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ERNEST ZEÜNER
Brnest Zeuner nasceu era Zwikan, Alemanha* em 1895® tendo falecia©

Alegreg era 1967c Estudou em Leipzíg onde cursou a Academia de Arera .. 

teu Gráficasc

Terminada a Primeira Guerra Mundial* da qual participou nas fr-en* 

tes cie batalha da HiSssia e de Flandres, Ernest Zeuner voltou a suas atlvi 

dadas artísticas cow.c ‘free lancer o Nesta época de pós-guerra» devido a 

grande desvalorização do dinheiro, passou sérias dificuldades- A convite 

de uma Irmã que residia no Rio de Janeiro9 veio para o Brasil* chegando a 

Porto Alegre era 1922o Jmediatamente foi contratado pela Livraria do Gln/oo.- 

Em sua vída profissional* Ernest Zcuner teve as mais variadas 

curabênc 5.as relativas a sua formação de artista gráfico» Sua atuação sf m 
nifestcu na criação de capas de livros, folhetos, calendários * cartões • 

cartazes, selos de imposto e desenhos ôe natureza, técnica*
Erioo Veríssimo, que conviveu cora Eme st Zeuner, assim o definia5 

51 homem retaco e sério* seco de fala, de gestos, a quem os óculos e o a 

pruro orlara ura ar de professor prussiano*,. era ura desses raro® tipos hn-.- 

mai.e,7 idos de qualidades que diííoiXmerc & ae encontrara reunidae num 

mef. •: artista, a sabert imaginação © senso comum; boa gosto e habilidade 
téc tca 5 inspiração e método*«« Chamamo-lhe 'Velho Zenne* * 0 e 0Velho01. ne£ 

ie -caso3 ê uma espécie de título de nobreza* Tem menos a ver cosa a idade 

m que com a qualidade*"

Segundo Nelson Boelra Eaedrich, ove trabalhou sob a orientação
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

írneat Zeun*rf a sua at^aa^(©T4«A<HI#É)i«AQÃP Ateliar de Artaa Gráfica» âa 

Kltora Globo era a d« um amigo e incentivador^ acorissiband©, sugcrliido^, 
? ’ doando o trabalho, não interferindo na produção artística proprlarasR- 

t* dita; na composição ou concepção do trabalho de cada u»* No que dizia 

respeito à técnica gráficafl manifestava-se coig a autoridade que seus pro~ 

fundos conhecimentos gráficos lha auferiam-
A INFLUÊNCIA DE ERNEST ZEUNEK

Brnest Zeuner reuniu na Editora Globo um grupo de trabalho formado 

por profissionais já existentes no próprio Atelier da Editora, Sob sua o~ 

rienteção, sste grupo atuou como uma verdadeira academia de arte* desen «* 
volvendo um trabalho gráfico dominante durante m décadas de 3^ £ 40,. a. - 

través do design de livro©9 enciclopédias e dicionários, cartazes9 imprea 

ao© e revistas editado© pela Livraria e Editora Globo* Este grupo inicial 

de ilustradores 9 planejadores gráfico©* ca; tazistasn caxttígrafos* letrid» 

tas* tornou-se profissionalmente reconhecido em âmbito nacional e alguns
r+

deles com fama internacionalo A influencia deste trabalho desenvolvido 

por Errest Zeuner na Editora e Livraria do Globo tornou-se notável a par

tir dos anoa 50» quando surgiram oportunidades profissionais com o incre

mento d© industria gráfica em nosso Estado» propiciando uma melhoria na a 
praséntação gráfica dos jornais e revistas e também nas modernas agências 

de propaganda que surgiram* Estes artistas formados por Zeuner foram ori

entadores e formadores de nova© gerações de artistas gráficos,, preparando 

elementos capacitados para a nova profissão,

No Atelier de Artes Gráficas da Editora Globo, trabalharam tsob & 

orientação de Erneat Zeunert entre outrosn Edgar iCcetz; João Pahrion; Vl£ 

torio Gheno; Honério Nardisi; Armando Kuwer; Jaime Fongel; Holf Ribit. ri; 

Werner Fisemer; DeXmar Fernandes;Spergio Victoria; Antonio Machado; >sé 

Siicart; Joao Motinij Edgar Klettner; Edlas Gastao Hofstetter, Faria Viana 

e Nelson Boeira Faedrich,

A MOSTRA

Com amontageaa desta mostra pelo seu Núcleo de Acervo, o Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul objetiva trazer ao conhecimento do público gad» 

cho o passado» embora recente» das artes gráficas m nosso Estado, atra «. 

rr-s da figura e obre mercantes de Emest* Zeuner, Integram a mostra tempe*
i

irs criadas por Ernest Zeuner para o Suplemento Didático da Revista do Sn 

sa.no, editada pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado entre 196.1 

e 1969; capas de livros; dicionários e enciclopédias ilustradas pelo ar « 

lista, que transcenderam o objetivo de simples material de auxílo dldáti« 

coo Além deste significativo acervo, serão expostos artigos de jornaisô
PE - 077



teaâo o passado didático de Sr/cto*- «? alguns documentos pessoais

H/l DA MOSTHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

'rida* atuação profissional e 

ínt xuèno a a* •. üompi ementado pela projeção do âudiovisuai "Temperas de Sr* 

nest Zeunew, de Hiron CrOjLdauiefc e Plágio Del Bflese* O painel v que terá i- 

aício às JT noras do dia Xê de junho» terá a presença de Nelson 0oeira 

Paedricli. que trabalhou sob a orientação de Ernest Zeuner» Márcio Carboa-« 

r»3l0 diretor da Livraria do Globo* e Joaquim Fonseca, designer* que traba 

Ihou com Armando Kuwer na MPM Propaganda,

SECRETARIA DA EDUCAÇÃOa nora atic* o s uauib paine I em ^

PE - 077



"ERNEST ZEUNER: PASSADO DIDÁTICO" 
Período de Exposição: 12/06 a 12/08/84 
Local: Salas Negras - 19 andar

toria, Antônio Machado, José Sicart, João Moti
ni, Edgar Klettner, Gastão Hofstetter, Faria Via 
na e Nelson Boeira Faedrich.

A MOSTRA
Can a montagem desta mostra pelo seu Na - 

cleo de Acervo, o MARGS objetiva trazer ao co - 
nhecimento do público gaúcho o passado, embora 
recente, das artes gráficas em nosso Estado, a- 
través da figura e obra marcantes de Eme st Zeu 
ner. Integram a mostra têmperas criadas por Er- 
nest Zeuner para o Suplemento Didático da Ftevis 
ta do Ensino, editada pela Secretaria de Educa
ção e Cultura do Estado entre 1963 e 1969; ca - 
pas de livros, dicionários e enciclopédias ilus 
tradas pelo artista, que transcendem o objetivo 
de sinples material de auxilio didático, 
deste significativo acervo, serão expostos arti. 
gos de jornais, fotos e alguns documentos pesso 
ais, resgatando o passado didático de Emest 
Zeuner.
programação complementar a abertora da mostra

Integram a abertura da mostra "ERNEST ZEU
NER: PASSADO DIDÁTICO", un painel em tomo do 
artista, abordando sua vida, .atuação profissio
nal e influências, ccmplementado pela projeção 
do audiovisual "TíMPERAS DE ERNEST ZEUNER", de 
Hiron Goidanich e Flávio Del Mese. O painel,que 
tem inicio às 17 horas do dia 12 de junho, te
rá a presença de Nelson Boeira Faedrich, que 
trabalhou sob a orientação de Emest Zeuner,Mar 
cio Carbonnel, atual diretor de pessoal da Li - 
vraria do Globo e que iniciou sua vida profissi 
anal junto ao artista, e Joaquim FOnseca, artis 
ta plástico, designer, que trabalhou can Arman
do Kuwer na MPM Propaganda.

Segundo Nelson Boeira Faedrich, que trabalicu 
sob a orientação de Emest Zeuner, a sua atuação na 
chefia do Atelier de Artes Gráficas da Editora Glo
bo, era a de un amigo e incentivador, aconselhando, 
sugerirdo, analisando o trabalho, não interferindo 
na produção artística propriamente dita, na ccmposi 

concepção do trabalho de cada un. No que di
zia respeito ã técnica gráfica, manifestava-se can 
a autoridade que seus profundos conhecimentos gráfi 
cos lhe auferiam.

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão da 
Subsecretária de Cultura/SEC, exporá, no período de 
12 de junho a 12 de agosto, a mostra "ERNEST ZEUNER: 
PASSADO DIDÁTICO". Amontagen desta importante mostra 
tan o apoio da Livraria do Globo, cujos quadros fun
cionais contaram, a partir de 1922, ccm os serviços 
de Emest Zeuner, artista gráfico recém-chegado de 
Leipzig, Alemanha.

çao ou

• ERNEST ZEUNER
Emest Zeuner nasceu em Zwikan, Alemanha,

1895, terdo falecido em 1967, em Porto Alegre. Es tu 
dou em Leipzig onde cursou a Academia de Artes Grá
ficas.

em
A INBIUENCIA DE ERNEST ZEUNER 

Emest Zeuner reuniu na Editora Globo un grupo 
de trabalho formado por profissionais já existentes 
no próprio Atelier da Editora. Sob sua orientação, 
este grupo atuou cano una verdadeira academia de ar
te, desenvolvendo un trabalho gráfico doninante du - 
rante as décadas de 30 e 40, através do design de li 
vros, enciclopédias e dicionários, cartazes, inpres- 
sos e revistas editadas pela livraria e Editora Glo
bo . Este grupo inicial de ilustradores, planejado - 

gráficos, cartazistas, cartógrafos, letristas, 
tomou-se profissionalmente reconhecido em âmbito na 
cional e alguns deles ccm fama internacional. A in - 
fluência deste trabalho desenvolvido por Emest Zeu
ner na Editora e Livraria do Globo tomou-se notável 
a partir dos anos 50, quando surgiram oportunidades 
profissionais can o incremento da indústria gráfica 
em nosso Estado, propiciando una melhoria na apresen 
tação gráfica dos jornais e revistas e também ccm a- 
tuação nas modernas agências de propaganda que surgí 
em. Estes artistas formados por Zeuner foram orienta 
dores e formadores de novas gerações de artistas grá 
ficos, preparando elementos capacitados para a nova 
profissão.

■terminada a Primeira Guerra Mundial, da qual 
participou nas frentes de batalha da Rússia e 
Flandres, Emest Zeuner voltou a suas atividades ar 
tísticas ccro "free lancer". Nesta época de pôs- 
guerra, devido a grande desvalorização do dinheiro, 
passou sérias dificuldades. A convite de una irmã 
que residia no Rio de Janeiro, veio para o Brasil, 
chegando a Porto Alegre em 1922. Imediatamente foi 
contratado pela Livraria do Globo.

Bn sua vida profissional, Emest Zeuner teve 
as mais variadas incumbências relativas a sua forma 
ção de artista gráfico. Sua atuação se manifestou 
na criação de capas de livros, folhetos, calendári
os, cartões, cartazes, selos de imposto e desenhos 
de natureza técnica.

