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Observações : - ISABEL PONS ( Espanha, 1°12 )
naturalizada brasileira ha 35 anos.

- Em comemoração a Data Nacional de Espanha(. 12/10/8 li

- Houve entrega do I Prêmio Espanha de Literatura e
Ensaio.
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Arte e diplomacia
■ Data nacional da Espanha, 12 de 
outubro, será comemorada com a vin
da da artista Isabel Pons, nascida em 
Barcelona, radicada no Rio. Carioca 
honorária, título úue recebeu em 1964, 
a artista estará expondo várias gra
vuras no Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul. Nas décadas 30-40, Isabel 
trabalhou no atelier do pintor Carlos 
Vasques e também realizou ilustra
ções para Garcia Lorca. Depois disso, 
viajou ao Brasil, onde fixou residên
cia. A vinda da artista é iniciativa do 
Consulado da Espanha.

■ “Não çonsigo forçar uma foto: ela 
sai tão naturalmente que. para meus 
melhores trabalhos, nunca bato mais 
de uma’’. As palavras de Guilherme 
Paz que está expondo o seu trabalho 
até o final deste més, no Museu de Ar
te. Entre as fotografias selecionadas 
por ele, está “La Défense’’, que se
gundo o autor, “é a melhor foto de 31 
filmes”. Guilherme teve muitos cum
primentos da nova geração de artis
tas com a inauguração da mostra na 
última semana.

■ Manfred Bartel, novo vice-cônsul, 
já assumiu suas funções no Consulado 
da Alemanha. Anteriormente, Bartel 
serviu junto ao Consulado Alemão em

mi ..................- - - - -
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Data nacional da Espanha, 12 de 
outubro, será comemorada com a vin
da da artista Isabel Pons, nascida em 
Barcelona, radicada no Rio. Carioca 
honorária, título que recebeu em 1964, 
a artista estará expondo várias gra
vuras no Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul. Nas décadas 30-40, Isabel 
trabalhou no atelier do pintor Carlos 
Vasques e também realizou ilustra
ções para Garcia Lorca. Depois disso, 
viajou ao Brasil, onde fixou rcsidên- 
eia, A vinda da artista é iniciativa do 
Consulado da Espanha.
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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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Aríe predominando na motivação da semana
••• Acontecimentos artísticos 
da semana iniciam no dia 9, 
com exposição de Harry 
Dorfler, na pequena galeria do 
MARGS. 0 artista prefere dizer 
poucas palavras sobre o seu 
trabalho, “isto porque o 
denomino Arte Momentânea — 
Momentart”. Sua técnica 
consiste em xerocar a evolução 
dos trabalhos, até seu 
acabamento final.
Na mesma noite, na galeria de 
arte do Banco Europeu, 
acontece coquetel em torno da 
exposição individual da artista 
Norma Cazzulo.

Prêmio Espanhol de Literatura 
e Ensaio.

•••O Cônsul da Espanha e a 
Sra. Fernando Martinez de 
Westerhausen recebem, no 
início da noite do dia 10, nos 
salões do MARGS, para 
coquetel pela Fiesta Nacional 
de Espana. Além da presença 
de amigos e representantes de 
entidades espanholas, o ponto 
alto da festa será a 
retrospectiva dos 25 anos de 
gravura da artista Isabel Pons, 
nascida em Barcelona mas 
naturalizada brasileira há 38 
anos. Finalizando a noite, o 
cônsul espanhol fará a entrega 
dos troféus aos vencedores do I

••• Cerca de 60 filmes, ainda 
inéditos nas salas brasileiras, 
estarão participando da 8a 
Mostra Internacional de 
Cinema de São Paulo. Entre as 
películas estão obras de 
Bergman, Herzog, Hideo, 
Resnais, Truffaut e Goddard. A 
mostra, que acontecerá de 15 a 
31 de outubro, encontra-.se no 
mesmo nível dos festivais de 
Nova Iorque, Cartagena, Viena 
e Londres.
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ISABEL PONS - No 
Margs, com abertura ás 
19h30min, a mostra 26 
Anos de Gravura da 
artista espanhola que se 
naturalizou brasileira. 
Promoçào Margs/Susec. 
com a chancela do 
Consulado da Espanha.
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Assunto
Isabel Pòns

