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Videoarte 

no Museu
Hoje, ás 16h, o artista 
gaúcho Rafael França 
estará no auditório do 
Margs (Praça da Alfân
dega), apresentando 
vídeos e falando sobre 
videoarte. Gaúcho, que, 
após residir cinco anos 
em São Paulo, está há 
dois anos nos Estados 
Unidos, desenvolvendo 
estudos em arte e tecno
logia (vídeo, som, traba
lhos com computador) 
na Escola do Instituto 
de Arte de Chicago, 
França apresentará um 
trabalho que traça o de
senvolví mento da 
videoarte, através de 
obras executadas entre 
1968 e 82 — ano em que 
foi produzido o tape pro
gramado para esse en
contro.

Na ocasião, ele apresen
tará uma coletânea de 
vídeo-artistas que tra
balham naquela cidade 
americana, que repre
sentam o que de mais 
atual está se fazendo em 
televisão como arte nos 
Estados Unidos, através 
de tendências, estilos e 
mesmo objetivos na pro
dução de vídeo-arte (co
mo Mark Mckemin, Ed 
Rankus, Wayne Fiel- 
ding, Peter Keenan ou 
Maggie Magee). Aberta 
ao público.
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Programados
* Hoje e amanhã, no Teatro 

Mágico, acontece o show
América América, com o 
músico mineiro Sérgio Ricci 
que atualménte está radicado 
no Sul do Brasil. O espetáculo 
começa às 22 horas e tem a 
produção do Caco Zanchi.

★ Amanhã, às 16 horas, no 
2o andar do MARGS, o ar

tista gaúcho Rafael França 
estará apresentando e fa
lando sobre video-arte. Os 
trabalhos mostram o que es
tá se fazendo de mais atual 
em televisão como àrte nos 
EUA.

★ Ni este domingo, às 16 
horas, o violonista Eduardo 

Castanéra e o recital 
flauta, violão, e canto Mo
dinhas Imperiais Brasileiras 
são as atrações do Projeto 
Música nos Bairros, sob o 
patrocinio da Subsecretária 
de Cultura da SEC. O vio
lonista argentino estará na 
igreja São Sebastião e o re
cital será apresentado na 
igreja 
Graças.

de

Nossa Senhora das

* Nos próximos dias 19 e 26, 
das 12 às 17 horas, acon- 

tece no Shoping Center 
Iguatemi o show do vovô 
Jeremias. Na oportunidade 
será apresentado o quadro 
Sonho Infantil, onde os ca

pa rticipaçãolouros terão 
livre.
★ Colombo Cruz lança o seu 

primeiro disco independen
te •“Coragem", com show 
que será realizado na As
sembléia Legislativa, às21 
horas, Compositor, músico, 
cantor e médico, ele fará 
também o lançamento no in
terior
* Amanhã e domingo às 21 

horas, acontece no teatro
de Câmara o show do Grupo 
da Banda Nascente: Gênesis. 
Ingressos a Cr$ 2 mil.

* O monólogo Consciência 
Parda será apresentado

pelo ator David Camargo 
nesta sexta-feira e amanhã, 
às 20 horas, em Passo Fun
do, na Escola de Artes do 
Campus Universitário e no 
curso Laser daquele Mu
nicípio.

* Um Estado de Gravidez, 
com direção de Don

Marusso, e a comédia que 
será apresentada amanhã e 
domingo, as 21 horas, na Bi
blioteca Municipal de Novo 
Hamburgo. Ingresso a Cr$ 
2.500,00.