Êrico Veríssimo, que conviveu can Emest Zeu - 
ner, assim o definia: ..."un hcmem retaco e sério , 

de fala, de gestos, a quem os óculos e o apru-

de
Além

res

seco
no davam un ar de professor prussiano.. .era un des

tipos hunanos dotados de qualidades queses raros
dificihiente se encontram reunidas nun mesmo artis

No Atelier de Artes Gráficas da Editora Globo,ta, a saber: imaginação e senso oonum; bem gosto e 
habilidade técnica; inspiração e método... Chamairo 
-lhe "Velho Zeurer", e "Velho", neste caso, é una 
espécie de titulo de nobreza. Ttem menos a ver can 
a jriarip do que ccm a qualidade."

trabalharam sob a orientação de Emest Zeuner, entre 
outros: Edgar Koetz, João Fahrion, Vitorio Gheno, Ho 
nério Nardim, Armando Kuwer, Jaime Fongel, Rolf Ri - 
bitzki, Warner Fisaner, Delmar Fernandes, Sérgio Vic

mmes
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educaçio e Cultura
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Ilustrações integram a mostra do artista

A arte gráfica ganha 

espaço com exposição
. 0 M§^^re Ernest Zemier
bS» aSiSrS? ír! hkZ‘caTpfflcÊrWÇineiR., às ner a sua atuacào íairae Fong,eb Ro,f Rlb«^l
h8h30min. a mostra "ER- cio Atelier de Artes g4S Wema- Físsmer; D.elma. 

NEST ZEUNER: PASSADO da Editora Globo AA f Fernandes; Sérgio Vietoriá 
DIDÁTICO". A montagem um amigo e tacenUvador A"tt°ni0, Macbad0; José Si 
desta importante mostra tem aconselhando sugerindo 1 Joaoc,JvlMi'>b Edgat 
o apoio da Livraria do Glo- analisando o trabalho „âo 5Sf?: Edla! r-™Uo
condam.\UaS,rT0lS StCpíopriamSd^ na Nels™ S*.nlUS“ *

£neFJpF&toZ esseskí amostraAlemSf0 de “ ^
ERNEST ZEUNER autoridade que seus proíun- Acervo’ 0 Museu de Arte do

dos conhecimentos gráficos Rl° ^rande do Sul objetiva 
lhe auferiam. trazer ao conhecimento do|

público gaúcho, o passadoj 
A INFLUENCIA embora recente, das arte^

gráficas em nosso Estado; 
Ernest Zeuner reuniu na atravès da dgura e obra 

Editora Globo um grupo de í”f:t'cantes de Ernest Zeuner.
Guerra M.mriiíi ?rimeíra traba^o formado por profls- 5mefarn a m°stra têmperaq 
”^rrf Mundial- da qual sionals já existentes no nró cnadas Por Ernest Zeunei
falha hÍV'38 frenteJ de ba' pri0 Atelier da Editora Sob 0 Sup,emento Didáticq
Íapha v-n«YÍlUsS,a e de F!an' sua orientação, este grupo 5a Re,visía do Ensino, edita^ 
fíf ’ nrt S dS SU3S ativlda‘ atuou como uma verdadeira da -pe,a Secretaria de Edu 
ífns a^ icf como “free academia de arte desenvol cafao e Cultura do Estado
-Pneffa' wlGSta época de pós" vei,do um trabalho gráfico fntre 1963. e 1969; capas de 
guerra, deviao a grande des- dominante durante ac déca livros; dicionários ^ enciclo-soif SS pas- das W “travfe do ?édlas i|ustradas ^ =2

nnÍL-?«ias dlflfuldades. A design de livros encicloné- ía’que íranscenderam o ob-
sSh ™dRin ^ Írma que re" djas e dicionários, cartazes jetlv,° de simples material de 

d a í*0 510 1? JaPeiro- veio impressos e revistas edita- auxi j.° didático. Além deste

S« SVS.7„- S,K,“™'.Sfes;„ro,r“ ssf^jsras
sâHSHS SsrE==
èWW* s“hs= .capas de livros, folhetos, ca- Ernest zeuner na wJfíLJ?01^ mostra “ERNEST ZEUNFRU™arlaZdonGlo“ toSse Pf8AD° «WS 

ripfat?6 imp?st?s e desenhos notável a partir dos anos 50 p?lrA em torno do artista, 
de natureza técnica. quando surgiram SortUnida ab°rda"d° vida, atuação

des profissionais com o in- proflssional e influências, 
cremento da indústria gráfi- ^”iplemenJtad? Pela Proje- 
ca em nosso Estado, propi- 5° audl0VISUaI “Têmpe- 
ciando uma melhoria na a- fr^nnde rFr5es • Zeuner”’ de 
presentaçào gráfica dos jor- ffijJAGl°ldanjlch e Flávl<> 
nais e revistas e também pame1’que terà
nas modernas agências de h C-0 uS l7 horas do dla 12 
propaganda que surgiram SLi?™2? lfá a presenCa de 
Estes artistas formados por í!fh“,nh Roelr? Faednch, que
Zeuner foram orientadores e “fbg1Ul°u s>b a orientação
formadores de novas gera de Ernff Zeuner- Márcio
çbes de artistas páflcos, Sf TílS?" “T* 
preparando elementos capa- {?afl G!obo’ e -Joaquim 
citados para a nova profis- ?,hfa' designer, que tra- 
sâo. balhou com Armando Kuwer

No Atelier de Artes Gráfi- na PMP Propaganda.

fs£S£* sawEdgar Koetz; João Fahrion; - ndar d0

hn

■' i, t.

Ernest Zeuner„ nasceu em
Zwikan, em 1895, tendo fale
cido em Porto Alegre, em 
1967. Estudou em Leipzig 
onde cursou a Academia de 
Artes Gráficas.

Terminada

acervo, serão 
expostos artigos de jornais, 
fotos e alguns documentos 
pessoais, resgatando„ o pas
sado didático de Ernest Zeu
ner.

PROGRAMAÇÃO

Erico Veríssimo, que con
viveu com Ernest Zeuner, 
assim o definia:...“homem 
retaco e sério, seco de fala, 
de gestos, a quem os óculos 
e o aprumo davam um ar de 
professor prussiano... era 
um desses raros tipos huma
nos dotados de qualidades 
que dificilmente se 
tram reunidas num 
lartista, a saber: imaginação 
e senso comum; bom gosto e 
habilidade técnica; inspira
ção e método... Chamam-lhe 
“Velho Zeuner”, e “Velho”, 
neste caso, é uma espécie dé 
título de nobreza. Tem me
ios a ver com a Idade do 
iue com a qualidade”.

encon-
mesmo

MARGS.

Zeuner r.nm nc
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TETI WALDRAFF E CAROLA 
GEICH - Saguão de Exposições 
do Centro Municipal de Cultura.
THEATRO MÁGICO
Oscar Edward Lippe (Rua Thomás 
Flores, 123). Visitação a partir das 
20 horas.

fico teuto-gaúcho da Editora Glo
bo, falecido em 1867.EXPOSIÇÕES
FRANCISCO BRILHANTE -
Mostra na galeria do Banco Euro
peu para América Latina, reunindo 
28 óleos - até 14 de junho.
FLASHES DO RIO GRANDE DO
SUL - Fotos de Olka Machado 
Portes, em Palmeiras, Frederico 
Westphalen, Três Passos, Três de 
Maio, Santa Rosa, São Luiz Gon
zaga, Cerro Largo e São Borja, 
(SUSEC).

Exposi- Fotos deADO MALAGOLI
ção individual, na Galeria Singular 
- Trav. Frederico Linck, 45.
ATELIER ESTAGIO - ARMA
ZÉM DE ARTE - Para difusão 
do potencial de arte de nosso am
biente, a cargo de Joselis Laitano e 
Vera Wildner.
AH NÃO! - Mostra na Pinacote
ca Barão de Santo Ângelo (Institu
to de Artes), entre 31 de maio e 14 
de junho, com Cynthia Vascon- 
cellos, Eleonora Graebin, Fernando 
Limberger, Flávia Duzzo, Lia Men- 
na Barreto e Marijane Ricacheneis-

TEATRO ADULTO

BAILEI NA CURVA - Texto 
e direção de Júlio César Conte, em 
quinta temporada. Narrativa de 
um grupo de crianças em 1964 e 

evolução até 1980. No Teatro 
do IPE (Borges de Medeiros, 
1945), de sexta-feira a domingo, às 
21 horas.
BOM PRA KASSETE - Texto e 
direção de Renato Pereira, para a 
interpretação do autor. Série de 
quadros enfocando situações 
temporâneas. De quartas-feiras a 
domingos, ho Teatro Presidente, 
às 21 horas.
CERTO DIA NUMA ESTAÇÀO 
DE RÁDIO - A partir do dia 7 a 
10, no Teatro Reriascenca.
MULHER - VERSO E REVER
SO — 0 musical de Delmar Man- 
cuso, sábado e domingo, em 2a 
temporada, no Teatro de Câmara 
da Rua da República, 575, de 7 a 
10 de julho.
O ARQUITETO E O IMPERA
DOR DA ASSÍRIA - Tempora
da, de 7 a 10 de junho, no Centro 
Municipal de Cultura, Sala Álvaro 
Moreira, sob a direção de Cláudio 
Cruz.
O CASAMENTO DO PEQUENO 
BURGUÊS - De Bertold Brecht, 
direção de Irene Brietszcke'. Esta 
comédia irreverente subverte o es
paço J .
tuto Goethe. De sextas a domin
gos, às 21 horas.
RASGA CORAÇÃO - De Odu- 
valdo Viana Filho, direção de Nes- 
tor Monastério. A peça mais im
portante do já falecido dramatur
go, abordando boa parte da histó
ria contemporânea nacional. Em 
cartaz, no auditório da Assembléia 
Legislativa, às 21 horas. Ultima 
semana.
REUNIÃO DE FAMÍLIA - De
Lya Luft, adaptação de Caio Fer
nando Abreu, direção de Luciano 
Alabarse. 0 conhecido romance da 
escritora gaúcha estréia dia 14 de 
junho, no Clube de Cultura, enfo
cando o drama de uma mulher so
litária, apesar da família.
TRÊS TEXTOS DE QORPO 
SANTO — Sob a direção de Luiz 
Fabretti, no Teatro do Círculo So
cial Israelita, sempre de sextas a 
domingos, às 21 horas, com in
gresso no local, na Rua Gen. João 
Telles.

