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SECRETARIA DE '.EDUCAÇ~0 E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIC GRAUDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

" DESENHOS EM MOMENTART'*

Harry Dorfler

Promoção : SUSEC / SEC 
MARGS

Local : EA - Pequena Galeria

i

Nfi de peças :

i

82; 28 1L■09 / 10 10Período i a

■

Observações : -Harry Dorfler: Desenhista alemão radicado em 

S; Paulo desde 1981.
- Alia a técnica do desenho a reprodução Xerografica.

- Lançamento de seu livro de desenho,c/ apresentação
de Marco Berkowitz. '. '

- FòWfc+Oj» esAõo m feser wo- -fcc^vcCL.
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0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
orgão da Subsecretária de Cultura/SEC, 
convida para a exposição de

D caco
3o

ra Ó 
05 ^ O!l -
üu,° harry DORFLERC>

(0
o

0Jo ~o
K a 3 Período de Exposição: 09 a 28 de outubro/84 

Local: Pequena Galeria - 29 andar
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Praça da Alfândega s/n?
Porto Alegre/RS
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"Poucas palavras sobre o meu trabalho, 
isto porque eu o denomino Arte Momentânea •

- 'MOMENTART 
Assim^ decido fazer em dado momento 
uma copia de meu desenho inacabado.
Desenho, tiro uma copia,
continuo a^desenhar, tiro outra copia, etc...

' Todas as copias juntas resultam num quadro 
onde se distingue uma evolução criativa.
No final existe um original desenhado que, 
contudo acaba sendo somente 
uma superfície preta.
Certamente uma 'superfície mágica',
onde todas as copias anteriormente documentadas,
os quadros, •
estão contidos."

!

Harry Dorfler
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- Bons momentos 

do grupo jovem
nascido na Alemanha e vi
vendo no Brasil desde 1981, 
inaugura exposição no Mu
seu de Artes do Rio Grande 
do Sul. a partir do dia 9 de

■ Grupo MPB4 tem apre
sentação logo mais em 
Xangri-lá, promoção do Ho
tel Termas. Este será o úni
co espetáculo do quarteto no 
Sul Seu último Show aqui outubro. O artista tem um, 
aconteceu em 1982. método criativo bastante di

ferente dos demais: "Eu de
senho e copio”, diz ele. E é 
exatamente assim, à medida 
em que vai pintando na tela, 
vai xerocándo as diversas 
fases de criação e o resulta
do é um "quadro evolutivo- 
criativo” mais a obra origi-

E Alessandra Velho Galvani 
da Silveira teve seu primeiro 
baile de longo na noite de on- 
tefti com as companheiras 
do União. Freqüència da no
va geração movimentou a 
festa até ao amanhecer.
B Harry Dorfler, artista nal. propriamente dita.
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
Pça. da Alfândega, s/n? - fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre
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predominando na motivação da semana
••• Acontecimentos artísticos 
da semana iniciam no dia 9, 
com exposição de Harry 
Dorfler, na pequena galeria do 

••• Cerca de 60 filmes, ainda MARGS. O artista prefere dizer 
inéditos nas salas brasileiras, poucas palavras sobre o seu 
estarão participando da 8a trabalho, “isto porque o
Mostra Internacional de . denomino Arte Momentânea — 
Cinema de Sâo Paulo. Entre as Momentart”. Sua técnica 
películas estão obras de consiste em xerocar a evolução
Bergman, Herzog, Hideo, dos trabalhos, até £eu
Resnais, Truffaut e Goddard. A acabamento final, 
mostra, que acontecerá de 15 a Na mesma noite, na galeria de | 
31 de outubro, encontra-.se no arte do Banco Europeu, 
mesmo nível dos festivais de acontece coquetel em torno da | 
Nova Iorque, Cartagena, Viena exposição individual da artista

. Norma Cazgulo.

Arte
Prêmio Espanhol de Literatura 
e Ensaio.