Abre hoje, às I9h30min, 
nas Salas Negras do Margs 
(Praça da Alfândega, s/n°), 
a exposição Isabel Pons — 
25 Anos de Gravura. Come
morativa dos 25 anos de 
gravura da espanhola, na
turalizada brasileira, 
mostra ficará aberta à visi
tação pública de terças a 
domingos, das lOh às I7h, 
até 31 de outubro.

a

Segundo Fernando Mar- 
tinez Westerhausen, cônsul 
da Espanha em nossa capi
tal — sob cuja chancela 
vem a Porto Alegre essa 
importante exposição —, 
“as raizes européias da ar
tista foram enriquecidas 
pela inesgotável fonte de 
inspiração da natureza e do 
povo brasileiros, produzin
do uma obra que se consti
tui em exímio exemplo da 
potência criadora de uma* 
simbiose cultural euroame- 
ricana".

Detentora de importan
tes prêmios nacionais e in
ternacionais (Medalha de 
Ouro/ II Bienal do México, 
1960; Melhor Gravador Na
cional/ VI Bienal São Pau
lo, 1961; Latino-americano 
de Gravura/ XI Bienal de 
São Paulo/ 71, entre ou
tros), Isabel Pons tem 
obras suas em Museus no 
Brasil e no exterior, além 
de coleções particulares.
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As gravuras de Isabel
Numa promoção conjunta 

do Consulado da 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 exposição das 25 
obras da artista plástica es
panhola, radicada no Brasil 
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 inesgotável fonte 
de inspiração da natureza e 
do povo brasileiros”. Segun
do ele a obra de Isabel se 
constitui num exemplo da 
“potência criadora de uma 
simbiose cultural euro- 
americana”.

Isabel Pons, que grava 
com prensa manual, afir
ma: “as tiragens sou eu 
mesma quem faz, exata
mente como faziam os 
artistas do século XVI”. Ela 
nasceu em Barcelona, em 
1912, e iniciou sua formação 
artística em 1925, na Escola 
Nacional de Belas Artes de 
San Jorge de Barcelona e 
na Escola Industrial de Se- 
badell. Entre 1930 e 1940 fre- 
qüentou o Real Círculo Ar
tístico de Barcelona, o Ate- 
lier do pintor Carlos Váz- 
quez e realizou ilustrações 
para Garcia Lorca. Já no 
Brasil, em 1957, passou a le
cionar na Escola de Artes 
Visuais, integrando o Con
selho do Patrimônio Artís
tico e de Belas Artes do Rio 
de Janeiro.

Da serie Pimentões" de Norma Cazzulo, na galeria do Banco Europeu

As gravuras de Isabel “Série Pimentões”, que con- 
Pons podem ser apreciadas sistem em diversas varia- 
até 31 deste mês nas Salas ções de formas desenvolvi- 
Negras (1? andar do das a partir de um modelo 
MARGS - praça da Alfân- de pimentão. Norma parti- 
dega), de terça a domingo, cipou em várias coletivas 
das 10 às 17 horas. em Porto Alegre e no inte-

HARRY DORFLER rior do estado. Entre 1974 e 
Desenhista alemão radi- 1980 cursou desenho e pintu- 

cado em São Paulo desde ra no Atelier Livre da Pre- 
1981 expõe na Pequena Ga- feitura, tendo como profes- 
leria (2? andar do MARGS. sores Danúbio Gonçalves, 
praça da Alfândega) se- Clébio Sória, Paulo Peres, 
qüências de desenhos e xe- entre outros, 
rografias. A mostra, que 
abriu ontem, dia 9, fica até 
31 de outubro, com visitação 
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 
do México (1960), Prêmio de 
Melhor Gravador Nacional 
da 6? Bienal de São Paulo 
(1961), Prêmio Fiat na 31?
Bienal de Veneza (1962).

DESENHOS E
LITOGRAFIAS

A Aliança Francesa inau
gurou ontem, dia 9, às 19 ho
ras, coletiva de desenhos e 
litografias de João Costa, 
Ondina Pozoco e Leonardo 
Canto. A exposição pode ser 
visitada até dia 19 deste 
mês. de segunda a sexta das 
9 às 12 e das 15 às 19 horas. 
A Aliança Francesa fica na 
rua João Manoel. 282.

