito 
anos, enquanto viajava pelos 
Estados Unidos, descobriu a 
fotografia, prosseguindo a in
vestigar os ilimitados recur
sos da arte de fixar imagens, 
fatos e pessoas no tempo. Luis 
Clementino afirma que o en
volvimento e alcance do seu 
trabalho foram surgindo 
devagar, sem a prévia deter
minação. Segundo Ijalmar 
Nogueira, da revista “Que- 
m”, edição de abril do corren
te, “Clementino fica no pri
meiro plano da fixação da 
imagem, como expressão en
quanto registro de fragmentos 
da realidade, segundo um 
modo de ver pessoal: a fo- 
tografia até onde é pos-

-

. .

A mostra que o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, ór
gão da Subssecretaria de 
Cultura/SEC, esta apresen
tando, reúne 18 fotos 18x35, a 
cores, que registram o tema 
Reflexos em paisagens norte- 
americanas e 
(Brasília e Pantanal Mato- 
grossense).

brasileiras
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PINCELADAS
■ BOLSA — Os outros selecionados do Concur
so Ivan Serpa foram Bené Fonteles (Mato Gros
so do Norte), Joracy Doréa Falcão (Bahia), 
Montez Magno (Pernambuco), Carmela Gross 
(São Paulo), é os cariocas Milton Machado, An- 
tonio Manoel e Enéas Valle.
■^FOTOGRAFIA - Até quinta-feira ainda é 
tempo de ver a mostra de fotos de Luis Clemen-
tino, “Reflexos”, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Slll. ®""r ' 11mniMn>ãir*iinrmHn8I1«rli11II,
■ DESENHO — Um dos mestres do desenho 
contemporâneo no Estado, Fernando Baril, da
rá um curso de 9 a 20 de janeiro no Creare (rua 
Dona Paulina, 35, fone 49.7813).
■ TRANSVANGUARDA — Já que suas teses 
sobre a transvanguarda não estão sendo

w

com
preendidas, o critico italiano Bonito Oliva re
solveu ser mais didático: posou nu, à maneira 
da ‘Olímpia” de Manet, para uma revista es
pecializada. Acredita-se que a moda não pegue 
no Brasil, onde os críticos têm sofrível forma 
plástica.
■ PRÊMIO — Clarice Jaeger acaba de receber 
medalha de ouro no IV Salão de Arte de Marília 
(São Paulo), pelo conjunto de três xilogravuras 
que participaram de sua individual em 
bro n

.

__ v - novem-
lâjlar&s. No Salão do Jovem Artista deste 

ano, Clarice recebeu o primeiro prêmio em gra
vura. 9*
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MUSEU DE PORTO ALEGRE -
Exposição da História do Carnaval 
— das 8h30min ás 11 e das 14 às 
17h30min.
ESPAÇO CULTURAL YAZIGI -
(Galeria Malcon) — Exposição so
bre Elis Regina.
CENTRO DE LAZER E CULTU
RA — de Tramandaí — Coletiva 
do grupo Gente, Água Tinta, a par
tir de amanhã, às 18h — A mostra 
fica aberta pela manhã, tarde e 
noite até o dia 31.
GRAVURAS
Amigos de Capão da Canoa, até 
31 deste mês, mostra coletiva, a 
partir das 20h.

EXPOSIÇÕES
CENTRO (TALO BRASILEI
RO — Mostra de pintura e aquare
las de Maria Di Jesu, no Salão de 

<Festas.
CASA MASSON - Mostra cole
tiva e mista do acervo com pintu
ra, desenho, gravura, escultura e 
cerâmica na galeria de Arte da Rua 
dos Andradas.
FOTOS — Mostra de Felizardo no 
Espaço Livre do IAB e lllon Saef- 
fer, no Museu de Comunicação 
Social, além de Luiz Clementino 
no Margs e Paulo Fontes no Solar 
Câmara.