••• o Cônsul da Espanha e a 
I Sra. Fernando Martínez de.
I Westerhausen recebem, no 
| início da noite do dia 10, nos 
I salões do MARGS, para 
% coquetel pela Fiesta Nacional 
li de Espana. Além da presença 

dé amigos e representantes de 
entidades espanholas, o ponto 
alto da festa será a 

■* j retrospectiva dos 25 anos de 
- gravura da artista Isabel Pons, 
\ nascida em Barcelona mas 
jj naturalizada brasileira há 38 
[ anos. Finalizando a noite, o 

cônsul espanhol fará a entrega 
™«-dos troféus aos vencedores do I

•»

e Londres.
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da Alfândega), abre hoje a 
exposição Desenhos em 
Momentart, de Harry Dorfler, 
alemão que registra as várias 
etapas de criação de um 
trabalho e expõe através de 
cõpias xerox. Falando sobre 
seu trabalho, Harry Dorfler 
declara: "Todas as cópias 
juntas resultam num quadro 
onde se distingue uma 
evolução criativa. No final 
existe um original desenhado 
que contudo acaba sendo 
somente uma superfície preta.

* ” &U - «2 á cc.á p.4. Certamente uma superfície
*o*i.ÍA,o mágica onde todas as cópias
HARRY DORFLER - anteriormente documentadas,

No 2° andar do Margs (Praça os quadros, estão contidos".

.
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"Violência
ao
Meio-Dia",
atração
do
Ciclo
Nagisa
Oshima

ÇÒ /norma CAZZULO - No Banco 
yv' / Europeu para a América Latina, 

20h30min, abertura da mostra de 
trabalhos de Norma Cazzulo, 
com ênfase no elemento nature
za. Visitação em horário bancá-

■

rio

Fotos de Calegari
(C^«içT,^3?afh1f,30mln'OtRestaura"teTun1slero

através *
CaiA<^S1PO#a*tao prImItIva Para a foto 
Calegari fez fotos de reportagem
dio, quadros de format

stemu-

grafla. Virgílio 
Propaganda, deestú-isnm
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LITOS E DESENHOS - 
Na Aliança Francesa (João 
Manoel, 282), com vernissage 
ás 19h, mostra de litografias e 
desenhos de João Costa, 
Ondiza Pozoco e Leonardo 
Canto, que estudaram

da Alfândega), abre hoje a 
exposição Desenhos em 
Momentart, de Harry Dorfler, 
alemão que registra as várias 
etapas de criação de um 
trabalho e expõe através de 
cópias xerox. Falando sobre 
seu trabalho, Harry Dorfler 
declara: "Todas as cópias 
luntas resultam num quadro 
onde se distingue uma 
evolução criativa. No final 
existe um original desenhado I 
que contudo acaba sendo 
somente uma superfície preta. 
Certamente uma superfície 
mágica, onde todas as cópias 
anteriormente documentadas, 
os quadros, estão contidos".

/

_ ... com
I Danúbio Gonçalves no Ateller 

Livre e têm obras
J selecionadas em vários salões.
| A exposição tem uma parte 
I didática sobre litografia, 
li Visitação de segunda a 
I sábado.

' i- <*
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HARRY DORFLER - 
andar dojVJarg^f PraçaNo 2av,-. -
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As gravuras de Isabel r *£.

**• '
Numa promoção conjunta 

do Consulado aa Espanha, 
em Porto Alegre, e da Sub
secretária de Cultura da 
SEC, o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul realiza, 
de 11 a 31 de outubro, a mos
tra comemorativa “25 Anos 
de Gravura”, de Isabel 
Pons. A 
obras da

exposição 
artista plástica es- 
radicada no Brasil

das 25

panhola, 
há 38 anos, tem vernissage 
marcada para hoje,' dia 10, 
às 19:30 horas nas Salas Ne
gras (1? andar do MARGS).

Para o cônsul da Espa
nha, na capital gaúcha, 
Fernando Martinez Wester- 
hausen “as raízes européias 
da artista foram enriqueci
das pela inesgotá 
de inspiração da natureza e 

povo brasileiros”. Segun
do ele a obra de Isabel se 
constitui num

vel fonte

do

exemplo da 
criadora de u 
cultural euro-

“potência
simbiose

uma

americana”.
Isabel Pons, que grava

com prensa manual, afir- Da série "Pimentões" de Norma Cazzulo, na galeria do Banco Europeu
ma: “as tiragens sou eu
Sente3 como1 faziam^s As gravuras de Isabel “SériePimentões”,quecon- 
ariistesd^uloX^.EJa »»

1912, e iniciou sua formação 1 ííeAÇa!. (1 ? andar do das a partir de um modelo A Aliança Francesa inaií-
artística em 1925, na Escola J1™0® " Pra<?a da A.lfân' de pimentão. Norma parti- gurou ontem, dia 9, às 19 h<£sisas/ss s,sr,*i-SK

