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Quinta-feira, 11 de outubro de 1984

NOTAS DO KARGS

Dentro do projeto "Llüsiea nc Lluseu”, o IíLAjRGS, órgão d'-- Subsecretária 
de Cultura/SEC, promoverá na ultima quinta-feira do mês de outubro, dia 25, 
às 18 horas e 30 minutos, na Pinacoteca, a apresentação da Orquestra de Casca
ra da OSPA. Entrada Franca.

0 lluseu de Arte do Eio Grande do Sul, crgao da Subsecrst&ria de Cul
tura/- D, estará promovendo, juntamente com a Associação dos Ceramistas do Rio 
Grande do Sul, encontros que ocorrerão nos dias 18 e 19 para complementar a 
rea"ilação do 6^ Salao de Cerâmica do Rio Grande do Sul:

Dia 18 - wBienal de Paenza” com a ProfS* Posa Liaria Coitinho, da Uni- 
ver' .dade de Passo Fundo « 17 horas, no Auditório.

Dia 19 - "Diálogo com lleguxni Yuasa", destacado ceramista brasileiro- 
às j./ noras, no Auditório,

mittGS
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



Jornal*. -£<c> Cad^n.o

Data*.. ../...io..... i 8^
Pagina! _£?.___( /W^èVvioi (Movaes)

" S Sun 10 : TcAe.5 W\; /leg VXW-LI

ARTES VISUAIS
■PINCELADAS-

A ativista cultural Diana Domingues está sempre a 
mil. Agora, em homenagem ao Mês da Criança, ela le
vou até Caxias o artista plástico Marcelo Nltsche para 
montar “A Bolha”, objeto inílável criado para permi
tir experiências sensorials de cores, espaços e su
perfícies. A obra, instalada na galeria de arte da Casa 
de Cultura até esta quarta (dia 17) e motivando vários 
eventos paralelos, é um tubo de nylon de 25 metros de 
comprimento dividido em vários compartimentos, um 
de cada cor, fechados ou abertos por zíper. A criança
da tem se divertido vendo e entrando na Bolha.

■ MAIS — Diana Domlgues também Inaugura, neste 
sábado, em Caxias, uma exposição de suas obras re
centes, vistas em agosto no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. A mostra, denominada “Universusmul- 
ti”, reúne pinturas, off-set, xerox e vídeos. Ocupará 
très espaços: Casa de Cultura, Banespa e Vídeo-Clube 
de Caxias.
V BIENAL — A Fundação Bienal de São Paulo avisa 
que ainda está recebendo dossiês de aristas interessa
dos em participar da 18* edição da mostra, que está se 
organizando em tomo da temática do “Homem e a Vi
da”. Currículo, fotografias das obras e material publi
cado sobre o artista devem ser enviados para a Funda
ção Bienal: Caixa Postal 7832 CEP 01000 São Paulo SP.
■ CERÂMICA — Quem gosta, quem não gosta e quem 
tem algum preconceito com a cerâmica nâo pode dei
xar de assistir a palestra que o ceramista Meguml 
Yuasa vai fazer, às I7h desta sexta, no Margs. Megumi 
é muito mais que um artista do barro: é um filósofo dos 
processos de criação. Hoje, ele inicia dois cursos no 
Museu: um para principiantes (das 9h às 12h30mln) e 
outro para profissionais (das I4h3min às 18h). As inscri
ções podem ser feitas na ocasião.
■ LIANA — Nesta quinta, Liana Timm Inaugura, na 
Cambalache Atelier de Arte (Praça Maurício Cardoso, 
141), uma nova série de trabalhos em desenho, serigra- 
fla, heliogravura e xerox. A mostra é itinerante e já foi 
vista em setembro na Fundação Cultural do Distrito 
Federal (Brasília), devendo ainda percorrer mais 12 ci
dades brasileiras, entre elas Rio e São Paulo.
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VEJA ESTA SEMANA
quinta-feira, a mostra de fotos 
e gráficos documentando o 
atendimento prestado á 
população do pais pela Legião 
Brasileira de Assistência nos 
últimos cinco anos. Visitação 
em horário bancário.