GALERIA ARCO - Coletiva de 
Nélson Jungbluth, Malagoli, Alice 
Soares; cerâmicas de Marlies Rit- 
ter e Tracunhaen, serigrafias, pos- 
ters, affiches. Rua Almirante De- 

Tristeza, das 14 às

sua

ky. lamare, 237 
18h30min.BALESTRA - Mostra de dese

nhos do litoral de Santa Catarina 
(Garopaba), na Galeria Delphus. 
Avenida Cristóvão Colombo.
BAMERINDUS - Mostra indivi
dual de ítalo Zacter de trabalhos 
em técnica mista. Av. Teresópolis, 
3117.
BIENAL DA FOTOGRAFIA -
XIII certame brasileiro, com cente
nas de trabalhos de uma centena 
de autores, na Sogipa, 3o pavi
mento da sede Gerhard Theisen.
CARLOS BASTOS - Mostra do 
pintor baiano na Galeria de Arte da 
Masson, na Rua dos Andradas.
DADA - Mostra com 300 repro
duções do movimento dadaísta de 
1916 e 1966. Na Assembléia Legis
lativa — saguão nobre — até 10 de 
junho.
DESENHOS DE RICARDO 
PRADO - Exposição de poesia, 
prosa e cor, na Livraria Prosa i Ver
so 'da Galeria 5a Avenida Center, 
na Rua Mostardeiro, 120 - loja 4 
(térreo).
DIRETAS JÂ - Na Livraria e Es
paço IAB, com fotos de Daniel 
Andrade, Marco Couto e Alfonso 
Abrahan. Mostra dedicada a Teo- 
tônio Vilela.
ELiS REGINA - No Museu de 
Comunicação Social Hipólito José 
da Costa, mostra composta de 43 
fotos de "shows" de sua carreira, 
com catálogo discográfido da can
tora, até o dia 22 de junho, com 
fotos à venda.
ENIO LIPPMANN - Mostra de 
vinte recentes pinturas a óleo e um 
estudo, na Cambona, Centro de 
Arte, na Rua Dona Laura, 204.
ESCULTURAS DE BEZ BATTI
- Na Tekne, Ponto de Arte, na 
Rua Padre Chagas, 305.
ESCULTURA E PINTURA -
Mostra das irmãs Zely e Gessy 
Geyer pelos 15 anos da Escola A 
Capela, na Rua São Manoel.
EXPRESSIONISMO ALEMÃO
— Mostra das artes gráficas no 
Museu de Artes do RGS, até o dia 
10 de junho, e no ICBA mostra de 
livros, até 10 de junho.
ERNEST ZEUNER - De 12 de 
junho a 12 de agosto no Museu de 
Arte do RGS, significativa mostra 
retrospectiva do mestre artista grá-

GALERIA DO LENNIS - Inau
gura com mostra coletiva de Bior, 
Tor e Petrillo. Na Bordini, 439, Moi
nhos de Vento.
GALERIA FININVEST - 41 artis
tas gaúchos, no Shopping Center 
Iguatemi.
GERCHMAN - A partir de 9 de 
junho (aos sábados, às 16 horas), o 
artista carioca da vanguarda brasi
leira, na Galeria Tina Presser.
5 GRAVADORES - Proposta no 
Tekne, Ponto de Arte da Rua Pe. 
Chagas, 305.
ÍNDIOS NO RIO GRANDE DO
SUL -- Mostra no Arquivo Histó
rico do RGS, na Rua André Puen- 
te, 318.
LEDA MOMBACK - Com pin
turas a óleo sobre tela, na Galeria 
de Arte do Hotel Laje de Pedra.
LEILÃO DE MOSTRA DE ARTE 
SOBRE PAPEL - Dia 11 de ju 
nho na Galeria Delphus com expo
sição de 8 a 10 (das 10 às 19 ho
ras).
LEONID STRELIAEV - Fotogra
fias do audiovisual Mar de Dentro, 
no Mister Pizza — Avenida Bor
ges, 539, a partir do dia 30.
MÁRIO MENDONÇA - Mostra 
do pintor e muralista carioca com 
sua arte post-impressionista, em 
Kraft, Escritório de Arte, na Rua Fi
ladélfia.
MARCO LUCAORA
até 25 de junho, das 10 às 
16h30min, no hall dos elevadores 
da Caixa Econômica Estadual - 
Agência Negrinho do Pastoreio.
MOSTRA SOBRE PINHEIRO 
MACHADO
de Castilhos, SUSEC.
OSCAR CRUSIUS - Até 10 de 
junho, o veterano pintor conterrâ- 

terá mostra na Galeria de Ar
tes Móvel Estúdio na Rua Dr. Flo- 

106 (Galeria no térreo do Ed. A 
Nação). Fone24-1856.
PORTO ALEGRE ANTIGO -
Fotos e cartazes, no Museu de 
Porto Alegre.
SALA DE ARTE
acervo
zo, Scliar, Guido, Lutzenberger e 
outros. Av. São Pedro, 1099. Ho
rário comercial.

con-

cênico do auditório do Insti-

Mostra

No Museu Júlio

neo

res,

TEATRO INFANTIL

A CIGARRA E A FORMIGA
— Criação coletiva do grupo de 
bonecos Bocó-de-Molas, aos sá
bados e domingos, às 16 horas, no 
auditório do Instituto Goethe, Rua 
24 de Outubro, 112.

Mostra do 
com Iberê, Scheffel Gotuz-

♦
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PINCELADASE ■ CERÂMICA — Com apresentação 
de catálogo do crítico Olívio Tavares 
de Araújo, Kraft Escritório de Arte 
inaugura amanhã ás 20h30min uma 
exposição de cerâmicas de Megumi 
Yuasa, artista de extenso e signifi
cativo currículo.

nho no Atelier Livre da Prefeitura. 
Na quinta, às lOh, no Margs, ele fará 
palestra e mostrará filmes e vídeos 
sobre sua obra.

■ ESPAÇO IAB — Denise Araújo 
inaugura amanhã, ás 20h, no Espaço 
IAB, sua primeira individual, inte
grada por pinturas e desenhos. Deni
se é formada em pintura pelo Insti
tuto de Artes da Ufrgs. Castro, do 
IAB, sabe em quem aposta. Vá con
ferir.
■ IBERÉ — O mestre do abstracio- 
nismo, Iberê Camargo, é homena
geado a partir de amanhã com uma 
exposição iconográfica no saguão do 
Centro Municipal de Cultura, assina
lando os 70 anos de idade do pintor, 
que, em setembro, terá mostras si
multâneas no Rio, São Paulo e Porto 
Alegre.

sta é a última semana de 
prazo para as inscrições na 4 a Jo
vem Arte Sul América. Até sexta- 
feira, os artistas ainda sem premia- 
ção no currículo podem se inscrever 
nas modalidades de pintura, dese
nho, gravura, escultura e outros. O 
salão será em Curitiba, no Teatro 
Guaíra, e abrange os Estados do Pa
raná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Fichas e maiores informa
ções no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.

■ ZEUNER — Também amanhã 
(dia movimentado) o Museu de Arte í 
do Rio Grande do Sul abre a mostra 
didática sobre Emest Zeuner, artis
ta gráfico que formou toda uma ge
ração de profissionais quando atuou 
no atelier da Editora Globo. Entre 
eles, até Nelson Boeira Faedrich, 
um dos painelistas que, ás 17h de 
amanhã, falará sobre o “Velho Zeu
ner”, como o chamava, com admi
ração, Érico Veríssimo. Na 
ocasião, será projetado um audiovi
sual.

■ GERCHMAN — Uma excelente 
oportunidade para tomar contato 
com a obra e as idéias de um dos 
destaques da nova figuração no Bra
sil: Rubens Gerchman está expondo 
pinturas na galeria Tina Presser e 
hoje começa a dar um curso de dese-

mesma
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Arte e Livraria do Globo, inaugu- 
PasSa d o Di-T)r Myge^p _____

Íâ'T?mSÍSEo|ein^01b2reaj
agosto próximo: Conservatorio de Musica de 
Montenegro, nas comemoraçoes de sej n 
aniversário, apresentando Circuito de Arte ÍSJ- 
tal, realizado pelos alunos da Escohnha de Arte, 
Emolduarte, estará sendo inaugurada a rua Gen. 
Lima e Silva, dia 14 deste mês, com a PJrt,.c'PJ' 
cão de Clarice Jaeger, Vera Grinberg, Maristela 
Salvatori, Ubelina, Silvia Cestaria Cunb^ e ünce 
Saldanha: coluna acusa recebimento de AtuaM 
dades Kodak, editada pelos funcionários da Ko^ 
dak Brasileira Comercio e Industria '-tda.,Agua 
na Boca promovera, dia 15 proximo, a Norte^da 
Glamour Girl 1984", tendo por local a sociedade 
Orpheu de São Leopoldo e com renda em bene
fício da Liga Feminina de Combate ao Câncer, 
cada vez melhor a revista Apicultura no Bra- 

direção de Dorival Padilla (Sao Pau-
.

sil", sob a
Io).

• *

.

I
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No Museu, Ernest Zeuner 

e seu Passado Didático
criadas por Emezt Zeu
ner para o Suplemento 
Didático da Revista do 
Ensino, editada pela Se
cretaria de Educação e 
Cultura do Estado entre 
1963 e 1969; capas de li
vros; dicionários e enci
clopédias ilustradas pelo 
artista, que transcende
ram o objetivo de simples 
material de auxílio didá
tico. Além deste significa
tivo acervo, serão expos
tos artigos de jornais, fo
tos e alguns documentos 
pessoais, resgatando o 
passado didático de Er
nest Zeuner. 

PROGRAMAÇÃO 
COMPLEMENTAR 
Integram a abertura da

mostra “Ernest Zeuner: 
Passado Didático” 
painel em torno do artis
ta, abordando sua vida, 
atuação profissional e in
fluências, complementado 
pela projeção do audiovi
sual “Temperas de Er
nest Zeuner”, de Hiron 
Goidanich e Flávio Del 
Mese. O painel, com iní
cio às 17 horas, terá a 
presença de Nelson Boei- 
ra Faedrich, que traba
lhou sob a orientação de 
Ernest Zeuner, Márcio 
Carbonnel, diretor da Li
vraria do Globo, e Joa
quim Fonseca, 
ner”, que trabalhou com 
Armando Kuwer na MPM 
Propaganda.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul mostra, a 
partir ^ de hoje, 
18h30mln, uma exposição 
sobre Ernest Zeuner: 
Passado Didático. Às 17h 
acontece um painel em 
torno do artista, com a a- 
presentação do audiovisu
al “Têmperas de Ernest 
Zeuner”. A mostra ficará 
até 12 de agosto, nas Salas 
Negras do primeiro an
dar.

um
às

A montagem apresen
tada pelo MARGS 
apoio da Livraria h 
bo, cujos quadros funcio
nais contaram, a partir de 
1922, com os serviços de 
Ernest Zeuner, artista 
gráfico recém-chegado de 
Leipzig, Alemanha.

tem o 
o Glo-

desig-

MARGS avisa, em uma foto de 1933, em segundo plano
. ■ "

do boletim “FOTOGRA
FIA” que surge agora para 
comemorar a transfor
mação do Núcleo de Foto-

afia da Funarte em Insti
tuto Nacional da Fotogra
fia. Esta publicação esta a- 
berta às contribuições ex
ternas. Os interessados em 
assinar este boletim deve
rão escrever para o Institu
to Nacional da Fotografia 
da Funarte. Rua Araújo 
Porto Alegre n° 80 — 20030 
— Rio de Janeiro — RJ.

As fichas de inscrição pa
ra o concurso Marc Ferrez 
encontram-se à disposição 
no Núcleo de Promoções e 
Comunicação do MARGS. 
Praça da Alfândega s/n° — 
terças a sexta-feiras, das 
10hàsl7h.