Industrial de Se- ^RFEER nor do estado. Entre 1974 e Ondina Pozoco e Leonardo
badelL Entre 1930 e 1940 fre- _ lesenhl|t? a'emao rad>- 1980 cursou desenho e pintu- Canto. A exposição pode ser
qüentou o Real Círculo Ar- em~ Sao Raul° deade ra no Ateher Livre da Pre- visitada até dia 19 destè
tístico de Barcelona, o Ate- ££ TISÍrS' feitura tendo como profes- mês, de segunda a sexta das
lipr Hn nintnr Tarlns VA7- lena *2- andar do MARGS, sores Danúbio Gonçalves,nuL e re^zou ilSaçàs P^Ça. da Alfândega, se- Clébio Séria, Paulo ?eres,

SdAd“a.eqXuee
• Escofa de Artes “bro,^^

de terça a domingo, das 10 
às 17 horas. Dorfler, que 
alia a técnica do desenho à 
reprodução em xerox 

Com obras em acervos de também está lançando seu 
museus nacionais e interna- livro de desenho com apre- 
cionais, além de coleções sentação de Marco Berko- 
particulares, a artista piás- witz. 
tica reúne vários prêmios NORMA CAZZULO 
conferidos no Brasil e no ex- Norma Matte Cazzulo
terior. Entre eles está a Me- inaugurou ontem, dia 9, na 
dalha de Ouro na 2? Bienal Galeria do Banco Europeu 
do México (1960), Prêmio de (rua José Montaury, 155),
Melhor Gravador Nacional mostra de 18 pastéis (35 
da 6? Bienal de São Paulo centímetros X 50 centíme- 
(1961), Prêmio Fiat na 31? tros), em sua primeira indi- 
Bienal de Veneza (1^62).

DESENHOS E 
LITOGRAFIAS

nflsrpii

San Jorge 
na Escola

9 às 12 e das 15 às 19 horas! 
A Aliança Francesa fica na 
rua João Manoel, 282..

cionar na 
Visuais, integrando o Con
selho do Patrimônio Artís
tico e de Belas Artes do Rio 
de Janeiro. . ' •.

vidual. As peças integrarei a
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ARTES PLÁSTICAS

Roteiro das ...
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ISABEL PONS — Exposição co- na galeria de arte da Livraria 
memorativa aos "25 Anos de Prosa i Verso (rua MostardeirO.

nas 120 - loja 4). Visitação de segun- 
Salas Negros (1? andar do da a sábado, das 9 às 20 horas 
MARGS

' Gravura", de Isabel Pons

Praça da 
Alfândega). Visitação de terça 
c domingo, das 10 às 17 horas, 
até31 deoutubro.

NELSON JUNGBLUTH — CÒ
letânia de desenhos, serigra- 
(ias e gravuras realizadas nos 
últimos dez anos. Na galeria 

HARRY DORFLER Mostra de Delphus- Arte Sobre Papel (avp- 
desenhos e reprodução xero- nida Cristóvão Colombo 1103) 
gráfica na Pequena Galeria (2? sem data de encerramento. Vi- 
andar do MARGS — Praça da sitação.de segunda a sexta, das 
Alfândega). Visitação até 31 de 9às 12edas 14 às 19,horas. eno 
outubro, de terças a domingos, sóbado, das 9 às 12:30 horas 
das lOàs 17horas. v.

/•

*■ *
*s

i. PAULO PORCELLA — Exposi-
NORMA CAZZULO — Exposí- ção de pinturas em acrílico, na
,çao de 18 desenhos a pastel na Kraft Escritório de Arfe (ruQ Fj.
galeria do Banco Europeu (Rua ,adé|{ia 136) Qf. 28 do oufu. 
jose Montaury, 155), até d.a 10 bro. Visitação de segunda a 
de novembro, com v.s.tação dev sexta das 10 às 12 e das 14 às 
segunda a Sexta, das 10 às í9 horas; e no sábado, das 10às ' 
,6:30horas' 12 e dos Í5 às 19 horas. -

* ■*' • • •
*

7 . 'S. •
*

DESENHOS E LITOGRAFIAS —
Ondina Pozoco e Leonardo Can
to na Aliança Francesa com de
senhos e litografias, até 19 des
te mês, de segunda a sexta, das 
9 às 12edas 15 às 19 horas.

