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ÜJ* *Paulo Estelllta Herke- 
nhoíf, o diretor do Instituto 
Nacional de Artes Plásti
cas (INAP), estará no Mu
seu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Margs), às 17 horas 

apianhã, para um en
tro com a comunidade. 

Entre os temas que ele pre
tende abordar estão os pre
parativos para o Salão Na
cional, que se desenvolve 
ao final de cada ano, no 
Rio, a atual situação do 
IN AP e a política cultural 
que o órgão deverá adotar 
na Nova República.

A programadora visual 
carioca Eliane Soares, 30 
anos, foi a vencedora da fa
se nacional do concurso de 
cartazes em comemoração 
ao 40° aniversário da ONU. 
Ela trabalha há 14 anos co
mo programadora, e foi 
aluna de Ivan Serpa e Ana- 
bella Galger. Agora, vai re
presentar o Brasil na fase 
final do concurso, em Nova 
Iorque. Foram ainda sele
cionados 20 outros traba
lhos que serão expostos no 
Centro de Informações das 
Nações Unidas do Rio.

semestre, engloba desde a 
campanha das diretas até 
os 60 primeiros dias do go
verno Samey. A primeira 
apresentação será na Gale
ria de Fotografia da Funar- 
te, devendo a mostra em 
seguida itlnerar pelas prin
cipais capitais brasileiras. 
As fotos devem ser encami
nhadas para o INFoto, 
acompanhadas de um 
currículo.

mento e inscrições na sede 
da Funarte do Rio.
* A livraria Espaço, Li
vros & Artes está promo
vendo a exposição e venda, 
com exclusividade, da cole
ção de posters de Antônio 
Peticov. Artista intemacio- 
nalmente conhecido, Peti
cov está fora do Brasil há 
14 anos, residindo atual
mente em Milão. Sua obra 
atual compõe-se de pintu- 
r a s ,
escultuunderground e do 
realismo mágico.

<?e
con

*Cultura e Arte no Brasil: 
Tradição e Ruptura é o títu
lo do concurso para bolsa 
pesquisa em artes plásti
cas, música, folclore e foto
grafia que está sendo pro
movido pelo Núcleo de Pes
quisas da Funarte. As ins
crições ficarão abertas até 
30 de setembro. Regula-

desenhos,

* ** A Funarte promove em 
outubro a 8* Mostra de 
Audlo-Vlsuals. A proposta 
do Instituto Nacional de 
Fotografia é de divulgaras 
diversas manifestações da 
fotografia brasileira. Fotó
grafos profissionais e ama
dores poderão enviar seus 
trabalhos até 23 de agosto. 
Fichas de inscrição devem 
ser solicitadas à INFoto, lo
calizada na rua Araújo 
Porto Alegre, 80 — CEP 
20.030, RJ.

O Concurso de Desenho 
Infantil organizado pelo 
Banco Lar Chase, teve co
mo vencedora na classe jú
nior, a gaúcha Janaina 
Guedes Simões.

Guido Goulart, ex-editor 
da revista Artls, abre sua 
primeira individual nesta 
sexta-feira. A mostra reú
ne 16 desenhos no Ateüer 
Estágio, locallzadc na Cel. 
Pordini, 1682.

* João Magalhães e 
Franzt foram os dois gaú
chos premiados no Salão 
Paranaense, que deverá 
abrir em setembro, no 
Museu de Arte Contempo
rânea de Curitiba. Os de
mais gaúchos selecionados 
foram Alphonsus, Ana Mo- 
rogrando, Eleonora Grae- 
bin, Franca Taddei, Gisela 
Waetge, Maristela Salvato- 
ri, Mariza Barros, Miriam 
Toupolar, Moacir Guls, 
Odete Garbin, Oridlna, 
Sxndra Knackpuss, Silvia 
Cestari Cunha e Wagner 
Dotto.

