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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIC GRANDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

ENCONTROS NO MUSEU:

" A OBRA RETROSPECTIVA DE VASCO PRADO 11
arteiManoel Sarnento Barata C/Presença V.PPROF. e crítico de

Promoção : S.üSEC / SEC 

MARGS

Local : MARGS - Auditório

NS de peças s

8/4. X19/11 17 horasXPeríodo 1 a

Observações : - Com a presença de Vasco Prado 

- Assistido por 27 pessoas.
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Proqramados
* AIARGS, órgão da-guhsecretaria de cyltur-a7SEfc promove 

hoje encontro sobre “A Obra Retrospectiva de Vasco
Prado” com Manoel Sarmento Barata, âs 17 horas, em seu 
auditório do 2o andar. Manoel Sarmento Barata, integrando-'a 
programação referente à mostra retrospectiva de Vasco 
Prado, abordará tema referente à vida e obra do artista, 
com presença do artista.
★ Caixa Econômica Federal e sua Associação de Pessoal -

(APCEFER), inauguram hoje, às 17h30min, a exposição 
"Fotografia Caixa Federal”, representativas da atuação e cul
tura da Caixa, revelados pelas sensibilidade de diversos eeo- 
nomiários gaúchos. A exposição permançce até 13 de dezem
bro, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30min, no subsolo da 
Agência Praça da Alfândega.
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Assunto
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Uma palestra sobre Vasco Prado
Dentro das comemora

ções dos 70 anos de Vasco 
Prado, o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul promove 
hoje, às 17 horas, a palestra 
"A Obra Retrospectiva de 
Vasco Prado”, com o pro
fessor e critico de arte Ma
noel Sarmento Barata. A 
promoção, que acontece no 
auditório do 2? andar do 
Margs. é aberta ao público.
MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS
— Exposição de peças em di
versas técnicas de Alice Soares, 
Ligia Brisolara, Leda Flores. Ro
berto Cidade, Vasco Prado, 
Glória Yen Yordi, Nanette Mo
reira. entre outros. No Ponto de 
Arte Alberto (Joalheria Alberto - 
avenida 24 de Outubro, 111), 
com visitação no horário co
mercial.

FEIRA DE NATAL — A Galeria 
do Arco realiza, até 31 de de
zembro, sua Feira de Natal com 
arte, que inclui trabalhos de ta
manhos médio e pequeno, de 
artistas gaúchos: serigrafias. li
tografias, esculturas, gravuras, 
cerâmicas e cartões de natal. 
Além de peças de Ado Malago- 
li, Alice Brueggemann, Nelson 
Jungbluth, Joana Moura, Alice 
Soares e Marlies Ritter, entre 
outros, artesanato do Vale de 
Jequetinhonha e Tracunhaém. 
Visitação de segunda a sexta, 
das 9h às 12h e das 14h às 18h 
30min, e no sábado das 9h às 
19h.

ALDEMIR MARTINS — Exposi
ção de 12 gravuras e 13 pinturas 
a óleo sobre tela do artista cea
rense. Na Galeria de Arte do 
Casa Masson (rua dos Andra- 
das, 1459), com visitação de 
gunda a sexta, das 8h30 às 
18h45 e e no sábado, das 8h30 
às 12h.

Arte do Rio'Grande do Sul. Até 
16 de dezembro. A exposição 
compõe -se de um painel de 
pinturas sobre tela recortada. 
Visitação de terça a domingo no 
Margs (Praça da Alfândega), 
das lOàs 17 horas.

GAÚCHOS DO PANORAMA —
Coletiva com xilogravuras, de
senhos e peças gráf icas de Car
los Wlodimirsky, Anico Hersko- 
vits. Frantz e Ana Alegre, qua
tro dos gaúchos selecionados 
para o Panorama da Arte Sobre 
Papel realizado pelo Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. Na 
Galeria Delphus Arte Sobre Pa
pel (avenida Cristóvão Colom
bo. 1.093), com visitação de se
gunda a sexta, das 9 às 12 e das 
14 às 19, e no sábado, das 9 às 
12.30 horas.

MOSTRA DE NATAL — Coletiva 
com desenhos, tapeçarias, pin
turas e esculturas, dos artistas 
Luiz Carlos Weber, Neuza Ma-

Vasco Prado: debatido no Margs

ria Guinsberg. Alzira Chaves
Barcelos e Cláudio Stern. No . .... T .
Uriibanco (Avenida Alberto Anton.o Ma,o. Carlos Tenius,

Bins, 453). com visitação até 22 Z °
de dezembro, de segunda a ^uke, Jose Guerra, Mor,com e
sexta das lOàs 17 horas. *o1? Trovassos' en^ outros.