Galeria do Banco Europeu 
(rua José Montaury, 155), 
mostra de 18 pastéis (35 
centímetros X 50 centíme
tros) , em sua primeira indi
vidual. As peças integraiji a
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Isabel Pons
Abre hoje, às I9h30min, 

nas Salas Negras do Margs 
(Praça da Alfândega, s/n°), 
a exposição Isabel Pons — 
25 Anos de Gravura. Come
morativa dos 25 anos de 
gravura da espanhola, na
turalizada brasileira, a 
mostra ficará aberta à visi
tação pública de terças a 
domingos, das lOh às I7h, 
até 31 de outubro.

Segundo Fernando Mar- 
tinez Westerhausen, cônsul 
da Espanha em nossa capi
tal — sob cuja chancela 
vem a Porto Alegre essa 
importante exposição —, 
“as raizes européias da ar
tista foram enriquecidas 
pela inesgotável fonte de 
Inspiração da natureza e do 
povo brasileiros, produzin
do uma obra que se consti
tui em exímio exemplo da 
potência criadora de uma* 
simbiose cultural euroame- 
ricana”.

Detentora de importan- 
téb prêmios nacionais e in
ternacionais (Medalha de 
Ouro/ n Bienal do México, 
1960; Melhor Gravador Na
cional/ VI Bienal São Pau
lo, 1961; Latino-americano 
de Gravura/ XI Bienal de 
São Paulo/ 71, entre ou
tros), Isabel Pons tem 
obras suas em Museus no 
Brasil e no exterior, além 
de coleções particulares.

ISABEL PONS - No 
Margs, com abertura ás 
19h30min, a mostra 25 
Anos de Gravura da 
artista espanhola que se 
naturalizou brasileira. 
Promoção Margs/Susec, 
com a chancela do 
Consulado da Espanha.



Jornal:............................
Data:-----
pagina:_
Assunto:

J
10.../ A o /

• 2
31 S cxb A..Çc>V\ *?_

Teatro de Câmara terá 

melhoramentos
0 Teatro de Câmara de 

Porto Alegre, subordinado à 
Secretaria Municipal de Edu
cação e Cultura, terá suas 
instalações elétricas reforma
das e ampliadas. A iniciativa, 
segundo o secretário da 
SMEC, João Mano José, tem

por finalidade deixar em boas 
condições de aproveitamento 
aquela sala de espetáculos, 
que vem atraindo grande nú
mero de publico e promoven
do grupos artísticos locais.

Para a realização dos traba
lhos, uma comissão especial
mente designada pelo secretá
rio Mano José está recebendo 
propostas, hoje, na sede da 
SMEC, localizada no 10- an
dar do edifício de número 20 
da Travessa Mário Cinco Paus 
(atrás da Prefeitura Nova).

0 Teatro de Câmara de 
Porto Alegre foi inaugurado 
em 10 de novembro de 1970. 
Resultou da adaptação de dois 
pavilhões existentes no local, 
cujo projeto foi ampliado para 
750 metros quadrados, a fim 
de acomodar uma platéia 
210 poltronas e demais insta
lações.

De janeiro a agosto desete 
ano, o Teatro de Câmara apre
sentou 151 espetáculos, cinco 
promoções e um evento, atin
gindo um público de 21.610 
pessoas.

Gravura
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, órgão da Sub
secretária de Cultura/SEC, 
com a chancela do Consulado 
da Espanha, traz a P. Alegre 
importante mostra comemora
tiva dos "25 Anos de Gravu
ra" de Isabel Pons, até 31 de 
outubro.

Fernando Martinez Wester- 
hausen, cônsul da Espanha 
em nossa capital, no catálogo 
da mostra de Isabel Pons no 
MARGS, declara que "as raí- 

européias da artista foram 
enriquecidas pela inesgotável 
fonte de inspiração da nature
za e do povo brasileiro.

com
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outubro, de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas.
NORMA CAZZULO — Exposi
ção de 18 desenhos o 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.
DESENHOS E LITOGRAFIAS —
Ondina Pozoco e Leonardo Can
to na Aliança Francesa com de
senhos e litografias, até 19des
te mês, de segunda a 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 peças de 
formas variadas como forqui- 
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
ras.

ROTEIRO
ISABEL PONS — Exposição co
memorativa aos "25 Anos de 
Gravura", de Isabel Pons nas 
Salas Negras (1? andar do 
MARGS 
Alfândega). Visitação de terça 
a domingo, das 10 às 17 horas, 
até 31 de outubro.