* Somente até 9 de agosto 
o Instituto Nacional de Fo
tografia também estará re
cebendo trabalhos de fotó
grafos profissionais e ama
dores interessados em par
ticipar da mostra O Mo
mento Sucessório Brasilei
ro do Período 1984-86. A ex
posição de âmbito nacio
nal, a ser realizada neste

«u
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Três ocasiões importantes nas artes
Paulo Herkenhoff, Di

retor do INAP/FUNARTE, 
estará no auditório do 
Margs nesta sexta-feira á 
tarde, para um encontro 
com artistas plásticos e pú
blico interessado, abordan
do temas relacionados com 
as artes plásticas e a cultu-

madeira minúsculas, pro
pondo ao observador uma 
espécie de guia prático de 
metafísica visual. Um tra
balho curioso, interessan
te, que a galeria apresenta 
até o final do mês.

marcada uma exposição de 
seu trabalho para agosto do 
próximo ano, quando será 
mostrada a série que ele 
está fazendo para partici
par, como artista convida
do, da Bienal Internacional 
de São Paulo. São várias 
cenas, todas realizadas em 
gravura em metal, com 
monotipias, sobre a obra 
“O Guarani” de Carlos Go
mes. O trabalho será mos
trado na Cambona Centro 
de Arte, junto com uma ml- 
nissérie de gravuras aqua- 
reladas que o artista leva 
para a Europa este ano, pa
ra individuais em Barcelo
na e Londres, e com o lan
çamento do livro sobre 
Carlos Martins, organizado 
por Frederico Nasser.

ra.
® Carlos Martins, grava
dor, diretor do Gabinete de 
Gravura do Museu Nacio
nal do Rio de Janeiro, foi o 
responsável pela organiza
ção, entre outras, da mos
tra de Fayga Ostrower e 
das exposições sobre a his
tória da gravura em metal 
e xilogravura, apresenta
das no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. Na sua 
passagem por aqui, ficou

® A paulista Jeanete Mu- 
satti está 
marcada p 
te mês, na Galeria Tina 
Presser. A mostra, intitula
da "Caixas”, é exatamente 
o que seu nome diz: univer
sos, representações do coti
diano são colocados pela 
artista dentro de caixas de

i individual 
o dia 14 des-



erças a sextas, das 8h45min 
is llh30min e das 13h45min 
is 17h. Sábados e domingos 
Jas 17h às 21 h. Exposição 
>ermanente sobre petróleo. 
:ristiano CHAGAS - Na 
íuimera Artes e Livros (Os
valdo Aranha, 1070, sala 
101), de segunda a sábado, 
;m horário comercial. 
Xcrilcio sobre tela.

NOITE
\DÂO PINHEIRO TRIO - 
Mo Bar Porto Velho (Andra- 
ie Neves, 42), ás 21 h, de se- 
junda a sábado. MPB e su- 
ressos internacionais. Cou- 
rertCrí 3 mil.
IAARIO BARROS - No Re- 
>rise (Lima e Silva, 885), ás 
!lh, de segunda a sábado. 
iAPB e sucessos internacio- 
lais.
CAZU — No Thifany's Bar 
Io Alfred Hotel (Senhor dos 
aassos, 105), ás 21 h, de se- 
junda a sábado. Kazu, Garo- 
o e Aloísio interpretam 
iAPB e sucessos internacio-

CelsO Jardim, atração do Ba 
Academia

co, 288), âs21h, de segunda 
sábado. MPB e sucessos i 
ternacionais. Couvert Crí 
mil.
DJAIR SILVA - Na Chu 
rascaria Chama Crioula (J 
sé de Alencar, 1260), ás 20 
de segunda a sábado. Müsic 
instrumental nacional e i 
ternacional. Couvert Crí 
mil.
CARLINHOS SANTOS - 
Arcabuz (Jerônimo de O 
nellas, 214), às21h, de segu 
da a sábado. MPB e comp 
sições próprias.
PLAUTO CRUZ E IAR 
LEMOS — No Enredo Bi 
Chopp (Getúlio Vargas, 327 
ás 21 h, de terça a doming 
MPB tradicional. Couve 
Crí2 mil.
ANTÔNIO CAMPANA - h 
Restaurante Le Petit Fil 
(24 de Outubro, 1350), às 21 
de terça a sábado. MOsit 
instrumental. Não cobi 
couvert.
HÉRICO CASTILHOS - I' 
Restaurante Pampulh 
(João Pessoa, 11), às21h, < 
terça a sábado. MPB e mú; 
ca latino-americana. Nãoc 
bra couvert.
OS TROPICAIS - No Bi 
Vereda Tropical (Assis Br, 
sil, 574), ás 21 h, sexta esáb. 
do. MPB e sucessos intern 
cionais. Couvert Crí 2 mil. 
CELSO JARDIM - No Bi 
Academia (Fernando M, 
chado, 1200), às 21 h, sexta 
sábado. MPB e composiçõi 
próprias. Couvert Crí 2 mil.