SUL AMÉRICA
O Museu

grande do Sul, informa que~
continuam à disposição dos
interessados as fichas de 
inscrição para a 4a Jovem 
Arte Sul América Bra
sil/Sul, certame de Artes 
Plásticas que premiará nas 
modalidades de Pintura, De
senho, Gravura, Escultura 
e outros. Inscrições até 15 
de junho. Maiores informa
ções no Núcleo de Promo
ções e Comunicação do 
MARGS. Praça da Alfân
dega s/n°, de terças a sex-s 
tas-feiras, das lOh as 17h.

Museu de Arte do Rio 
ide do Sul, órgão d'aE ...“homem retaco e sério, 

seco de fala, de gestos, a 
quem os óculos e o apru
mo davam um ar de pro
fessor prussiano... era um 
desses raros tipos huma
nos dotados de qualidades 
que dificilmente se encon
tram reunidas num mes
mo artista, a saber: imagi
nação e senso comum; 
bom gosto e habilidade 
técnica; inspiração e mé
todo... Chamamo-lhe ‘Ve
lho Zeuner' e ‘Velho', nes
te caso, é uma espécie de 
título de nobreza. Tem 
menos a ver com a idade 
do que com a qualidade."

A INFLUÊNCIA DE
ERNEST ZEUNER
Ernest Zeuner reuniu 

na Editora Globo um gru
po de trabalho formado 
por profissionais já exis
tentes no próprio Atelier 
da Editora. Sob sua orien
tação, este grupo atuou 
como uma verdadeira 
academia de arte, desen
volvendo um trabalho 
gráfico dominante duran
te as décadas de 30 e 40, 
através do “design” de 
livros, enciclopédias e di
cionários, cartazes, im
pressos e revistas edita
dos pela Livraria e Edito
ra Globo. Este grupo ini
cial de ilustradores, pla
nejadores gráficos, carta- 
zistas, cartógrafos, letris- 
tas, tornou-se profissional
mente reconhecido em 
âmbito nacional e alguns 
deles com fama interna
cional. A influência deste 
trabalho desenvolvido por 
Ernest Zeuner na Editora 
e Livraria do Globo tor
nou-se notável a partir 
dos anos 50, quando sur
giram oportunidades pro
fissionais com o incre
mento da indústria gráfi
ca em nosso Estado, 
propiciando uma melho
ria na apresentação grá
fica dos jornais e revistas 
e também nas modernas

rnest Zeuner nas
ceu em Zwikan, 
Alemanha,

1895, tendo falecido em 
Porto Alegre, em 1967. 
Estudou em Leipzig onde 
cursou a Academia de Ar
tes Gráficas.

Terminada a Primeira 
Guerral Mundial, da qual 
participou nas frentes de 
batalha da Rússia e de 
Flandres, Ernest Zeuner 
voltou a suas atividades 
artísticas como 'free lan- 
cer’. Nesta época de pós- 
guerra, devido à grande 
desvalorização do dinhei
ro, passou sérias dificul
dades. A convite de uma 
irmã que residia no Rio 
de Janeiro, veio para o 
Brasil, chegando a Porto 
Alegre em 1922. Imediata
mente foi contrátado pela 
Livraria do Globo.

Em sua vida profissio
nal, Ernest 'Zeuner teve 
as mais variadas incum
bências relativas à sua 
formação de artista grá
fico. Sua atuação se ma
nifestou na criação de ca
pas de livros, folhetos, ca
lendários, cartões, carta
zes, selos de imposto e de
senhos de'natureza técni-

Érico Veríssimo, que 
conviveu com Ernest 
Zeuner, assim o definia:

agências de propaganda 
que surgiram. Estes ar
tistas formados por Zeu
ner foram orientadores e 
formadores de novas ge
rações de artistas gráfi
cos, preparando elemen
tos capacitados para a 
nova profissão.

No Atelier de Artes 
Gráficas da Editora Glo
bo, trabalharàm sob a 
orientação de Ernest 
Zeuner, entre outros: Ed
gar Koetz; João Fahrion; 
Victorio Gheno; Honério 
Nardim: Armando Kuwer; 
Jaime Fongel; Rolf Ri- 
bitzki; Wemer Fissmer; 
Delmar Fernandes; Sper- 
gio Victoria; Antônio Ma
chado; José Sicart; João 
Motini; Edgar Klettner; 
Edla; Gastão Hofstetter, 
Faria Viana e Nelson Bo- 
eira Faedrich.

A MOSTRA

¥ubsecretaria de ãiltu-
em jnrorma aos inte

ressados que a Fundação 
Nacional de Arte 
NARTE — enviou regula
mento sobre o concurso 
“Marc Ferrez”, instituído 
para assinalar a criação do 
Instituto Nacional de Foto
grafia, ocorrida dia 9 de ma
io deste ano. Este concurso 
visa dar apoio à produção 
contemporânea de fotógra
fos brasileiros.

Marc Ferrez (1840-1923) 
foi escolhido para dar nome 
ao concurso por ser consi
derar um dos mais impor
tantes pioneiros da fotogra
fia brasileira. Ele foi o 
primeiro a tentar efetuar 
um inventário fotográfico 
do país. fotografando-o de 
norte a sul e desenvolvendo 
um estilo pessoal inconfun
dível pela elegância de sua 
composição e por sua mes- 
tria técnica.

O concurso MARC FER
REZ compreende oito bol
sas de trabalho no valor de 
Cr$ 3 milhões cada uma, 
visando a incentivar a rea
lização de trabalhos nas 
áreas de ensaio fotográfico, 
documentação fotográfica e 
pesquisas técnicas ou teóri
cas sobre fotografia.

Também enviaram ao 
MARGS o primeiro número

gr
FU-

Segundo Nelson Boeira 
Faedrich, que trabalhou 
sob a orientação de Er
nest Zeuner, a sua atua
ção na chefia do Atelier 
de Artes Gráficas da Edi
tora Globo, era a de um 
amigo e incentivador, 
aconselhando, sugerindo, 
analisando o trabalho, 
não interferindo na pro
dução artística propria
mente dita, na composi
ção ou concepção do tra
balho de cada um. No que 
dizia respeito à técnica 
gráfica, manifestava-se 
com a autoridade que 
seus profundos conheci
mentos gráficos lhe aufe
riam.

de Arte do Ri^

Com a montagem desta 
mostra pelo seu Núcleo de 
Acervo, o Museu de Arte 
do Rio Granaêao Sul eb- 
'jètiVà trazer áo conneci- 
mento do público gaúcho 
o passado, embora recen
te, das artes gráficas em 
nosso Estado, através da 
figura e obra marcantes 
de Ernest Zeuner. Inte
gram a mostra têmperas

ca,

I
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às 18,30 horas, audição na Sal 
Mourisco.
FESTIVAL DE MUSICA Di
PUC - Dia 21, com 12 musicé 
classificadas em show da Bane 
Nascente e Grupo Momento M. 
gico.

Denise Chemaie, as 116a feira e
horas de sábado. .
OS MURIPAS - Diariamente, 

Recanto do Seu Flor, Av. Getu- 
iio Vargas, 1700.
NÚCLEO DE DANÇA De Valé- 
rio Césio, com espetáculo infantil 
"Vem Vamos Dançar", no Tea.ro 
de Câmara, 16h, ficando em cartaz 

sábados e domingos.

Alabarse. O conhecido romance da 
gaúcha estréia dia 14 de 

Clube de Cultura, enfo-
Escritório de Arte na Rua Fi-Kraft

ladélfia.fico teuto-gaúcho da Editora Glo
bo, falecido em 1867.
FEIRA EDITORIAL - De 11 a 22

ADO MALAGOLI - Exposí- de junho n0 Salão de Festas da 
cão individual, na Galeria Singular u{rgs que reüne as publicações de 

Trav. Frederico Linck, 45. universidades brasileiras, das s as
ATELIER ESTÁGIO - ARMA- 18,30horas.
ZÉM DE ARTE - Para difusão FRANCISCO BRILHANTE -
do potencial de arte de nosso am- Moslra na galeria do Banco turo-
biente, a cargo de Joselis Laitano e peu para América Latina, reunind 
VeraVWdner. 28 óleos - até 14 de junho.
AH NÃO! - Mostra na Pinacote- FLASHES DO RIO GR AN D ED O 
ca Barão de Santo Ângelo (Institu- SUL _ Fotos de Olka Machado 
to de Artes), entre 31 de maio e 14 portes em Palmeiras, Frederico 
de junho, com Cynthia Vascorv vyestphalen, Três Passos, Tres de 
cellos Eleonora Graebin, Fernando Maio Santa Rosa, Sao Luiz bon 
Limberger, Flávia Duzzo, Lia Men- ,aga Cerr0 Largo e São Borja, 
na Barreto e Marijane Ricacheneis- |Susec).

escritora
junho, no ,,
oando o drama de uma muiher so
litária, apesar da familia.
TRES TEXTOS DE QORPO 
SANTO - Sob a direção de Luiz 
Fabretti, no Teatro do Circulo So
cial Israelita, sempre de sextas a 

às 21 horas, com in- 
Rua Gen. João

EXPOSIÇÕES noMostraMARCO LUCAORA -
até 25 de )unho, das 10 as 
16h30min, no hall dos elevadores 
da Caixa Econômica Estadual 
Agência Negrinho do Pastoreio.
MEGUNI - Mostra de cerâmicas 

Kraft, Escritório de Arte à Rua 
Filadélfia.

AUDIOVISUAL
aosdomingos, 

gresso no local, na 
Telles.

em ALICIA ALONSO - 0 Conjunto 
de 80 figuras virá atuar brevemente 
em Porto Alegre, provavelmente 
no Salão de Atos da UFRGS.

As irCINEMA MENOR
cricões para o 
Cinema Menor, promovido p' 
Foto Cine Clube Gaúcho, pod_ 
ser feitas na sede da entidade: F 
Dr. Flores, 98, 8o andar, das 14 
22 horas. A competição se rea 
entre 16 e 20 de julho.

Festival AbertoSOBRE PINHEIRO
_ No Museu JúlioMOSTRA 

MACHADO
de Castilhos, SUSEC.
PORTO ALEGRE ANTIGO -

Museu de

TEATRO INFANTIL .
A CIGARRA 6 A FORMIGA ouQWS
- Criação coletiva do grupo de bHUVVÔ - ~ -
bonecos Bocó-de-Molas, aos sa- FAMÍLIA CAYMI - Ho^. no
bados e domingos às 16 horas no Saião de Atos da Ufrgs Doriva 
auditório do Instituto Goethe, Rua Caymmi e seus tres filhos com 
24 de Outubro, 112. cancões antológicas de seu rep
AS VIAGENS DO BALÁO AZUL tório. às 21 horas.
E CATAPLUM VIAJA NAS ES- MACANUDO - De segunda a do-
TRELAS - Texto e direção de mingo, das 22 às 3h, musica nate
Paulo Fontes, para o Grupo TAS, vg com piton Saldanha e Joao e 
oue faz em um único espetáculo Almeida Neto. 
os dois textos, comemorando dez 

de vida. Sábados e domin- 
Clube de Cul-

Fotos e cartazes, no 
Porto Alegre.