V•V ELISABETH TURKIENIEZ — Ex
posição de esculturas em bron
ze e alumínio policromado no 
"foyer” do Teatro São Pedro — 
(Praça da Matriz), até 17 deste 
mês;de terça a domingo,dos 10 

MANFREDO SOUZANETO — às 22 horas. E na Galeria Singu- 
Exposição de pinturas em acrili- lor (travessa Frederico Linçk,

45) peças de menores dimen
sões também da Série "Parse- 
ros", de segunda a sexta, das 9 
às 12 horas e das 14 às 19 horas; 
e no sábado, das 9 às 13 horas.

% *
f

co com pigmentos da terra so
bre tela. rfeunindo*15 peças de 
formas variadas como fbrqui- 
Ihas. Na galeria Tina Presser 
(rua Paulino Teixeira, 35), até 
31 de outubro com visitação de 
segunda a sexta das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. E no sábado, 
das 10 às 12 e das 14 às 19 ho-

SALÃO DE CERÂMICA —
Mostra das obras selecionadas 
pela 69 edição do Salão de Ce
râmica do Rio Grande do Sul, 
até 28 de outubro, na Sala da 

GUILHERME SCHILLING MAR- Galeria (29 andar do MARGS — 
TINS — Primeira individual de Praça da Alfândega). Visitação 
pinturas em acrílico sobre telo. de terça a domingo, das 10 às 
Exposição até dia 19 de outubro 17 horas.

*
■ • ras.

Ã
/ ‘

>.
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NORMA CAZZULO — Exposi
ção de 18 desenhos a paslel na 
galeria do Banco Europeu (Rua 
José Montaury, 155). até dia 10 
de novembro, com visitação de 
segunda a sexta, das 10 às 
16:30 horas.

DESENHOS E LITOGRAFIAS — 
Ondina Pozoco e Leonardo Can
to na Aliança Francesa com de
senhos e litografias, até 19 des
te mês, desegundGa sexta, das 
9 às 12 e das 15 às 19 horas.

MANFREDO SOUZANETO —
Exposição de pinturas em acríli
co com pigmentos da terra so
bre tela. reunindo 15.p.eças de 
formas variadas comoforqui- 
lhas. Na galeria Tina Presser 
(rua Paulino Teixeira, 35), até 
31 de outubro com visitação de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
dos 14 às 20 horas. E no sábado, 
das 10 às 12 e das 14 às 19 ho
ras.

N -

í 1

:

GUILHERME SCHILLING MAR
TINS — Primeira individual de 
pinturas em acrílico sobre tela. 
Exposição até dia 19 de outubro 
na galeria de arte da Livraria 
Prosa i Verso (rua Mostardeiro, 
120 - loja 4). Visitação de segun
da a sábado, dts 9 20 horas,.

NELSON JUNGBLUTH — Co‘

■* - •*
. i *' •

•.i.
letânia de desenhos, serigro- 
fias e gravuras realizadas nos 
últimos dez anos. Na galeria 
Delphus Arte Sobre Papel (ave
nida Cristóvão Colombo, 1103), 
sem detcí de encerramento. Vi
sitação de segunda a sexto, dos 
9 às 12 e dos 14 às 19 horas

♦

As outras exposições eno
sábado, das 9 à's 12:30 horas. . V

• £ 'm\í>

outubro, com visitação das 10 PAULO PORCELLA -~- Exposi- 
âs 16:30 horas.% ■

ELISABETH TURKIENIEZ — Ex
posição de esculturas em bron
ze e alumínio policromado. No 
"foyer" do Teatro São Pedro até 
17 deste rrfês, de terça a domin
go, das 10 às 22 horas. E na ga
leria Singular até 23 de outubro, 
na travessa Frederico Linck, 45, 
de segunda a sexta, das 9 às 12 
e das 14 às 19 horas; e no sába
do, das 9 às 13 horas.

ção de pinturas em oflfjlico, na 
Kraft Eséritóriq de Arte (rua Fi
ladélfia. 136), até 28 de outu-

*.-■

ISABEL PONS — Exposição co
memorativa aos "25 Anos de , ... .
Gravura", de Isabel Pons rfas brol V's,ta9ao de segundq p 
Salas Negras (1? andar,..-do sexjb, daç 10 as 12 e das 14 às 
MARGS - Praga’ -‘do ? horas; eno sábado, das 10 as 
Alfândega): Visitação de terça '2 ,e das 15 as 19 boras. -

- a domingo, das 10 às 17 horas, * SALÃO, DE CERÂMICA — 
até31 de outubro.