* Jerônimo Jardim estará 
hoje em Cachoeira do Sul, 

no ginásio da Fearroz, na 
festa de lançamento do dis
co da 1° Vigilia do Canto 
Nativista, com o apoio da 
Subsecretária 
ra/SEC. Amanhã ele estará 
na sala de estar do Hotel 
Serra Azul, a partir das 
21h30min. Ingressos a Cr$ 3 
mil. 9

de Cultu-
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Porto Alegre, sábado, 18 e segunda-feira, 20 de agosto de 1984GAZETA MERCANTIL SUL -
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Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

No Margs, uma 

apresentação de 

“vídeo-arte”
“Encontros no Museu”, 

promoção do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura 
da SEC, programou para ho
je, às 16 horas, a apresenta
ção do “Vídeo-Arte - 
1968/1982”. É um vídeo com 
a participação de 12 artis
tas: Bruce Naumann, Joan 
Jones, Steina Easulka, Wil- 
lian Wegman, Peter Cam
pus, Max Almy, entre ou
tros. Ele tem um segmento 
de três minutos para cada 
artista e pretende mostrar o 
desenvolvimento do vídeo- 
arte, entre 1968/1982, época 
em que foi produzido. Os “ta
pes” são introduzidos com 
uma entrevista de Marcei 
Duchamp à televisão ameri
cana, falando sobre o estilo 
de uma época e sua arte. O 
segmento final traz Arturo 
Toscanini regendo o “Hino 
às Nações”. A intenção que 
norteou a produção do vídeo 
foi estabelecer compara
ções entre trabalhos realiza
dos em períodos diferentes.

A apresentação do “Ví
deo-Arte” está a cargo de 
Rafael França, gaúcho que 
estudou arte durante cinco 
anos, em São Paulo. Há dois 
anos transferiu-se para Chi
cago (Estados Unidos), on
de desenvolve estudos em 
arte e tecnologia (vídeo, som 
e trabalhos com computa
dor) , na Escola do Instituto 
de Arte de Chicago.

da Galeria (2? andar do 
MARGS, praça da Alfândega), 
até o dia 29 de agosto. De terças 
a domingos, das lOàs 17 horas.

ARLINDO DAIBERT — Dese- 
nhos, pinturas e objetos estili
zados, que integram estudos e 
pesquisas com ideogramas. Na 
Galeria Tina Presser até 31 de 
agosto, de segunda a sexta, 
das 10 às 12 e das 14 às 20 ho
ras. Sábado,das 10 às 12 e das 
14 às 19 horas.

MARITÊ — "Formas da Terra”, 
painéis tridimensionais em ce
râmica (óxidos e esmaltes), em 
suportes de vidro fumées. Na 
Pequena Galeria do MARGS 
(praça da Alfândega), até dia 26 
deste mês, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas.

MOURA — Relevos aquarela- 
dos e uma série inédita de gra
vuras em metal. Na Galeria Sin
gular até dia 27 deste mês, de 
segunda a sexta das 9 às 12 e 
das 14 às 19 horas. Sábado, das 
9 às 13 horas. A Singular fica na 

- rua Frederico Linck, 45.

TEKNE PONTO DE ARTE - Mos
tra do acervo. Pinturas e gravu
ras de Antônio Meier, Gutier- 
rez, João Henrique, entre ou
tros. Na rua Padre Chagas, 305. 
De segunda a sexta, das 9 às 12 
edas 14 às 19 horas. No sábado, 
das 10 às 13 horas.

ALPHONSUS — Mostra de pin
turas a óleo sobre tela. No Cen
tro Municipal de Cultura (aveni
da Érico Veríssimo, 307). Diaria
mente das 8 às 18 horas. 
WANITA MENEZES — Na Gale
ria do Arco (rua Almirante De- 
lamare, 237), de segunda a sá
bado, das 14 às 18:30 horas.

FLÁVIO ROCHA — Pinturas a 
óleo sobre tela, com motivos 
europeus e asiáticos. Na Gale
ria Açorianos (Travessa do Car
mo, 84), de segunda a sexta, 
das 8 às 18 horas. A exposição 
fica até o dia 24.

INDICAÇÕES
DIANA DOMINGUES — Mostra 
de desenhos e vídeos, intitula
da "Universusmulti". São24 tra
balhos que integram as pesqui
sas da artista gaúcha. Na Sala