HOJE
® O Balé de Câmara do Sul, 
sob a supervisão de Márcia 
Lima, fará duas 
apresentações de balê 
moderno em ponta, hoje e 
amanhã, no Teatro São Pedro, 
sempre às 21 h.
A renda desta segunda-feira, 
será destinada ás obras 
assistenciais do Gabinete da 
Primeira Dama do Estado.
Nos dois dias, o programa 
será dividido em três partes: 
Brasileiros; En Nombre dei 
Amor e Contrastes. Os 
ingressos estão na bilheteria 
do teatro, a Cr$4 mil (platéia 
e camarotes de primeira), Crí 
3 mil (camarotes de 2*) e Cr$
2 mil (galerias).

® Nesta segunda-feira, às 
21 h, será apresentada no 
Salão de Atos da PUC a peça 
Prometeu Acorrentado. O 
texto é uma adaptação do 
original de Esquilo para a 
realidade da América Latina, 
realizada e dirigida pelo 
músico e teatrólogo Ton 
Neumann. A montagem é do 
grupo "Pheito às Preça'', com 
produção executiva de 
Nicolau Chiavero. A 
encenação faz parte da 
Semana Acadêmica da PUC e 
tem entrada franca.
® O Grupo Tear, que 
encerrou no último fim de 
semana a temporada de sua 
criação coletiva, Crônica da 
Cidade Pequena, fará uma 
apresentação especial hoje. 
Dia do Professor, no mesmo 
local e horário — Teatro 
Renascença,21h. A sessão 
será dirigida especialmente 
"a todas as pessoas que 
divulgam, fotografam, 
filmam, fazem artes plásticas, 
música, circo, produção, etc. 
etc.” Os ingressos, no local, 
também terão preço especial: 
Cr* 3 mil.

QUARTA
BAILEI NA CURVA - No 
Teatro São Pedro, 21 h, a peça 
Bailei na Curva com o Grupo 
Do Jeito Que Dá, em 
temporada comemorativa do 
primeiro ano de sucesso que 
também lança o disco com a 
música Horizontes de Flávio 
Bicca Rocha, e o livro com o 
texto da peça, fotos e 
depoimentos. Ingressos na 
bilheteria após as 13h, a Cr* 8 
mil (platéia), quinta a 
domingo, temporada para o 
público.
CANTO E PIANO - No foyer 
do Teatro São Pedro,
12h30min, o recital com a 
soprano Marga Alvarez e a 
pianista Lia Bergmann, 
interpretando obras de 
Mozart, Schubert, Schumann, 
Brahms, Hugo Wolf, Karl 
Bohm, Lehar, Grothe e 
Strauss Filho. Patrocínio da 
Subsecretária de Cultura. 
Entrada Franca.
DENISE TONON - No Casa 
Nostra (Barão do Triunfo, 49), 
23h30min, quarta e quinta, o 
Show da cantora e 
compositora DeniseTonon 
acompanhada pelo violinista 
Mauro Menezes Lopes.
Denise, Io. lugar no festival 
da Puc/80 e no Festival do 
ldoso/82, promovido pela 
LBA, foi considerada a 
melhor intérprete da Vindima 
da Cançáo/84 e ganhou o 
primeiro lugar com a 
composição Fogo 
(participação especial de 
Mauro Lopes). Apresentações 
dentro do Projeto Primavera 
do Casa Nostra onde — de 
segundas em diante, atuam 
Alexandre
(compositor/cantor/violonista 
), Zê
(composjtor/cantor/guitarrist 
a) e Jorge Santos 
(percussionista).