■«

:
i

Mostra das obras selecionadas 
HARRY DORFLER — Mostra de pelo 6? edição do Salão de Ce- 
desenhos e reprodução xero- râmica do Rio Grande do Sul, 
gráfica na Pequeno Galerio (2? até 28 de outubro, na Sola da 
andar do MARGS — Praça da Galeria (29 andar do MARGS—. 
Alfândega). Visitação até 31 de Praça da Alfândega). Visitação 
outubro, de terças a domingos, de terça a domingo, das 10 às

17 horas.

ANTONIETA ABAD — Exposi
ção de pinturas a óleo sobre te
la na sede dcf Banrisul (rua capi
tão Montanha, 177), até 31 de das lOàs 17 horas.

T _
' ’
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Malagoli e a temática sacra •>

<
ADO MALAGOLI — Exposiçõo 
de pinturas sobre a temática sa
cra, incluindo teias inspiradas 
na Catedral Metropolitana e 
nas Missões. Na Combona Cen
tro de Arte (rua Dona Laura, 
204), até 31 de outubro, com vi
sitação das9às 12edas 14às 19 
horas, de segunda a sexta, e no 
sábado, das 9 às 13 horas.

ção de 18 desenhos a pastel na 
galeria do Banco Europeu (Rua 
José Montaury. 155), até dia 10 
de novembro, com visitação de 
segunda a sexta, das 10 às 
16:30 horas.

pinturas em acrílico sobre tela. 
Exposição até dia 19 de outubro 
na galeria de arte da Livraria 
Prosa i Verso (rua Mostordeiro 
120- loja4). Visitação de segun
da a sábado, das 9 às 20 horas..*

HARRY DORFLER — Mostra de 
desenhos e reprodução xero- 
gráfica na Pequena Galeria (29 
andar do MARGS — Praça da 
Alfândega). Visitação até 31 de 
outubro, de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas.

DESENHOS E LITOGRAFIAS —
Ondina Pozoco e Leonardo Can
to na Aliança Francesa com de
senhos e litografias, até 19 des
te mês, de segunda a sexta, das 
9 às 12 e das 1-5 às 19 horas.

NELSON JUNGBLUTH — Co-
letânia de desenhos, serigra- 
fias e gravuras realizadas nos 
últimos dez anos. Na galeria 
Delphus Arte Sobre Papel (ave
nida Cristóvão Colombo, 1103), 
sem data de encerramentOr Vi
sitação de segunda a sexta, das 
9 às 12 e das 14 às 19horas,erio 
sábado, das 9 às 12:30 horas/

PAULO PORCELLA — Exposi
ção de pintoras em acrílico,^a 
Kràft Escritório de Arte (rua. Fi
ladélfia, 136), até 28 de outu
bro. Visitação de segunda o, 
sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
19 horas; e no sábado, das 1Ò às 
12 e das 15 às 19 horas.

ELISABETH TURKIENIEZ — Ex
posição de esculturas em bron
ze e alumínio policromado. Na 
galeria Singular até 23 de outu
bro na travessa Frederico Linck, 
45, de segunda a sexta das9às 
12 e das 14 às 19 horas; e no sá
bado, das 9 às 13 horas.

ANTONIETA ABAp — Exposi
ção de pinturas a óleq sobre te
la na sede do Banrisul (rua capi
tão Montanha, 177), até 31 de 
outubro, com visitação das 10 

t às 16:30 horas.

■: •>

«
MANFREDO SOUZANETO —

Exposição de pinturas em acríli
co com pigmentos da terra so
bre tela, reunindo 15 peças de 
formas voriadas como forqui- 
Ihas. Na galeria Tina Presser 
(rua Paulino Teixeira, 35). até
31 de outubro com visitação de Mos,ro das obras selecionadas 
segunda a sexta, das 10 às 12 e Pe,a 6? ediÇão do Salão de Çe- 