HARRY DORFLER — Mostra de 
desenhos e reprodução xero- 
gráfica na Pequena Galeria (29 
andar do MARGS — Praça da 
Alfândega). Visitação até 31 de

bro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
19 horas: e no sábado, das lOàs 
12 e das 15 às 19 horas.

CARLOS SCLIAR — Mostra de 
guaches, aquarelas, serigrafias 
e litografias até o dia 11 deste 
mês na Bolsa de Arte (Quintino 
Bocaiuva, 1115), de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das 15 às 
21 horas. E no sábado das 15 às 
19 horas.

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-yde terça a domingo,das 10 
às 22 horas. E na Galeria Singu
lar (travessa Frederico Linck, 
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.

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 
Galeria (29 andar do MARGS — 
Praça da Alfândega). Visitação 
de terça a domingo, das 10 às 
17 horas.

ARIANE TISO — Mostra de 
pinturas a óleo sobre tela no 
"hall" da Assembléia Legislati
va do estado. Visitação até 12 
de outubro, no horário de fun
cionamento do auditório. E de 
segunda a sexta, das 8:30 às 
11:30edas 13:30 às 18:30 horas.

Praça da

ARTE DO FOTÓGRAFO LAM- 
BE-LAMBE — Exposição de 230 
trabalhos entre fotografias e 
documentos sobre a profissão 
de "retratista de jardim". No 
Museu de Comunicação Social 
Hipólito José da Costa (rua dos 
Andradas, 959), até 31 de outu
bro. Visitação de segunda a 
sexta, das 8 às 18 horas, e no 
sábado, das 14 às 18 horas.

GUILHERME SCHILUNG 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, dos 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 encerramento. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
9 às 12 e das 14 às 19 horas, eno 
sábado, das 9 às 12:30 horas.

GLADYS GEYER — Mostra de 
pastéis sobre papel na Sala de 
Artes da Associação Leopoldi- 
na Juvenil (rua Marquês do 
Herval, 280). Visitação até 11 
de outubro, das 14:30 às 19 ho
ras.

PAULO PORCELLA — Exposi
ção de pinturas em acrílico, na 
Kraft Escritório de Arte (rua Fi
ladélfia, 136), até 28 de outu-
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Brindando a data 

da Espanha
• O cônsul da Espanha e sra. a colonização brasileira. In- 
Femando Martinez de Wes- clusive citando o nome de 
terhausen receberam para Leonordo Boff no texto de 
brindar a data da Espanha no abertura.
Museu de Arte do Rio Grande

• Entre muitos nomes dodo Sul, associando a comemo
ração à mostra da gravadora corpo consular o novo repre- 
Isabel Pons, que apresenta sentante de Portugual, cônsul 
seus trabalhos num dos re- João Pedro da Silveira Car

valho, esteve no coquetel on
de avistei Rosarito e Raul

cantos do museu.
• O grande salão de exposi
ções do acervo do Museu con
centrou os convidados que 
participaram dos drinques e 
da entrega do I Prêmio Espa
na de Literatura e Ensaio. O 
diplomata, que é um dos 
atuantes nomes do corpo con
sular, fez um curto speech en
tregando o prêmio a Roberto 
Huber, cujo trabalho será 
apresentado no suplemento 
cultural da ZH deste sábado. 
O trabalho a respeito do tra
balho de evangelização de 
Frey Junipero Serra, na Cali
fórnia, tem vinculações com

Liard, Francisco Juruena, 
Helena e Jorge Ruhl, os ca
sais Altair de Lemos, Manuel 
Ramos, com quem conversei
a respeito da programação 
turística do Uruguai que asso
cia a Pluna às realizações da
temporada que chega, Car- 
mem Vieira Costa, mãe da 
hostess, que veio para uma 
temporada no Sul, Carla de 
Lemos, secretário de Educa
ção e sra. Francisco Vieira da 
Cunha, professor e sra. Earle 
Macarthy Moreira, e ainda 
muitos outros.
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Roteiro das 

galerias de 

Porto Alegre
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ISABEL PONS — Exposição co
memorativo aos "25 Anos de 
Gravura", de Isabel Pons nas 
Salas Negras (1? andar do 
MARGS 
Alfândega), Visitação de terça 
a domingo, das 10 às 17 horas, 
até 31 de outubro.