no baixo. Show integrante do 
Projeto Talento Brasileiro do 
Banco Europeu e das 
comemorações do quinto 
aniversário do Alambique's 
Bar. Reservas pelo fone 
33.1210. Até sexta.
DOZE E TRINTA - No Salão 
de Festas da Reitoria da 
Ufrgs, 12h30min, a 
apresentação do Trio de 
Madeiras — Kim Ribeiro 
(flauta), Adolfo Almeida Jr. 
(fagote) e Augusto Maurer 
(clarinete), dentro do Projeto 
Doze e Trinta promovido pela 
Ufrgs, através da Pró- 
Reitoria de Extensão.
Entrada franca.
TREM DA CULTURA - Em 
Rio Grande, de 16 a 19 de 
outubro, a mostra itinerante 
de parte dos acervos do 
Margs, Arquivo Histórico, 
Museu Antropológico e outras 
entidades. Promoção da 
Subsecretária de Cultura em 
colaboração com a Rede 
Ferroviária Federal, nesta 
etapa com patrocinioda RBS. 
CORAL — Na Igreja das 
Dores, 20h, apresentação 
especial do Coral Infanto- 
Juvenil do Conservatório de 
Música de Montenegro, sob a 
regência de Marli Marlene 
Becker. Patrocínio da 
Subsecretária de Cultura. 
MOSTRA DA LBA - Na 
agência Matriz do Banco 
Sulbrasileiro, de terça a

exposição de pinturas da 
gaúcha Antonieta Abad.

• Io SALÃO DE ARTE DA 
PUC - De hoje a 20 de 
outubro, no saguãc da 
Reitoria da Universidade 
Católica de Porto Alegre, 
realização do 1° Salão de Arte 
integrante das comemorações 
alusivas à Primeira Semana 
Acadêmica, com participação 
de Ana Luz Pettini (escultura 
em pedra); Beatriz Rahde 
(desenho); Joyce Schleiniger 
(desenho e gravura)e Paulo 
Porcella (pintura, detentor do 
Io Prêmio Aplub). Visitação 
das 15h às I9h.

TERÇA
Sílvio caldas - no 
Alambique's Bar 
(Independência, 30/sobreloja), 
a partir das 23h, o Show do 
cantor Silvio Caldas com uma 
retrospectiva de sua carreira 
(que se confunde com a 
própria história da MPB). 
Acompanhamento de um 
regional formado por Plauto 
Cruz (flauta), professor Darci 
(violão), Edson (cavaquinho) 
e Cabeça (pandeiro). Silvio 
também apresentará alguns 
números com Paulo Pinheiro 
ao piano, Argus Montenegro 
na bateria, e Marco Antônio

^ De hoje, ao dia 31 de 
outubro, sempre das lOh às 
I6h30min, o Banrisul estará 
promovendo em sua sede 
(Capitão Montanha, 177 — 
Praça da Alfândega)l

Segunda-feira, 15.10.84/ZH SEGUNDO CADERNO — 2 HOMENAGEM - No 
Macanudo (Mariante, esquina 
Castro Alves), a partir das 
2lh, a homenagem a Airton 
Pimentel — que gravará suas 
mãos no painel da casa e 
autografará.
BIENAL DE FAENZA - No 
Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°), 15h30min, de quartas a 
domingos, projeção do 
audiovisual Bienal de Faenza 
e Semi-Artesanal de Louça. 
Nesta quinta, no auditório (2o. 
andar), I7h, presença de Rosa 
Maria Coutinho, professora da 
Universidade de Passo Fundo, 
dentro do Projeto Encontros 
no Museu, discorrendo sobre o 
assunto.
DIALOGO COM MEGUMI 
YUASA — No mesmo local, 
sexta-feira, 17, diálogo com 
Megumi Yuasa, de São Paulo, 
um dos mais destacados 
ceramistas brasileiros.
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•Ceramistas em ação
Ceramistas gaúchos tém encontro marcado em 

outubro no Margs. onde acontece o 6o Salão de Ce
râmica, além de atividades desenvolvidas com 
crianças e interessados. Consta do programa tam
bém um encontro com Megumi Yuasa, que orienta
rá a confecção de cerâmicas.