CINEMA CHINÊS - Sem
promovida pela Cinemateca 
MAM (RJ) e Clube de Cine 
Sábado e domingo no auditonc 
Assembléia, de 18 a 22 no SEN 
Ingressos: CrS 500,00.

POSTERS DE ISRAEL Mostra 
Hall do Círculo Social Israelita.noColetiva deky.

NèlsorT Jungbluth, Malagoli, Afee 
Soares; cerâmicas de Marlies Rit 
ter e Tracunhaen, serigrafias, pos- 
ters, afíiches. Rua Almirante De- 
lamare, 237 - Tristeza, das 14 as 
18h30min.
GALERIA DO LENNIS - Inau
gura com mostra coletiva de Bior. 
Tor e Petrillo Na Bordini, 439, Moi
nhos de Vento.
GRAVURAS Mostra coletiva de 
Emolduarte à Rua General Lima e 
Silva, a partir de 14 do corrente.

SALA DE ARTE - Mostra do 
acervo com Iberê, Scheffel Gotuz- 
zo, Scliar, Guido, Lutzenberger e 
outros. Av. São Pedro, 1099. Ho
rário comercial.
TETI WALDRAFF E CAROLA 
GE1CH - Saguão de Exposicoes 
do Centro Municipal de Cultura.
THEATRO MÁGICO - Fotos de 
Oscar Edward Lippe (Rua Thomas 

123). Visitação a partir das

Mostra de dese-BALESTRA „ . .
nhos do litoral de Santa Catarina 
(Garopaba), na Galeria Delphus. 
Avenida Cristóvão Colombo. Filme S1LOUCA UTOPIA

8 sendo exibido terças e qua 
às 20h30min, no Teatro de C< 
ra, até o dia 13. No Museu do 
balho, depois do dia 15 até > 
de junho, de sexta a dommgi 
20h.

BAMERINDUS - Mostra indivi
dual de ítalo Zacter de trabalhos 

técnica mista. Av. Teresopolis,

MAIS ALEM - De 14 a 1- de 
junho, no Salão de Atos da Utrgs, 
o novo show do Saracura. Apoio 
da Subsecretária de Cultura do RS.

hoje e

anos
gos, às 16 horas, no 
tuia, Ramiro Barcelos, 1853.
ARLEQUIM, SERVIDOR DE DO
IS AMOS Dias 9. 10 16, .7, 
23, 24 e 30, às 16h, no teatro de 
Câmara.
O DETETIVE PALHACÀO -
Teatro presidente Vicentim Gomes 
em vesperais, às 15.30 horas, em 
fins de semana. Espetáculo para 
crianças.

o dem
3117.
BIENAL DA FOTOGRAFIA -
XIII certame brasileiro, com cente* 

de trabalhos de uma centena 
Sogipa, 3o pavi-

SSdlalíI&s^
João de Barro. Na estreia o lan

çamento do livro Pra Quem Ficara 
o Pôr-de-Sul?, de Negendre Arbo.
A PULPERIA - Shows musicais 
toda a semana com programação 
noturna sempre renovada. No bar 
e restaurante da Travessa do Car- 

76, a partir das 19 horas.

Flores.
20 horas. FILM NOIR - A partir do di 

e em todas as terças e quj 
exibição de clássicas produco 
RKO' Iniciativa do Ponto de 
ma-Cinemateca Gaúcha, no 
tório do Instituto Goethe.

FILM NOIR UI - Hoje e 
nhã, no Instituto Goethe, as. 
ras, Nascimento para ■ 
(47), de Roberto Wise. Ini 
do Ponto de Cinema Cint 
ca Gaúcha com preco 
700.00). (a seguir: Punhi 
Campeão).

nas no
de autores, na 
mento da sede Gerhard Theisen.

Masson, na Rua dos Andradas. iguatemi.
DE RICARDO QERCHMAN - A partir de 9 de

Exposição de poesia, ,unh0 (aos sábados, às 16 horas), o
Livraria Prosa i Ver- artista carioca da vanguarda brasi

leira, na Galeria Tina Presser.

Noteatro adulto
TextoBAILEI NA CURVA -

e direção de Júlio Cesar Conte 
quinta temporada. Narr3tl^ 
um qrupo de crianças em 1964 e 

evolução até 1980. No Teatro 
do IPE (Borges de Medeiros, 
1945), de sexta-feira a domingo, as 
21 horas.

em

DESENHOS 
PRADO -
prosa e cor, na 
so da Galeria 5a Avenida Center 
na Rua Mostardeiro. 120 - !o|a 4 
(térreo).

Musical in-OH. BARATINHA!
fantil de Sérgio Ilha, na Sala Álvaro 

do Centro Municipal de 
retomando a história de 

casar". As

mo,sua PROMESSAS AO SOL -
•Show" de Antônio Brunet, de ho- 

dia 27. terças e quartas, as
Moreyra 
Cultura,
"Dona Baratinha quer 
16 horas. Dias 9 e 10.

5 GRAVADORES - Proposta no 
Tekne, Ponto de Arte da Rua Pe. 
Chagas, 305.
IBERÊ CAMARGO Mostra do
cumentária e crítica em homena
gem acs 70 anos do artista gau- 
Sho. no Hall - Galeria do Centro 

EUS REGINA - No Museu de Municipal de Cultura pelo Atelier 
Comunicação Social Hipólito Jose Livre que ele criou, 
da Costa, mostra composta de 43 
fotos de "shows" de sua carreira, 
com catálogo discográfico da can
tora, até o dia 22 de junho, com 
fotos à venda.

je ao21 h, no Teatro Renascença. únic
Texto eBOM PRA KASSETE -

direção de Renato Pereira para a 
interpretação do autor. Serie de 
quadros enfocando situações con
temporâneas. De quartas-feiras a 
domingos, no Teatro Presidente,

Na Livraria e Es- 
fotos de Daniel

"Show"DIRETAS JÁ -
paco IAB, com 
Andrade, Marco Couto e Alfonso 
Abrahan. Mostra dedicada a Teo- 
tônio Vilela.

TCHA TCHA BUM — .
capítulos, sempre as quintas- 

Av. Independência, 908, a
PICARDIAS DO PICADEIRO
De 14 a 17 de junho, no Teatro 

o mímico Vicentim 
Picardias do

em
FILM NOIR (2) - Ponto
nema-Cinemateca Gaúcha a 
ta, com patrocínio do Institi 
ethe, Punhos de Campe 
Robert Wise. Terça e quai 

auditorio do Ir

feiras,
noite.Presidente,

Gomes com a peca 
Picadeiro. As 20 horas e censura 
até 18 anos.
TODOS AO MAR - De Luiz Car
los Luz de Ribe.ro, direção de Ca
milo de Lélis, Viagem fantastica de 
uma garota, em alto-mar. em 
busca de aventuras. Peca cômica.

Presidente, sabados e

'Show" deVINHA D ALHO -
música: de domingo a puarg^‘ 
ra, Luiz Eugênio e Carlos Peres^ 
Daniel Torres, Domtèo Fagundes e 
Antão Barros; de quinta a sabado 

Luiz Eugênio, Carlos Peres, Da- 
niel Torres, Dorotèo Fagundes e 
Antão Barros, das 21h30min as 5

às 21 horas.
MULHER - VERSO E REVER
SO - O musical de Delmar Man- 
cuso, sábado e domingo, em 2 
temporada, no Teatro de Camara 
da Rua da República, 5/5, de / a 
10 de julho.
LEITURAS DRAMÁTICAS -
Na Delegacia do Mec, a Rua Wa
shington Luis 855, às 20 horas ho
je e amanhã dois originais inéditos.
O CASAMENTO DO PEQUENO 
BURGUÊS - De Bertold Brecht, 
direção de Irene Brietszcke. Esta 
comédia irreverente subverte o es- 

cènico do auditorio do insti- 
Goethe. De sextas a domin-

ximas no 
sempre às 20 horas.ÍNDIOS NO RIO GRANDE DO

Arquivo Histo-SUL - Mostra no 
rico do RGS, na Rua Andre Puen-
te, 318.

MCM, O FILME - Supei 
rido de Antônio Sacomori e 
sentacões às 21 horas, de 
domingo, no Plenarinho 
semblèia. Debates apos a 
e ingressos a CrS 1 mil l< 
dosl e CrS 1.500.

STUDIO - "O mundo n 
so de Walt Disney" em i 
especial para crianças ac 
gos, às 15 horas: Para o: 
"Tibet sagrado", sextas, i 
domingos, às 21 horas, 
mingos também às 16 h 
José do Patrocínio, 698.

Com pin-LEDA MOMBACK -
turas a óleo sobre tela na Galeria 
de Arte do Hotel Laje de Pedra.
LEILÃO DE MOSTRA DE ARTE 
SOBRE PAPEL - Dia 11 de lu' 
nho na Galeria Delphus com exP°' 
sicão de 8 a 10 (das 10 às 19 ho
ras).
LEONID STRELIAEV - Fotogra
fias do audiovisual Mar de Dentro, 
no Mister Pizza - Avenida Bor
ges, 539, a oartir do dia 30.
MÁRIO MENDONÇA - Mostra 
do pintor e muralista carioca com 

arte post-impressionisia, em

No Teatro 
domingos, às 16 horas.
TUTI. GUTTI, FRUTI E NESTOR
_ Texto de Grips Theater, direção 
de Nelson Magalhães. Os proble- 

vividos por quatro crianças 
que não encontram espaço na ci
dade para brincai. No Auditorio da 
Assembléia Legislativa, aos saba
dos e domingos, às 16 horas

ENIO LIPPMANN - Mostra de 
vinte recentes pinturas a óleo e um 
estudo, na Cambona, Centro de 
Arte, na Rua Dona Laura, 204.
esculturas de bez batti
- Na Tekne, Ponto de Arte, na 
Rua Padre Chagas, 305.
escultura e PINTURA -
Mostra das irmãs Zely e Gessy 
Geyer pelos 15 anos da Escola A 
Capela, na Rua São Manoel.
ERNEST ZEUNER - De 12 de
junho a 12 de agosto no Museu de 
Arte do RGS, significativa mostra 
retrospectiva do mestre artista gra-

horas.
ZILÂ MACHADO - Com exibi- 

_ j sábados no Cari- 
repertório de música

cões às sextas e 
nhoso, com 
romântica.
<1llPER-8 Com curtos e longo 
Mcm, de 7 a 10 e de 14 a 17 no 
plenarinho da Assembléia Legislati-

mas

va.paço 
tu to
gos, ãs 21 horas.
REUNIÃO DE FAMÍLIA
Lva Luft, adaptação de Caio Fer
nando Abreu, direção de Luciano

MÚSICA_____
CONJUNTO DE 
DE PORTO ALEGRE - Sabado

DANÇA
CÂMARADe DANÇAS NA ARCA 84 -

Suzete e seu Grupo, às 19h, de

sua
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FESTIVAL DE MÚSICA DA
PUC — Dia 21, com 12 músicas 
classificadas em show da Banda 
Nàscente e Grupo Momento Má- 
gico.