Praço da ‘ das 14 às 20.horas. E no sábado, râmica do Rio Grande do Sul,
Alfândega). Visitação de terça ‘ das 10 às 12 e das 14 às 19 ho- a,é 28 de outubro, na Sala da
g domingo, das 10 às 17 horas, ' Galeria (29 andar do MARGS —
até 31 de outubro. - ' Praça da Alfândega). Visitação
NnsMú fA77inn c GUILHERME SCHILLINGMAR- »de terça a domingo, das 10,às
NORMA CAZZULO - Expôs,- TINS - Primeira individual de 17 horas. ' °

• J

ISABEL PONS — Exposição co- \ 
memorativa aos "25 Anos de * 
Gravura", de Isabel Pons nas 
Salas Negras (19 andar do 
MARGS

SALÃO DE CERÂMICA ->T- -
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Martins, saindo de exposição
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. E no sábado, 
das 10 às 12 e das 14 às 19 ho
ras.

O mês de outubro no setor 
de artes em Porto Alegre 
não teve a efervescência de • f 
setembro, mas nem por isso 
deixou de ter mostras sig
nificativas. Grande parte, 
em exposição até o final do 
mês. A novidade é a arte fei
ta por computador (ver 
matéria na última página). '

. •' •..... •

GUILHERME SCHILL1NG MAR
TINS —r Primeira individuaí de 
pinturas em acrílico sobre tela. 
Exposição até dia 19 de outubro 
na galeria de arte da Livraria 
Prosa i Verso (rua Mostardeiro, 
120- loja 4). Visitação de segun
da a sábado, das 9 às 20 horas.

NELSON JUNGBLUTH — Co-
letânia de desenhos, serigra- 
fias e gravuras realizadas nos 
últimos dez anos. Na galeria 
Delphus Arte Sobre Papel (ave
nida Cristóvão Colombo, 1103), 
sem data de encerramentq. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
9às 12edas 14às 19horas, e/io 
sábado, das 9 às 12:30 horas.

•* PAULO PQRCELLA — Exposi- 
r çõo de pinturas em acrílico, na 

Kraft Escritório de Arte (rua •Fí-
NORMA CAZZULO — Exposi- DE&NHOS E LITOGRAFIAS — ladélfia. 136), até 28 de nutu-
ção de 18 desenhos a pastel na Ondina Pozocoe Leonardo Can- Tjro. Visitação de segunda a
galeria do Banco Europeu (Rua to na Afiança Francesa com de- sexta, das 10 às 12 e das 14 às
José Montaury, 155), até dio 10 senhos e litografias, até 19 des- 19 horas; e no sábado, das ÍOàs
de novembro, com visitação de te mês, de segunda a sexta, das 12 e das 15 às 19 horas. .
segunda a sexta, das 10 òs 9às 12 o das 15 às 19 horas. SALÃO DE CERÂMICA —
•16:30horas. . MANFREDO SOUZANETO — Mostra dds obras selecionados
HARRY DORFLER — Mostra de Exposição d® pinturas em acríli- , pela 6? edição do Salão de Ce-
desenhos e reprodução xero- co <fom pigmentos da terra so- râmica do Rio Grande do Sul,
gráfica na Pequena Galeria (2? bre tela, reunindo 15 peças de até 28 de outubro, na Sblò da

da andar do MARGS — Praça da formas variadas como forqui- Galeria (29 andar do MARGS—
Alfândega). Visitação até 31 de lhas. Na galeria Tina Presser Praça da Alfândega). Visifação
outubro, de terças a domingos, (rua Paulino Teixeira, 35), até de terça a domingo, dos 10 às

31 de outubro com visitação de 17 horas.

L

ROTEIRO

"i ELISABETH TURKIENIEZ — Ex
posição de esculturas em bron
ze e alumínio policromado. Na 
gcleria Singular até 23 de outu
bro na travessa Frederico Linck, 
45, de segunda a sexta, das 9 às 
*12 e das 14 às. 19 horas; e no sá
bado, das 9 às 13horas. Escultura em cerâmica de Tânia Rçfmin■*

ANTONIETA ABAD — Exposi
ção de pinturas a óleo sobre te- 

{•. Ia na sede do Banrisul (rua capi
tão Montanha, 177), até 31 de 

9 outubro, com visitação das 10 
às 16:30 horas.

í-

*
j ISABEL PONS — Exposição co

memorativa aos "25 Anos de 
Gravura", de Isabel Pons nas 
Salas Negras (19 andar do 

Praça

*

MARGS 
Alfândega). Visitação de terça 
a domingo, das 10 às 17 horas, 
até 31 de outubro. das lOàs 17 horas.
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