HARRY DORFLER — Mostra de 
desenhos e reprodução xero- 
gráfica na Pequena Galeria (2? 
andar do MARGS — Praça da 
Alfândega). Visitação até 31 de 
outubro, de terças a domingos, 
das lOàs 17horas,

NORMA CAZZULO — Exposi 
çâo 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.

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 15 às 19 horas.

MANFREDO SOUZANETO —
Exposição de pinturas em acríli
co com pigmentos da terra so
bre tela, reunindo 15 peças de 
formas variadas como forqui- 
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
ras.

na galeria de arte da Livraria 
Prosa i Verso (rua Mostardeiro 
120- loja4). Visitação de segun 
da a sábado das 9 às 20 horas.

NELSON JUNGBLUTH — CÓ
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 encerramento. Vi 
sitação de segunda a sexta das 
9 às 12 e das 14 às 19 horas, e no 
sábado das 9 às 12:30 horas.

PAULO PORCELLA — Exposi
ção de pinturas em acrílico, na 
Kraft Escritório de Arte (rua Fi
ladélfia, 136), até 28 de outu
bro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
19 horas; eno sábado, das 10 às 
12 e dos 15 às 19 horas.

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,das 10 
às 22 horas. E na Galeria Singu
lar (travessa Frederico Linck, 
45) peças de menores dimen
sões também da §érie "Parse- 
ros", de segunda a sexta, das 9 
às l2horasedas 14às 19horas: 
e no sábado, das 9 às 13 horas.

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 
Galeria (29 andar do MARGS 
Praça da Alfândega). Visitação 
de terça a domingo, das 10 às 
17 horas.

Praça da

GUILHERME SCHILLING MAR
TINS — Primeira individual de 
pinturas em acrilico sobre tela. 
Exposição até dia 19 de outubro
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pelo alto nível cultural 
obtido. Prestigiaram o 
acontecimento, Fran
cisco Juruena, o novo 
decano do corpo con
sular Raul Liard com 
Rosarito, o secretário 
de Educação Francisco 
Salzano Vieira da Cos
ta com Glacy, o novo 
cônsul português, João 
Pedro da Silveira Car-

Não cessaram de chegar flores e

Diplomadas Universitárias.

valho, que já soube fa
zer simpatias. Melanie 
felicíssima com a pre
sença da mãe em Porto 
Alegre. Uma dama co
mo ela, Carmem Vieira 
da Costa.Melanie e Fernando Martinez Westerhausen

la Isabel Pons e para a De parabéns o Consu- 
entrega dos prêmios lado Espanhol Foi um 
Espanha de Literatura momento que marcou 
e Ensaio.

Prêmios que couberam 
a Roberto Hubler (1- 
prêmioj, com seu tra
balho sobre frei Juní- 
pero Serra, o francisca- 
no fundador das nove 
primeiras missões na 
Califórnia e que pre
gou o respeito pelas 
minorias oprimidas. O

— Fotos de Cláudio 
Bergman.Brindes ã Espanha

A comemoração da 
Data Nacional dc Es
panha* *teve este ano 
um forte apelo cultu
ral. muito natural para 
um país que tem sido 
sempre destaque no 
campo das artes. E por 
isso, os brindes à Espa
nha foram no Museu 
de Arte do Rio Grande 
do Sul, onde Melanie e 
Fernando Martinez 
Westerhausen, os côn
sules espanhóis recebe
ram para a exposição 
da gravurista espanho-

segundo premiado foi 
Enrique Serra Padros
que escreveu sobre 
León Felipe Camino, o
poeta que fala sobre a 
Guerra Civil Espa
nhola.

Glacy e Francisco Salzano Vieira da Cunha

Nair e Homero Guerreiro com Irmão Eivo Clemente
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•
NORMA CAZZULO — Exposi
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.

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.

MANFREDO SOUZANETO —
Exposição de pinturas em acríli
co com pigmentos da terra so
bre tela, reunindo 15 peças de 
formas variados como forqui- 
Ihas. No 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
ras.

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, 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 encerramento. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
9 às 12 e das 14 às 19 horas 
sábado, das 9 às 12:30 horas.As outras exposições , eno

ELISA BETH TURKIENIEZ — Ex
posição de esculturas em bron

ze e alumínio policromado. No 
'foyer" do Teatro São Pedro até 
17 deste mês, 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.