*?.]Tor e Petrillo. Na Bordini, 439, Moi
nhos de Vento.
GRAVURAS - Mostra coletiva de 
Emolduarte na Rua General Lima e 
Silva, a partir de 14 do corrente.
GALERIA FININVEST - 41 artis
tas gaúchos, no Shopping Center 
Iguatemi.
GERCHMAN - Exposição do ar
tista carioca da vanguarda brasilei
ra, na Galeria Tina Presser. A
5 GRAVADORES - Proposta no 
Tekne, Ponto de Arte da Rua Pe.
Chagas, 305.
IBERÉ CAMARGO - Mostra do
cumentária e crítica em homena
gem aos 70 anos do artista gaú
cho, no Hall — Galeria do Centro 
Municipal de Cultura pelo Atelier 
Livre que ele criou.
LEDA MOMBACK - Com pin
turas a óleo sobre tela, na Galeria 
de Arte do Hotel Laje de Pedra.
LEONID STRELIAEV - Fotogra
fias do audiovisual Mar de Dentro, 
no Mister Pizza - Avenida Bor
ges, 539, a partir do dia 30.
MARCO LUCAORA - Mostra 
até 25 de junho, das 10 às 
16h30min, no hall dos elevadores 
da Caixa Econômica Estadual - 
Agência Negrinhb do Pastoreio.
MEGUNI — Mostra de cerâmicas 
em Kraft, Escritório de Arte na Rua 
Filadélfia.
POSTERS DE ISRAEL - Mostra 
no Hall do Circulo Social Israelita.
SALA DE ARTE - Mostra do 
acervo com Iberê, Scheffel Gotuz- 
zo, Scliar, Guido, Lutzenberger e 
outros. Av. São Pedro, 1099. Ho
rário comercial.
TETI WALDRAFF E CAROLA 
GE1CH — Saguão de Exposições 
do Centro Municipal de Cultura.
THEATRO MÁGICO - Fotos de 
Oscar Edward Lippe (Rua Thomás 
Flores, 123). Visitação a partir das TEATRO INFANTIL 
20 horas.---------------------------------

EXPOSIÇÕES » .

ADO MALAGOLI
çâo individual, na Galeria Singular 
- Trav. Frederico Linck, 45.

ATELIER ESTAGIO - ARMA
ZÉM DE ARTE - Para difusão 
do potencial de arte de nosso am
biente, a cargo de Joselis Laitano e 
Vera Wildner.
AH NÀO! - Mostra na Pinacote
ca Barão de Santo Ângelo (Institu
to de Artes), Até 14 de junho, com 
Cynthia Vasconcellos, Eleonora 
Graebin, Fernando Limberger, Flá- 
via Duzzo, Lia Menna Barreto e 
Marijane Ricacheneisky.
BALESTRA - Mostra de dese
nhos do litoral de Santa Catarina 
(Garopaba), na Galeria Delphus. 
Avenida Cristóvão Colombo.
BAMERINDUS - Mostra indivi
dual de ítalo Zacter de trabalhos 
em técnica mista. Av. Teresópolis, 
3117.
BIENAL DA FOTOGRAFIA -
XIII certame brasileiro, com cente
nas de trabalhos de uma centena 
de autores, na Sogipa, 3o pavi
mento da sede Gerhard Theisen.
CARLOS BASTOS - Mostra do 
pintor baiano na Galeria de Arte da 
Masson, na Rua dos Andradas.
DESENHOS DE RICARDO 
PRADO - Exposição de poesia, 
prosa e cor, na Livraria Prosa i Ver
so da Galeria 5a Avenida Center, 
na Rua Mostardeiro, 120 - loja 4 
(térreo).
ELIS REGINA - No Museu de 
Comunicação Social Hipólito José 
da Costa, mostra composta de 43 
fotos de "shows" de sua carreira, 
com catálogo discográfico da can
tora, até o dia 22 de junho, com 
fotos à venda.
ENIO LIPPMANN - Mostra de 
vinte recentes pinturas a óleo e um 
estudo, na Cambona, Centro de 
Arte, na Rua Dona Laura, 204.
ESCULTURAS DE BEZ BATTI
- Na Tekne, Ponto de Arte, na 
Rua Padre Chagas, 305.
ESCULTURA E PINTURA -
Mostra das irmãs Zely e Gessy 
Geyer pelos 15 anos da Escola A 
Capela, na Rua São Manoel.
ERNEST ZEUNER - Até 12 de 
agosto no Museu de Arte do RGS, 
significativa mostra retrospectiva 
do mestre artista gráfico teuto- 
gaúcho da Editora Globo, falecido 
em 1867.
FEIRA EDITORIAL - De 11 a 22
de junho, no Salão de Festas da 
Ufrgs que reúne as publicações de 
universidades brasileiras, das 9 às 
18,30 horas.
FRANCISCO BRILHANTE -
Mostra na galeria do Banco Euro
peu para América Latina, reunindo 
28 óleos - até 14 de junho. 
GALERIA ARCO - Coletiva de 
Nélson Jungbluth, Malagoli, Alice 
Soares; cerâmicas de Marlies Rit- 
ter e Tracunhaen, serigrafias, pos- 
ters, affiches. Rua Almirante De- 
lamare, 237 — Tristeza, das 14 às 
18h30min.
GALERIA DO LENNIS - Inau
gura com mostra coletiva de Bior,

Exposi-
«*■

i*1.jpi AUDIOVISUAL•••' *
As ins-CINEMA MENOR

j cricões para o Festival Aberto’ do 
I Cinema Menor, promovido pelo 
; Foto Cine Clube Gaúcho, podem 
| ser feitas na sede da entidade: Rua 
I Dr. Flores, 98, 8o andar, das 14 às 
I 22 horas. A competição se realiza 
1 entre 16 e 20 de julho.
£ CINEMA CHINÊS

tA.

\ 1|
■ ■ %

Semana
' promovida pela Cinemateca do 

MAM (RJ) e Clube de Cinema. 
Sábado e domingo no auditório da 
Assembléia, de 18 a 22 no SEN AC. 
Ingressos: Cr$ 500,00.
LOUCA UTOPIA - Filme Super 
8, sendo exibido terças e quartas, 
às 20h30min, no Teatro de Câma- 

t ra, até o dia 13. No Museu do Tra-
i * balho, depois do dia 15 até o dia 29

de junho, de sexta a domingo, às 
20h.
FILM NOIR - A partir do dia 13, 
e em todas as terças e quartas, 
exibição de clássicas produções da 
RKO. Iniciativa do Ponto de Cine- 
ma-Cinemateca Gaúcha, no audi
tório do Instituto Goethe.
FILM NOIR (1) - Hoje e ama
nhã, no Instituto Goethe, às 20 ho
ras, Nascido para Matar (47), de 
Robert Wise. Iniciativa do Ponte 
de Cinema - Cinemateca Gaúche 
com preço único (CrS 700,0G). (e 
seguir: Punhos de Campeão). 
FILM NOIR (2) - Ponto de Ci 
nema-Cinemateca Gaúcha apresen 
ta, com patrocínio do Instituto Go 
ethe, Punhos de Campeão, di 
Robert Wise. Terça e quarta pró 
ximas no auditório do Instituto 
sempre às 20 horas.
FOGO DE PALHA - Dia 18 às 2 
horas no Instituto Cultural Alemãc 
em pról da Campanha do Agase

%-

Oh! Baratinha, na Sala ÁlvaroMoreyra
o novo show do Saracura. Apoio 
da Subsecretária de Cultura do RS.
QUINTAL - de Clorofila - hoje e 
amanhã, dias 15 e 16, com shows 
no João de Barro. Na estréia o lan
çamento do livro Pra Quem Ficará 
o Pôr-de-Sul?, de Negendre Arbo.
PROMESSAS AO SOL -
"Show" de Antônio Brunet, Até o 
dia 27, terças e quartas, às 21 h, no 
Teatro Renascença.
SALÃO PRATA DA CASA - 
Promoção junina de 3 de junho 
a 6 de julho, o 3o salão do pes
soal do Ipe, das 9h30min às 7 
horas no saguão do 2o andar.
SONHO SOLTO - Show sema
nal de Léo Ferlauto com a Banda 
Delirio na Danceteria 433 na Rua 
Silva Jardim 196, às 22h30min.
TCHA TCHA BUM
em capítulos, sempre às quintas- 
feiras, Av. Independência, 908, à 
noite.
VINHA D'ALHO - "Show" de 
música: de domingo a quarta-fei
ra, Luiz Eugênio e Carlos Peres, 
Daniel Torres, Dorotéo Fagundes e 
Antão Barros; de quinta a sábado 
- Luiz Eugênio, Carlos Peres, Da
niel Torres, Dorotéo Fagundes e 
Antão Barros, das 21h30min às 5 
horas.
ZILÁ MACHADO - Com exibi
ções às sextas e sábados no Cari
nhoso, com repertório de música 
romântica.

Presidente, o mímico Vicentini 
Gomes com a peça Picardias do 
Picadeiro. As 20 horas e censura 
até 18 anos.
TODOS AO MAR - De Luiz Car
los Luz de Ribeiro, direção de Ca
milo de Lélis. Viagem fantástica de 
uma garota, em alto-mar, em 
busca de aventuras. Peça cômica. 
No Teatro Presidente, sábados e 
domingos, às 16 horas.
TUTI, GUTTI. FRUTI E NESTOR
- Texto de Grips Theater, direção 
de Nelson Magalhães. Os proble
mas vividos por quatro crianças 
que não encontram espaço na ci
dade para brincar. No Auditório da 
Assembléia Legislativa, aos sába
dos e domingos, às 16 horas.

• paço cênico do auditório do Insti
tuto Goethe. De sextas a domin
gos, às 21 horas.
REUNIÃO DE FAMÍLIA - De
Lya Luft, adaptação de Caio Fer
nando Abreu, direção de Luciano 
Alabarse. O conhecido romance da 
escritora gaúcha estréia dia 14 de 
junho, no Clube de Cultura, enfo
cando o drama de uma mulher so
litária, apesar da família.
TRÊS TEXTOS DE QORPO 
SANTO - Sob a direção de Luiz' 
Fabretti, no Teatro do Círculo So
cial Israelita, sempre de sextas a 
domingos, às 21 horas, com in
gresso no local, na Rua Gen. João 
Telles.

Iho.
MCM, O FILME - Super 8 colc 
rido de Antônio Sacomori em aprt 
sentações às 21 horas, de quinta 
domingo, no Plenarinho da Ai 
semblèia. Debates após a projeçã 
e ingressos a CrS 1 mil (antecip; 
dos) e CrS 1.500.
STUDIO - "O mundo maravilhí 
so de Walt Disney" em prograrr 
especial para crianças, aos domii 
gos, às 15 horas. Para os adulto 
"Tibet sagrado", sextas, sábados 
domingos, às 21 horas, e nos di 
mingos também ás 16 horas. Ri 
José do Patrocínio, 698.