Em homenagem aos 70 anos de 
Vasco Prado, no Centro Muni
cipal de Cultura (avenida Érico 
Veríssimo, 3C7). Visitação de 
segunda a domingo, no horário 
da programação no Centro. 
Municipal de Cultura.

res gaúchos e nacionais com LEOPOLDO PLENTZ - Mostra fo
tográfica "Paisagens Catari
nenses" enfocando o patrimô
nio cultural da Ilha de Florianó
polis. No Espaçe IAB (rua An- 
nes Dias, 166), de 13 a 30 de 
novembro, de segunda a sába
do, das 9 às 22 horas.

COLETIVA — No Saguão da 
Aliança Francesa (rua general 
João Manoel, 282), com os ar
tistas Ana Isabel de Castro Lo- 
vatto, Jussara Maria Rech, Glaé 
Eva Macalós e Marcos Diestel. 
A exposição reúne pinturas, 
desenhos e gravuras. Visitação 
até 29 de novembro, de segun
da a sexta, das 9 às 12 e das 15 
às 19 horas.

INÊS BENETTI - Exposição de 
20 pinturas em acrílico sobre te
la da série "Imagens da Bolí
via", no Atelier Estágio Arma
zém de Arte (rua Coronel Bordi- 
ni, 1628). Visitação de segunda 
a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 
18 horas.

MOSTRA "4x4" - Trabalhos 
dos fotógrafos Emilio Luisi. 
Malu Dabus Frota, Janini 
Decot e Ana Maria Stefani: 
No Museu de Comunicação 
Social Hipólifo José da Cos
ta (rua dos Andradas 959). 
até 30 de novembro Visita
ção de segunda a sexta, 
das 8 às 18 horas, e no sá 
bodo. das 14 às 18 horas.

11? EXPOEND — No "hall" da 
agência central dos Correios e 
Telégrafos (rua Siqueira Cam
pos, 1100), reunindo 200 traba
lhos (desenho artístico, publici
tário e arquitetônico), de alu
nos da Escola Nocional de Dese
nho. Os destaques estão com 
Miguel Ângelo Farias da Cruz, 
Maria Alexandra Virote, José 
Roberto Mendonça Vaz, pre
miados com o Troféu "Apoio”. 
Visitação no horário de funcio
namento da ECT, das 8 às 22 ho
ras.

VASCO PRADO — Retrospecti
va "70 Anos de Vida, 40 Anos 
de Arte", contendo 97 obras do 
escultor gaúcho, em exposição 
no Margs (Praça da 
Alfândega), até 30 de dezem
bro, com visitação de terças a 
domingos, das 10 às 17 horas. 
Durante a retrospectiva será 
projetado de quartas a domin
gos, às 15:30 horas, um video
cassete sobre a vida e a obra 
do artista. Também na Galeria 
Singular uma individual de 
Vasco Prado com 30 esculturas 
em terracota e bronze e oito 
relevos em terracota. Na tra
vessa Frederico Linck, 45, até 
15 de dezembro, com visitação 
de segundas a sexf«s,das9 às 
12 e das 14 às 19 horas, e no 
sábado, das 9 às 13 horas.

ANTÔNIO ALVARES — Mostra 
fotográfica do Teatro São Pe
dro, em exposição até 9 de de 
zembro no "fbyer" do Teatro 
São Pedro (Praça da Matriz). 
Visitação de terça a domingo, 
a partir das 12 horas.

OCASO — Mostra de desenhos 
de Gisele Rivoire e Elaine 
Athayde Tedesco na galeria de 
Arte da Livraria Prosa i Verso 
(rua Mostardeiro. 120). Visita; 
ção até 29 de novembro, das 9 
às 12 e das 14 às 20 horas.

A PINTURA DE JOÃO GRIJÓ —
O artista de origem portuguesa 
João Manoel Grijó dos Santos, 
que está radicado no Brasil há 
seis anos, expõe no Museu de

5? FEIRA DO PEQUENO BRON
ZE — Mostra reunindo esculto-
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Com a própria presença do artista, Manoel Sarmento 
Barata reuniu, no final da tarde de quarta-feira no Museu 
de Artes, um numeroso grupo, ao falar sobre a vida e obra 
de vasco Prado. Barata é autor do depoimento sobre o ar
tista gaúcho que integra o livro “Vasco Prado”, lançado 
recentemente. A reunião informal faz parte do programa 
Encontros no Museu” e tem proporcionado agradáveis 

bat^papos entre artistas e admiradores da sua obra En
quanto isso, continua em exibição diária, a^projeção do vi
deocassete sobre Vasco, realizado em convênio com a 
Pro-Video da PUC e apoio da TV Educativa