PAULO PORCELLA — Exposi
ção de pinturas em acrílico, na 
Kraft Escritório de Arte (rua Fi
ladélfia, 136), até 28 de outu
bro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
19 horas; eno sábado, das 10 às 
12 e das 15 às 19 horas.

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

ISABEL PONS — Exposição co
memorativa aos "25 Anos de 
Gravura", de Isabel Pons 
Salas Negras (1? andar do 
MARGS — Praça* da 
Alfândega). Visitação de terça 
a domingo, das 10 às 17 horas, 
até31 de outubro.

nas

SALÃO DE CERÂMICA -
Mostra das obras selecionadas 

HARRY DORFLER — Mostra de pela 69 edição do Salão de Ce- 
desenhos e reprodução xero- râmica do Rio Grande do Sul,
gráfica na Pequena Galeria (29 até 28 de outubro, na Sala da
andar do MARGS — Praça da Galeria (29 andar do MARGS — 
Alfândega). Visitação até 31 de Praça do Alfândega). Visitação 
outubro, de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas.

ANTONIETA ABAD — Exposi 
ção de pinturas a óleo sobre te
la na sede da Banrisul (rua capi
tão Montanha, 177), até 31 de de terça a domingo, das 10 às 

17 horas.M
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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.

0 mês de outubro no setor 
de artes em Porto Alegre 
não teve a efervescência de 
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 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, 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 encerramento. Vi
sitação de segunda a sexto, das 
9às 12edas 14às 19horas, e.no 
sábado, das 9 às 12:30 horas.

PAULO PORCELLA — Exposi
ção de pinturas em acrílico, na 
Kraft Escritório de Arte (rua Fi
ladélfia, 136), até 28 de outu
bro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
19 horas; e no sábado, das lOàs 
12 e das 15 às 19 horas.

SALÃO DE CERÂMICA —
Mostra das obras selecionadas 
pela 6? edição do Salão de Ce
râmica do Rio Grande da Sul. 
até 28 de outubro, na Sàla da 
Galeria (2? andar do MARGS — 
Praça da Alfândega). Visitação 
de terça a domingo, das 10 às 
17 horas.

ROTEIRO

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 13 horas. Escultura em cerâmica de Tânia Resmin

ANTONIETA ABAD — Exposi
ção de pinturas a óleo sobre te
la na sede do Banrisul (rua capi
tão Montanha, 177), até 31 de 
outubro, com visitação das 10 
às 16:30 horas.

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

MANFREDO SOUZANETO —
Exposição de pinturas em acríli
co com pigmentos da terra so
bre tela, reunindo 15 peças de 
formas variadas como forqui- 
Ihas. Na galeria Tina Presser 
(rua Paulino Teixeira, 35), até 
31 de outubro com visitação de

NORMA CAZZULO — Exposi
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.
HARRY DORFLER — Mostra de 
desenhos e reprodução xero- 
gráfica na Pequena Galeria (2? 
andar do MARGS — Praça da 
Alfândega). Visitação até 31 de 
outubro, de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas.

ISABEL PONS — Exposição co
memorativa aos "25 Anos de 
Gravura", de Isabel Pons nas 
Salas Negras (19 andar do 
MARGS 
Alfândega). Visitação de terça 
a domingo, das 10 às 17 horas, 
até 31 de outubro.

Praça da

*1



.1 nal: .^a^R f\gvCa^V,(...

Jfí.. /„.... 10 / SH__
( CoA Li* <\ <, jjR.aey

L a t a:. 
7'agina‘. J?L

--..+\.fòjcxH......Ck«.r..jp.?..v
— Ce»av^.c.o.

■ ssunto:

ARTES PLÁSTICAS

Malagoli e a temática sacra *>

ADO MALAGOLI — Exposição 
de pinturas sobre a temática sa
cra, incluindo telas inspiradas 
na Catedral Metropolitana e 
nas Missões. Na Cambona 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.

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, das 9 às 
12 e das 14às 19horas; e no sá
bado, das 9 às 13 horas.

ANTONIETA ABAD — Exposi 
ção de pinturas a óleo sobre te
la na sede dò Banrisul (rua capi
tão Montanha, 177), até 31 de 
outubro, com visitação das 10 
às 16:30 horas.

ISABEL PONS — Exposição co
memorativa aos "25 Anos de 
Gravura", de Isabel Pons nas 
Salas Negras (19 andar do 
MARGS 
Alfândega). Visitação de terça 
a domingo, das 10 às 17 horas, 
até 31 de outubro.