DANÇA
"Show"A CIGARRA E A FORMIGA

- Criação coletiva do grupo de 
bonecos Bocó-de-Molas, aos sá
bados e domingos, às 16 horas, no 
auditório do Instituto Goethe, Rua 
24 de Outubro, 112.
AS VIAGENS DO BALÃO AZUL 
E CATAPLUM VIAJA NAS ES
TRELAS
Paulo Fontes, para o Grupo TAS, 
que faz em um único espetáculo 
os dois textos, comemorando dez 
anos de vida. Sábados e domin
gos, às 16 horas, no Clube de Cul
tura, Ramiro Barcelos, 1853.
ARLEQUIM, SERVIDOR DE DO
IS AMOS - Dias 16, 17, 23, 24 e 
30, às 16h, no Teatro de Câmara.
O DETETIVE PALHAÇÃO - No
Teatro Presidente, Vicentini Go
mes em vesperais, às 15,30 horas, 
em fins de semana. Espetáculo pa
ra crianças.
OH, BARATINHA! - Musical in
fantil de Sérgio Ilha, na Sala Álvaro 
Moreyra do Centro Municipal de 
Cultura, retomando a história de 
"Dona Baratinha quer casar". Às 
16 horas. Dias 9 e 10.
PICARDIAS DO PICADEIRO -
De 14 a 17 de junho, no Teatro

DANÇAS NA ARCA 84 -
Suzete e seu Grupo, às 19h, de 
6a-feira e Denise Chemale, às 11 
horas de sábado.
OS MURIPÁS 
no Recanto do Seu Flor, Av. Getú- 
lio Vargas, 1700.
NÚCLEO DE DANÇA -De Valé- 
rio Césio, com espetáculo infantil 
"Vem, Vamos Dançar", no Teatro 
de Câmara, 16h, ficando em cartaz 
aos sábados e domingos.
ALICIA ALONSO - O Conjunto 
de 80 figuras virá atuar dias 19 e 20 
em Porto Alegre, provavelmente 
no Salão de Atos da UFRGS.

TEATRO ADULTO
BAILEI NA CURVA - Texto 
e direção de Júlio César Conte, em 
quinta temporada. Narrativa de 
um grupo de crianças em 1964 e 
sua evolução até 1980. No Teatro 
do IPE (Borges de Medeiros, 
1945), de sexta-feira a domingo, às 
21 horas.
BOM PRA KASSETE - Texto e 
direção de Renato Pereira, para a 
interpretação do autor. Série de 
quadros enfocando situações con
temporâneas. De quartas-feiras a 
domingos, no Teatro Presidente, 
às 21 horas.
MULHER - VERSO E REVER
SO — O musical de Delmar Man- 
cuso, sábado e domingo, em 2a 
temporada, no Teatro de Câmara 
da Rua da República, 575, de 7 a 
10 de julho.
LEITURAS DRAMÁTICAS -
Na Delegacia do Mec, na Rua Wa
shington Luis 855, e hoje, às 20 ho
ras, um original inédito.
O CASAMENTO DO PEQUENO 
BURGUÊS - De Bertold Brecht, 
direção de Irene Brietszcke. Esta 
comédia irreverente subverte o es-

Diariamente,

Texto e direção de

BIBLIOTECA
LUCÍLIA MINSSEN
sões cinematográficas, com entr 
da franca. Terça 
Bandeira; quarta - Museu Imp 
rial e a "História do Dinheiro". H 
rário: 10h e 15h.

Se

porta Mano

SUPER 8 — Com curtas e o longa _____________
MCM, de 14 a 17, no Plenarinho DISCOTECA 
da Assembléia Legislativa. ------------------

SHOWS
Shous musi-A PULPERIA

cais toda a semana com progra
mação noturna sempre renovada. 
No bar e restaurante da Travessa 
do Carmo, 76, a partir das 19 ho-

AUDIÇÃO COMENTADA
--------------sobre música e Morte. Dia 14.C
CÂMARA 16 horas. Na Discoteca Pública, A

dradas, 736, 1o andar, com enti 
da franca.
AUDIÇÕES DISCOFÔNICAS
Todos os dias, às 12 horas. Músi 
clássica e popular com entra 
franca, na Discoteca Pública, A 
dradas, 736,1o andar.

MÚSICA
CONJUNTO DE 
DE PORTO ALEGRE - Sábado, 
às 18h30min, audição na Sala 
Mourisco.

ras.
MACANUDO - De segunda a do
mingo, das 22 às 3h, música nati
va com Elton Saldanha e João de 
Almeida Neto.
MAIS ALÉM - De 14 a 17 de 
junho, no Salão de Atos da Ufrgs,

FLAUTA E PIANO - Hoje, Po- 
thoff e Loureiro Chaves no Auditó
rio Èrico Veríssimo do Instituto 
Cultural Brasileiro Norte-America
no à noite.
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Com um painel de debates 
e a projeção de um audiovi-
sual- ° Museu de ArT \naU_curou ontem, as UllUUmin, a 
exposição “Ernest Zeuner- 
Passado Didático”, trazendo 
ao conhecimento da comuni
dade a arte gráfica.

Constam da mostra algu
mas têmperas criadas pelo 
artista para o Suplemento 
Didático da Revista do Ensi
no e para dicionários e enci
clopédias. As 17 horas foi 
exibido o audiovisual sobre 
Ernest Zeuner, criado por 

Flavio

t

'

Hiron Goidanich e 
Del Mese, seguindo-se painel 
com Nelson Boeira Faednch, 
Márcio Carbonnel e Joaquim 
Fonseca, sobre os aspectos 
pessoais, profissionais e in
fluências do artista.*

A A exposição se realiza nas 
Salas Negras do primeiro 
andar do MARGS, e o audio
visual e debates, no audito-

-

rio.
TAPEÇARIA.

Dentro do f ffllPtn 
raLdaSui 

"Tara dai? com apoio

Júnior, estará acontecendo, 
até o dia 25. mostra de tape- 

Cachoeira do Sul.
A exposição è integrada por 
Zorâvia Bettiol, Snnajara de 
Carvalho, Dora Giron, Eli- 

Vanzelotti. FannyZâb6t6
Meines, Heloisa Annes, Joa
na Moura, entre outras artis
tas.

Do projeto Cultura tam
bém fazem parte cursos de 
teatro, dança, música, ex
pressão corporal, literatura, 
folclore, artes plásticas, fo
tografia, preservação ecoló
gica. além de exposições iti
nerantes de pintura, dese- 

e escultura.nho, gravura . .
atingindo os 244 municípios 
gaúchos.
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ARTES
Exposições

Leda Momback está expondo em Canela
★ PÇIMEIRA MÃO XI 
SALAO DE ARTE JO
VEM, realização do De
partamento Cultural Bra
sil—Estados Unidos, ex
põe os trabalhos classifi
cados até 29 de junho na 
Galeria de Arte, Rua 
Azevedo Sodré, 101, Bair
ro Gonzaga, Santos, São 
Paulo.
★ ERNEST ZEUNER: 
PASSADO DIDÁTICO é a
mostra que o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
está mostrando. A mon
tagem desta importante 
mostra tem o apoio da 
Livraria do Globo cujos 
quadros funcionais conta
ram, a partir de 1922, 
com os serviços de Ernest 
Zeuner, artista gráfico 
recém-chegado de Leip- 
zig, Alemanha.
★ MUSEU DE PORTO 
ALEGRE (João Alfredo,
582) expõe até o final do 
mês mostra sobre cultura 
afro-brasileira.
★ KRAFT ESCRITÓRIO 
DE ARTE apresentando 
exposição de cerâmica de 
Megumi Yuasa.
★ HOJE inaugura a 
Emoldurarte, às 20h, com 
uma exposição coletiva de 
gravuras com Clarice Ja- 
eger, Circe Saldanha, 
Maristela Salvatori, Silvia 
Cestari Cunha, Umbelina 
Barreto e Vera Grinberd.
A loja fica na Rua Lima e 
Silva, 320, conjunto 1.
★ GÁLERIA JUAN reali
za no final de agosto ex
posição coletiva com os 
artistas Alkindar, Ângelo 
Pastro e Tânia Pilla. A 
mostra vai de 31 de agos
to a 14 de setembro. As 
técnicas utilizadas serão 
óleo e acrílico.
★ MARIA TOMASELLI

sius. O artista traça, 
seu pincel característico, 
a figura do gaúcho e 
costumes, os animais 
paisagem rural. A mostra 
e composta por setenta 
pinturas em óleo e acríli-

com

seus 
e a

co.
★ RUBENS GERCHMAN
— Na Galeria Tina Pres- 
ser (Paulino Teixeira, 35) 
Artista carioca expõe pin
turas recentes onde se 
destacam as de grandes 
dimensões. Até o final de 
junho, de segunda a sexta
— das 10 às 12 e das 14 às 
20h e sábado, das 10 às 12 
e das 14 às 19 horas.
★ 70 ANOS DE IBERÊ 
CAMARGO — No saguão 
de exposições do Centro 
Municipal de Cultura, às 
18h, exposição em home
nagem aos 70 anos do ar
tista plástico, com docu
mentos, fotos, críticas, 
catálogos e outros obje
tos. Ate 30 de junho.
★ LEDA MOMBACK - 
Está expondo, no Hotel 
Laje de Pedra, em Cane
la, pinturas que merece
ram apresentação assina
da pelo poeta Mário Quin- 
tana. Até o final desta 
semana.
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GALERIA FININVEST - 41 artis
tas gaúchos, no Shopping Center 
Iguatemi.

GERCHMAN — Exposição do ar
tista carioca da vanguarda brasilei
ra, na Galeria Tina Presser.
IBERÉ CAMARGO — Mostra do
cumentária e crítica em homena
gem aos 70 anos do artista gaú 
cho, no Hall Galeria do Centro 
Municipal de Cultura pelo Atelier 
Livre que ele criou.
LEDA MOMBACK — Com pin
turas a óleo sobre tela, na Galeria 
de Arte do Hotel Laje de Pedra.
LEONID STRELIAEV - Fotogra
fias do audiovisual Mar de Dentro, 
no Mister Pizza 
ges, 539, a partir do dia 30.
LEILÃO DE ARTE - Arte em 
duas noites de leilão, dias 18 e 19. 
em seleção de Renato Rosa em 
mansão do Bairro Bela Vista, em 
promoção da Dockhorn, o acervo 
estando em mostra na Rua Case- 
miro de Abreu, 1.700, esquina da 
Teixeira Soares.
MARCO LUCAORA
até 25 de junho, das 10 às 
16h30min. no hall dos elevadores 
da Caixa Econômica Estadual 
Agência Negrinho do Pastoreio.
MEGUNI - Mostra de cerâmicas 
em Kraft, Escritório de Arte na Rua 
Filadélfia.
MUSEU JULIO DE CASTILHOS
- Mostra das doações recebidas 
em 83 até agora. Das 9 às 17 ho
ras, de terca a domingo.
POSTERS DE ISRAEL - Mostra 
no Hall do Círculo Social Israelita.
NELSON PORTO - A partir do 
dia 20 de junho, na Tekne Ponto 
de Arte. Rua Padre Chagas, 305. 
Até 6 de julho. De segunda á sex
ta, das 10 ás 12 e das 14 às 20h. 
sábados das 10 às 13h.
SÉRGIO TELLES - Oleos e lito
grafias na Sala Galeria do 
MARGS, até 8 de agosto.
SALA DE ARTE
acervo com Iberê, Sctieffel Gotuz- 
zo, Scliar, Guido, Lutzenberger e 
outros. Av. São Pedro, 1099. Ho
rário comercial.
THEATRO MÁGICO - Fotos de 
Oscar Edward Lippe (Rua Thomás 
Flores, 1231. Visitação a partir das 
20 horas.

