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lutzemberger, tema de 

audiovisual no Margs
Ao lado das exposições de 

xilogravura e dos gaúchos 
do Panorama, 0 Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
apresentará até 0 dia 7 de 
março, de quartas a domin
gos, às 15h30min, um audio
visual sobre a obra do artis
ta plástico Lutzemberger. 0 
trabalho foi realizado pelo 
Núcleo de Documentação e 
Pesquisa do Margs e procu
ra mostrar a influência do 
artista alemão, radicado no 
Rio Grande do Sul no inicio 
deste século, sobre a arte 
produzida no estado 
naquela época. As exibições 
são abertas ao público com 
entrada franca.

ROTEIRO
GAÚCHOS NO PANORAMA

— Coletiva no Espaço Investiga
ção do Margs com peças dos ar
tistas gaúchos selecionados no 
5? Panorama da Arte Sobre Pa
pel, realizado pelo Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. A 
exposição reúne obras de Ana 
Luiza Alegria, Anico Hersko- 
vits, Carlos Wladimirsky e An- 
tonio Augusto Frantz. Visitação 
até 28 de fevereiro no Margs 
(Praça da Alfândega), de terça 
adomingodas lOàs 17horas.O 
Museu possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil nas 
imediações. Há garagens pa
gas nas imediações.

1.459,
18h45min no sábado somente 
pela manhã. A galeria possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações, 
mas há garagens pagas nas 
ruas Marechal Floriano e na 
Jerônimo Coelho.

das 8h30min às

REVER — Retrospectiva com 
obras de Iberê Camargo, Bara- 
velli, Rubens Gerchman, Man- 
fredo de Souza Neto, Paulo 
Houayek, Karin Lambrechf e 
Magliani, entre outros artistas 
que realizaram individuais em 
1984 na galeria Tina Presser 
(rua Paulino Teixeira, 35). Visi
tação de segunda a quinta das 
10às 12 edas 14 às 20 horas. Na 
sexta somente até as 19 horas. 
A galeria não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua.

IRINEU GARCIA — Exposição 
individual na galeria de arte da 
Casa Masson com 20 esculturas 
em mármore, bronze e outras 
técnicas. Visitação até 16 de 
fevereiro na rua dos Andradas,

PONTO DE ARTE ALBERTO —
Nas joalherias Alberto do Shop
ping Center Iguatemi (Nilo Pe- 
çanha) e da 5? Avenida Center 
(Mostardeiro, 120). Mostra de 
pinturas, desenhos, esculturas 
de João Henrique, Alice Soa
res, Fernando Baril, Henrique 
Handosky, Irineu Garcia e Vas
co Prado. Visitação de segunda 
a sexta das 14 às 19 horas. Pos
sui ar condicionado e estacio
namento próprio.

GALERIA DE ARTE BADESUL —
Mostra do acervo até 15 de mar
ço com visitação das 9 às 12 e 
das 13:30 às 16:30 horas. Gra
vuras de Elcio Rossini, Maria Di 
Gesu e Jair Dias. Desenhos de 
Ana Luisa Alegr ia e Marta Lo- 
guércio, e pinturas de Rubens 
Cabral e Antônio Acauan, além 
de esculturas de Nélide Bertol- 
luci, Cláudia Stern e Moema 
Brandão, entre outras obras. A 
galeria fica na rua Sete de Se
tembro, 666. Possui ar condicio
nado, mas o estacionamento é 
difícil. Há garagens pagas nas 
imediações.

DELPHUS ARTE SOBRE PAPEL —
Exposição do acervo com lito
grafias de Juares Magno e Da
rei , gravuras de Hanz Grudzins- 
ki e desenhos de Milton Nürdig 
e João Fahrion. Gravuras e de
senhos de Nelson Jungbluth, 
Ana Alegria e Magliani, entre 
outros. Fica na rua Cristóvão 
Colombo, 1103, com ar condi
cionado e estacionamento difí
cil nas imediações, tente a 
Dr. Vale ou Hoffmann.Litografia de Leonardo Canto na galeria Badesul rua
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Audiovisual no Margs
* De hoje a domingo, às 
15h30min, o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul. insti
tuição da Susec, está apre
sentando um audiovisual 
intitulado 
ger”, que estará em exibi
ção até 7 de março. O au
diovisual foi realizado pelo 
Núcleo de Documentação e 
Pesquisa do Margs e docu
menta a obra desse artista 
alemào radicado no Rio 
Grande do Sul e que exer
ceu grande influência no 
fazer artístico do Estado 
nas primeiras décadas do 
século. A entrada é franca.

tado do acervo e mos
tras temporárias, além 
da projeção de um audi- 
visual. As visitas serão 
realizadas de terças a 
quintas-feiras, entre lOh 
e 15h, em horário mar
cado com antecedência. 
Interessados devem li
gar para o fone: 21-8456.

Lutzember-

* Nos meses de janei
ro e fevereiro, o Museu 
de Arte do Rio Grande 
do Sul está desenvolven
do um projeto especial 
de visitas guiadas para 
grupos de turistas que 
visitam a Capital. O pro
grama inclui visitas ao 
prédio, circuito comen- 
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De quarta a domingo, às 
15h30min, o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, insti
tuição da Susec, está apre
sentando um audiovisual in
titulado "Lutzemberger", 
que estará em exibição ate 7 
de março. O audiovisual foi 
realizado pelo Núcleo de Do
cumentação e Pesquisa do 
MARGS e documenta a 
obra desse artista alemão 
radicado no Rio Grande do 
Sul e que exerceu grande 
influência no fazer artístico 
do Estado nas primeiras dé
cadas do século. A entrada é 
franca a todos os interessa
dos.
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AUDIOVISUAL
LUTZEMBERGER - No 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Praça da Alfândega), 
ás I5h30min. Apresentação do 
audiovisual sobre 
Lutzemberger, artista alemão 
radicado no Rio Grande do 
Sul, que exerceu grande 
influência sobre os artistas 
gaúchos nas primeiras 
décadas deste século. De 
quartas a domingos.


