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(Praça da Alfândega), dia 
15, às 16 horas. Na ocasião 
haverá as projeções dos fil
mes “Os Caminhos da Cor”, 
de Adamastor Camará; e 
“Scliar, O Homem e a Cor”, 
de Rui Santos.

GERAHARD BERLET
O jornalista e pintor ale

mão Gerahard Berlet, que 
está radicado em São Paulo, 
realiza uma individual na 
galeria Toque Final - Casa 
de Arte (Rua 24 de Outubro, 
111 - 5? Avenida de Center). 
A vemissage está marcada 
para hoje, dia 12, às 20:30ho
ras e a mostra fica até 30 de 
setembro, de segunda a sex
ta, das 9 às 12 e das 14 às 19 
horas. E no sábado, das 10 às 
13 e das 14 às 18 horas. Berlet 
trabalha com acrílico sobre 
tela e sua produção mais re
cente, em que “as formas 
afloram com mais liberdade

%

ENCONTRO COM SCLIAR 
Integrando o ‘ ‘Projeto En- e lógica, resultam em pintu- 

contros no Museu”, Carlos 
Scliar estará no MARGS

ras mais bem construídas”, 
observa o crítico Ivo Zanini.
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Natureza Morta" de Carlos Scliar na Bolsa de Arte

A pintura de Carlos 

Scliar volta à cidade
! três anos o gaú- (Praça da Alfândega), dia

cho Carlos Scliar volta a ex- 15, às 16 horas. Na ocasião 
por em Porto Alegre. Ele haverá as projeções dos fil- 

í tem.vemissage marcada pa- mes ‘ ‘Os Caminhos da Cor’ ’, 
ra j aA^’ as 21 ^oras'na Boi- de Adamastor Camará- e 
sa de Arte. A exposição com- “Scliar, O Homem e a Cor” 
poe-se de 30 pinturas em vi- de Rui Santos,
nil sobre tela e, apesar de in
tegrarem a sua produção re
cente, enfocam a temática

- GERAHARD BERLET
O jornalista e pintor ale

mão Gerahard Berlet, que 
está radicado em São Paulo, 

_ . „ . , realiza uma individual na
mortas, flores e casarios de galeria Toque Final - Casa 
Ouro Preto, entre outras, de Arte (Rua 24 de Outubro 
trazem um novo tratamento

:
tradicional do artista.
Entretanto, as naturezas

.. , , 111-5? Avenida de Center).
cromático, além de colagens A vernissage está marcada 
de folhas de livros antigos.

As obras do artista gaúcho 
poderão ser apreciadas na

para hoje, dia 12, às 20:30 ho
ras e a mostra fica até 30 de
setembro, de segunda a sex- 

Bolsa de Arte (rua Quintino ta, das 9 às 12 e das 14 às 19 
Bocaiuva, 1.115), até 30 de. , ^ J horas. E no sábado, das 10 às
gtembro àsl2 13 6 daS M àS 18 h°raS'661,181
. ., , , trabalha com acrílico sobre
1 QhaS’e no sí^ado,das t5 às tela e sua produção mais re-
19horas. cente, em que “as formas

. afloram com mais liberdade
PjjftlgtoJEft- e lógica, resultam em pintu-

■gytros np MllSgU,, Carlos ras mais bem construídas”, 
Scliar estará no «MARfiS. observa 0 crítico IvoZanini.

ENCONTRO COM SCLIAR
Integrando 0 “
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Top em arte
Carlos Scliar, cujas declarações ve para encabeçar uma relação que se- 

no Museu de Arte estão motivando os ria por demais extensa se fôssemos 
assuntos da semana no setor de artes, mencionar os presentes. O pintor Car- 
teve inauguração de sua mostra na Boi- los Eduardo Zimmerman, que veio de 
sa de Arte com os salões repletos de ar- Curitiba para o acontecimento, cum- 
tistas e colecionadores. Muita gente la- primentava o arquiteto Carlos Antônio 
mentando não ter antecipado a visita à Mancuso pela obra do Teatro São Pe- 
casa pois a quase totalidade da nova dro que visitara naquele dia. 
coleção de trabalhos está adquirida e 
inclusive coincide com a nova tabela do 
artista. ® Scliar esticou no Rock’s em com

panhia do grupo de que faziam parte 
m . Roberto Silveira e Maria Helena Lo-
w O patriarca Henrique Scliar ser- rentz.

Mana
Helena
Lorent*

Henrique

■

■

Roberto Silveira e Carlos Scliar

Quinta-feira, 20.09.84/ZH SEGUNDO CADERNO - 9
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