EXPOSIÇÕES MULHER - VERSO E REVER
SO - O musical de Delmar Man- 
cuso, sábado e domingo, em 2'' 
temporada, no Teatro de Câmara 
da Rua da República, 575, de 7 a 
10 de |ulho.
O CASAMENTO DO PEQUENO 
BURGUÊS — De Bertold Brecht, 
direção de Irene Brietszcke. Esta 
comédia irreverente subverte o es
paço cênico do auditório do Insti
tuto Goethe. De sextas a domin
gos, ás 21 horas.
PICARDIAS DO PICADEIRO -
De quinta à domingo, no Teatro 
Presidente. Com o mímico Vicen- 
tini Gomes, às 21 h. Censura 18 
anos. Ingressos no local 
43.3376.

bados e domingos, às 16 horas, no 
auditório do Instituto Goethe, Rua 
24 de Outubro, 112.
AS VIAGENS DO BALÁO AZUL 
E CATAPLUM VIAJA NAS ES
TRELAS - Texto e direção de 
Paulo Fontes, para o Grupo TAS, 
que faz em um único espetáculo 
os dois textos, comemorando dez 
anos de vida. Sábados e domin
gos, ás 16 horas, no Clube de Cul
tura, Ramiro Barcellos, 1853.
ARLEQUIM, SERVIDOR DE DO
IS AMOS - Dias 16, 17, 23. 24 e 
30, às 16h, no Teatro de Câmara.
O DETETIVE PALHAÇÃO -
Sábado, às 15h30min; domingo, 
ás 10h30min. No Teatro Presiden
te, com Vicentini Gomes, o me
lhor palhcaco mimico do Brasil. 
Ingressos na bilheteria. Fone 
43.3376.
O MISTÉRIO DAS BOIPOTAS
- Teatro Renascença, sábados e 
domingos, ás 16 horas.
TUTI. GUTTI, FRUTI E NESTOR
- Texto de Grips Theater, direção 
de Nelson Magalhães. Os proble
mas vividos por quatro criancas 
que não encontram espaço na ci
dade para brincar, No Auditório da 
Assembléia Legislativa, aos sába
dos e domingos, às 16 horas.

ADO MALAGOLI - Exposi- 
| cão individual, na Galeria Singular 

Trav. Frederico Linck, 45. 
ATELIER ESTÁGIO - ARMA
ZÉM DE ARTE — Para difusão 
do potencial de arte de nosso am
biente, a cargo de Joselis Laitano e 
Vera Wildner.
BAMERINDUS - Mostra indivi
dual de Italo Zacter de trabalhos 
em técnica mista. Av. Teresòpolis 
3117.
BIENAL DA FOTOGRAFIA -
XIII certame brasileiro, com cente
nas de trabalhos de uma centena 
de autores, na Sogipa, 3o pavi
mento da sede Gerhard Theisen.
CARLOS BASTOS — Mostra do 
pintor baiano na Galeria de Arte da 
Masson, na Rua dos Andradas.
CLAUDIA MARTIGNAGO -
Mostra da laureada desenhista 
paulista na Galeria de Arte do Clu
be Juvenil de Caxias do Sul.
DESENHOS DE RICARDO 
PRADO - Exposição de poesia, 
prosa e cor, na Livraria Prosa i Ver
so da Galeria 5'1 Avenida Center, 
na Rua Mostardeiro, 120 loja 4 
(térreo).
ELIS REGINA
Comunicação Social Hipólito José 
da Costa, mostra composta de 43 
fotos de "shows" de sua carreira, 
com catálogo discográfico da can
tora, até o dia 22 de junho, com 
fotos à venda.
ESCRITÓRIO KRAFT DE ARTE
- Até 30 de junho a mostra de 
Migumi Yuasa, o nipo-paulista 
com 33 cerâmicas-escultóricas em 
três salas. Mário Mendonça,fica 
até o dia 25 em sala do subsolo 
com suas pinturas.
ENIO LIPPMANN
vinte recentes pinturas a óleo e um 
estudo, na Cambona, Centro de 
Arte, na Rua Dona Laura, 204.
ESCULTURAS DE BEZ BATTI
- Na Tekne, Ponto de Arte, na 
Rua Padre Chagas, 305.
ESCULTURA E PINTURA -
Mostra das irmãs Zely e Gessy 
Geyer pelos 15 anos da Escola A 
Capela, na Rua São Manoel.
ERNEST ZEUNER - Até 12 de 
agosto no Museu de Arte do RGS, 
significativa mostra retrospectiva 
do mestre artista gráfico teuto- 
gaúcho da Editora Globo, falecido 
em 1867.

FEIRA EDITORIAL - De 11 a 22
de junho, no Salão de Festas da 
UFRGS. Que reúne as publicações 
de universidades brasileiras, das 9 
às 18h30min.

GALERIA ARCO - Coletiva de 
Nélson Jungbluth, Malagoli, Alice 
Soares; cerâmicas de Marlies Rit- 
ter e Tracunhaen, serigrafias, pos- 
ters, affiches. Rua Almirante De- 
lamare, 237 Tristeza, das 14 às 
18h30min.
GALERIA DO LENNIS - Inau
gura com mostra coletiva de Bior 
Tor e Petrillo. Na Bordini, 439, Moi
nhos de Vento.
GRAVURAS - Mostra coletiva de 
Emolduarte na Rua General Lima e 
Silva, a partir de hoje.

fone
Avenida Bor-

REUNIÂO DE FAMÍLIA
Lya Luft, adaptação de Caio Fer
nando Abreu, direção de Luciano 
Alabarse. O conhecido romance da 
escritora gaúcha estréia hoje, no 
Clube de Cultura, enfocando o 
drama de uma mulher solitária, 
apesar da família.
TRÊS TEXTOS DE QORPO 
SANTO — Sob a direção de Luiz 
Fabretti. no Teatro do Circulo So
cial Israelita, sempre de sextas a 
domingos, às 21 horas, com in
gresso no local, na Rua Gen. João 
Telles.

De

Mostra

No Museu de

DANÇA
TEATRO INFANTIL

DANÇAS NA ARCA 84 -
Suzete e seu Grupo, às 19h, de 
6n-feira e Denise Chemale, ás 11 
horas de sábado.

A CIGARRA E A FORMIGA
- Criação coletiva do grupo de 
bonecos Bocó-de-Molas. aos sá-

Mostra de

Mostra do

-TEATRO ADULTO

TextoBAILEI NA CURVA
e direção de Júlio César Conte, em 
quinta temporada. Narrativa de 
um grupo de criancas em 1964 e 
sua evolução até 1980. No Teatro 
do IPE (Borges de Medeiros, 
1945), de sexta-feira a domingo, às 
21 horas.

CHAMPAGNE PARA MÃE TU-
DA - Estréia no dia 23, às 21 h, no 
Teatro do DAD (Salgado Filho, 
340), com apoio da SUSEC.
LEITURAS DRAMATICAS - De
18 a 20 de junho, Carne Viva, a 
Forca do Destino, As Ambrosias, 
no Auditório da Delegacia do 
MEC, na Rua Washington Luiz, 
855 às 20h30min. Dramaturgia 
Universitária.

f-.

-
■v.
Mi
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próprio artista. Visita
ção até 30 de junho, em 
horário comercial; sá
bados, das 9 às 13h.

★ OSCAR CRUSIUS - 
Na Galeria Studio, Rua 
Dr. Flores, 106, exposi
ção de pinturas de Os
car Crusius. O artista 
traça, com seu pincel 
característico, a figura 
do gaúcho e seus costu
mes, os animais e a pa
isagem rural. A mostra 
é composta por setenta 
pinturas em óleo e acrí
lico.

★ PRIMEIRA MÃO XI 
SALAO DE ARTE JO
VEM, — Realização do 
Departamento Cultural 
Brasil—Estados Unidos, 
expõe os trabalhos clas
sificados até 29 de junho 
na Galeria de Arte, Rua 
Azevedo Sodré, 101, 
Bairro Gonzaga, Santos, 
São Paulo.

★ ERNEST ZEUNER: 
PASSADO DIDÁTICO -
E a mostra que o Museu 
de Arte do Rio Grande 
do Sul está mostrando. 
A montagem desta im
portante mostra tem o 
apoio da Livraria do 
Globo cujos quadros 
funcionais contaram, a 
partir de 1922, com os 
serviços de Emest Zeu- 
ner, artista gráfico re
cém-chegado de Leipzig, 
Alemanha.

★ MUSEU DE PORTO 
ALEGRE
fredo, 582) expõe até o 
final do mês mostra so
bre cultura afro-brasi
leira.

I

★ RUBENS
MAN - Na Galeria Tina 
Presser (Paulino Teixei
ra, 35) Artista carioca 
expõe pinturas recentes 
onde se destacam as de 
grandes dimensões. Até 
o final de junho, de se- 
çunda a sexta — das 10 
as 12 e das 14 às 20h e 
sábado, das 10 às 12 e 
das 14 às 19 horas.

★ 70 ANOS DE EBERÊ 
CAMARGO
guão de exposições do 
Centro Municipal de 
Cultura, exposição em 
homenagem aos 70 anos 
do artista plástico, com 
documentos, fotos, críti
cas, catálogos e outros 
objetos. Até 30 de junho.

★ LEDA MOMBACK -
Está expondo, no Hotel 
Laje de Pedra, em Ca
nela, pinturas que me
receram 
assinada pelo poeta Má
rio Quintana. Até o final 
desta semana.

★ SÉRGIO TELLES -
Um Homem que Pinta 
— Na Sala da Galeria 
(2o andar), até 8 de 
agosto — de terças a do
mingos, das 10 as 17h — 
mostra de pinturas a 
óleo e litografias em 
preto e branco e colori
das do artista carioca.

GERCH-

'

(João Al-

No sa-

★ GALERIA. JUAN -
Realiza no final de agos
to exposição coletiva 
com os artistas Alkin- 
dar, Ângelo Pastro e 
Tânia Pilla. A mostra 
vai de 31 de agosto a 14 
de setembro. As técni
cas utilizadas serão óleo 
e acrílico.

★ MARIA TOMASELLI 
CIRNE IJMA - Mostra 
pinturas e gravuras, até 
27 de junho, na Galeria 
Saramenha (Rua Mar
ques de S. Vicente 52, lo
jas 165 e 158, Gávea — 
Rio de Janeiro)

★ ADO MALAGOL1 -
Na Singular (Travessa 
Frederico Link, 45), mos
tra que reúne 20 traba
lhos recentes do mestre 
da pintura. Presente o

apresentação