Na Sociedade

GALERIA ARCO - No Bairro da 
Tristeza, mostra coletiva do cen-

TEATROtro.
PASQUETTI — O artista plástico 
de Bento Gonçalves, com sua sin
gular arte, numa das galerias do 
Museu de Arte do Rio Grande do

O ABAJOUR LILÁS - A pe
ça de Plínio Marcos, sábado e do
mingo, no Teatro Renascença — 
Até o dia 29 — 21 horas.
AS VIAGENS DO BALÃO AZUL
— Teatro de Câmara, infantil — 
até o dia 29, aos sábados e domin
gos — 16 horas.
VIVIAM VIVE - no Teatro Má
gico (rua Thomás Flores, 123) a 
partir do dia 15, às 22h, sempre de 
quinta a domingo, monólogo de 
Toninho Neto com Antonio Carlos 
Falcão.

Sul.
RESUMO 83 - No Grill-Room do 
Alfred Hotel, na Rua Coronel Vi
cente.
CAPÃO DA CANOA FUTEBOL 
CLUBE — Mostra de tapeçaria a 
ser inaugurada quarta-feira, às 18h, 
com diversos artistas gaúchos.
PONTO QUATRO - Em Capão 
Novo, exposição “Humor e Tradi
ção", com charges.

'
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INDICADOR
EXPOSIÇÕES
CENTRO ÍTALO BRASILEI
RO — Mostra de pintura e aquare
las de Maria Di Jesu, no Salão de 
Festas.
CASA MASSON - Mostra cole
tiva e mista do acervo com pintu
ra, desenho, gravura, escultura e 
cerâmica na galeria de Arte da Rua 
dos Andradas.
FOTOS — Mostra de Felizardo no 
Espaço Livre do IAB e lllon Saef- 
fer, no Museu de Comunicação 
Social, além de Luiz Clementino 
no Margs e Paulo Fontes no Solar 
Câmara.
GALERIA ARCO - No Bairro da 
Tristeza, mostra coletiva do cen
tro.
PASQUETTI - 0 artista plástico 
de Bento Gonçalves, com sua sin
gular arte, numa das galerias do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul.
RESUMO 83 - No Grill-Room do 
Alfred Hotel, na Rua Coronel Vi
cente.-
CAPÃO DA CANOA FUTEBOL 
CLUBE - Mostra de tapeçaria a 
ser inaugurada quarta-feira, âs 18h, 
com diversos artistas gaúchos.
PONTO QUATRO - Em Capão 
Novo, exposição "Humor e Tradi
ção", com charges.
MUSEU DE PORTO ALEGRE -
Exposição da História do Carnaval 
- das 8h30min às 11 e das 14 às 
17h30min.
ESPAÇO CULTURAL YAZIGI -
(Galeria Malcon) — Exposição so
bre Eliê Regina.
CENTRO DE LAZER E CULTU
RA — de Tramandaí — Coletiva 
do grupo Gente,-Água Tinta, a par
tir de amanhã, às 18h - A mostra 
fica aberta pela manhã, tarde, e 
noite até o dia 31.
GRAVURAS Na Sociedade 
Amigos de Capão da Canoa, até 
31 deste mês, mostra coletiva, a 
partir das 20h. •
ASPECTOS HUMANOS DA 
AMAZÔNIA - Até o dia 12 de 
fevereiro, exposição fotográfica de 
Galeno Rodrigues, na Livraria Cole
tânea - Altos do Mercado.
FOTOS - MAR DE DENTRO -
audiovisual e exposição fotográfica 
sobre a Lagoa dos Patos de Leonid 
Streliaev e Barboza Lessa de 28 a 2 
de fevereiro no Hotel Samburá, 
(Imbél; de 4 a 9, no Hotel Atlânti- 
da; de 11 a 15, Hotel Continental 
(Torres) e de 18 a 23, na praia do 
Cassino.
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