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 
16:30horas.

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-
letània 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 encerramento. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
9 às 12 e das 14 às 19 horas, eno 
sábado, das 9 às 12:30 horas.

HARRY DORFLER — Mostra de 
desenhos e reprodução xero- 
gráfica na Pequena Galeria (2? 
andar do MARGS — Praça da 
Alfândega). Visitação até 31 de 
outubro, de terças a domingos, 
das lOàs 17horas.

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

MANFREDO SOUZANETO —
Exposição de pinturas em acríli
co com pigmentos da terra so
bre tela, reunindo 15 peças de
formas variadas como forqui- 12 e das 15 às 19 horas, 
lhas. Na galeria Tina Presser 
(rua Poulino Teixeira, 35), até 
31 de outubro com visitação de Mos,ra das obras selecionadas

pela 69 edição do Salão de Ce
râmica do Rio Grande do Sul, 
até 28 de outubro, na Sala da 
Galeria (29 andar do MARGS — 
Praça da Alfândega). Visitação 
de terça a domingo, das 10 às 
17 horas.

PAULO PORCELLA - Exposi
ção de pinturas em acrílico, na 
Kraft Escritório de Arte (rua Fi
ladélfia, 136), até 28 de outu
bro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
19 horas; e no sábado, das 10às

SALÃO DE CERÂMICA —

segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. Eno sábado, 
das 10 às 12 e das 14 às 19 ho-

Praça da

ras.

GUILHERME SCHILLING MAR
TINS — Primeira individual deNORMA CAZZULO - Exposi-



: Gazela M líI / 
/

J c; nal 

Data
Pagina: _3______________
a s sun t o: ~^X 3at6e/ Povs

4o

- ?)C*I firo dc Cer&mícey

ARTES PLÁSTICAS

Encerramento de duas mostras
ADO MALAGOU — Exposição ção de 18 desenhos a pastel na 
de pinturas sobre a temática sa
cra. incluindo telas inspiradas 
na Catedral Metropolitana e 
nas Missões. Na Cambona Cen
tro de Arte (rua Dona Laura.
204) até 31 de outubro, com vi
sitação das9às 12edas 14às 19 
horas, de segunda a sextá, e no 
'sábado, das 9 às 13 horas.

ANTONIETA ABAD — Exposi
ção de pinturas a óleo sobre te
la na sede do Banrisul (rua capi
tão Montanha, 177), até 31 de 
outubro, com visitação das 10 
às 16:30 horas.

letânia de desenhos, serigra- 
galeria do Banco Europeu (Rua fias e gravuras realizadas 
José Montoury, 155), até dia 10 
de novembro, com visitação de 
segunda a sexta, das 10 às 
16:30 horas.

nos
últimos dez anos. Na galeria 
Delphus Arte Sobre Papel (ave
nida Cristóvão Colombo. 1103), 
sem data de encerramento. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
9 às 12edas 14 às 19horas, 
sábado, das 9 às 12:30 horas.

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

eno

PAULO PORCELLA — Exposi
ção de pinturas em acrílico, na 
Kraft Escritório de Arte (rua Fi
ladélfia, 136), até 28 de outu
bro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
19horas: eno sábado, das 10às 
12 e das 15 às 19 horas.

SALÃO DE CERÂMICA —
Mostra das obras selecionadas' 
pela 6? edição do Salão de Ce
râmica do Rio Grande do Sul, 
até 28 de outubro, na Sala da 
Galeria (2? andar do MARGS — 
Praça da Alfândega), Visitação 
de terça a domingo, das 10 às 
17 horas.

MANFREDO SOUZANETO —
Exposição de pinturas em acríli
co com pigmentos da terra so
bre tela, reunindo 15 peças de 
formas variadas como forqui- 
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
ras.

ISABEL PONS — Exposição co
memorativa aos "25 Anos de 
Gravura", de Isabel Pons nas 
Salas Negros (19 andar do 
MARGS 
Alfândega). Visitação de terça 
a domingo, das 10 às 17 horas, 
até31 de outubro.

Praça da

NORMA CAZZULO — Exposi- NELSON JUNGBLUTH — Co-

4A arte ajuda a criar um mundo mais humano.
t
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‘findo caminhos para a cultura.j * " •