tais
aAULO SANTOS - No Hotel 

aza São Rafael (Alberto 
ns, 514), das 19h às 22h, de 
gunda a sábado. Müsica 
itrumental, nacional e in- 
macional.
<RLINHOS — No Everest 
ilace Hotel (Duque de Ca- 
ss, 1357), das 19h às 
i30min. Música instru- 
ental, nacional e interna- 

ónal
DSON E RUDY — No Re- 
rjt Bar (Getúlio Vargas, 
1), às21 h, de segunda a sá- 
ido. MPB e músicas pró- 
ias. Couvert Crí 2.500. 
GANO E CLAYTON - No 
ar Fascinação (Getúlio 
argas, 288), às 22h, de se- 

/jnda a sábado. MPB e su
cessos internacionais. Cou
vert Crí 2 mil.
LONI E DUDU - Na Pizza- 
ria Casa Nostra (Barão do 
Triunfo, 49), às 21 h, de se
gunda a sábado. MPB e su
cessos internacionais. Cou
vert Crí 2.500
SÍLVIO ANTUNES — No Ca
rinhoso Bar (Joaquim Nabu-
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exposições 1 De Graça mercado Zaffari (Cristovão 
Colombo, 1271), em horário 
comercial. Mostra de foto
grafias intitulada Momentos 
Femininos. Até dia 10. 
DESCOBRIMENTOS 
VISUAIS — No Museu de Co
municação Social (Andra- 
das, 958), de segunda a sex
ta, das 8h30min às 17h45min. 
Mostra fotográfica de Hans 
Blohm. Até dia 5.
MOSTRA DE ARTE - No 
Departamento de Comandos 
Mecanizados, no 9o andar da 
Secretaria da Agricultura. 
Mostra de trabalhos dos fun
cionários do órgão. Incluiu 
pinturas, entalhes em ma
deira, desenho, tapeçaria, 
cerâmica, poesia e fotogra
fia. Até o dia 25 de agosto. 
MULHERES NAS ARTES 
PLÁSTICAS — No Ponto de 
Arte Alberto do Shopping 
Center Iguatemi, diariamen
te, das lOh às22h. No sábado, 
das lOh ás 20h. Mostra de es
culturas, pinturas, serigra- 
fias e desenhos de mais de 40 
artistas plásticas, entre as 
quais Norma Cazzulo, Fran
ca Taddei, Lila Trombini e 
Cláudia Stern. Até o dia 15. 
GRUPO LIVRE DE ARTE 
— Na loja Sandiz do Shop
ping Center Iguatemi, de se
gunda a sexta das lOh às 22h. 
No sábado, das lOh às 20h. 
Coletiva com Alzira Honai- 
ser, Klaus Flach, Gilmar 
Carneiro, entre outros. Até 
14 de agosto.

IVONE MARQUES DE 
CARVALHO - No Hotel La
je de Pedra, em Canela. Bico 
de pena e técnica mista. Até 
domingo.
ALVINA NUNES 
TZOVENOS — Na galeria de 
arte do Hotel Embaixa- 
dorUerônimo Coelho 354), 
horário comercial. Até 15 de 
setembro.
PETRÓLEO - No Planetá
rio da Ufrgs (Ramiro Barce
los, esquina Ipiranga), de

GUI DO GOULART 
atelier Estágio (Cel. Bordi- 
ni, 1682), das 13h às 19h, de 
segunda a sexta. Mostra de 
desenhos. Até 22 de agosto. 
Inauguração logo mais, às

No

THE WIZ — Na Discoteca Pública (Andradas, 736), 
às 12h de hoje, audição de discos.
REBELDIA AO PORTADOR - No Salão Mourisco 
da Biblioteca Pública (Riachuelo esquina General 
Câmara), às I9h30min, sábado. Recital de poesia 
com Ubiratã Vieira. Acompanhamento ao violão de 
BetoHermann. Promoção Susec.
MÉDICOS DE PÉS DESCALÇOS - No Auditório 
Araújo Vianna, às 14h, sábado e às 8h, domingo. No 
sábado, palestras sobre acupuntura. No domingo, 
palestras sobre astrologia, saúde e profilaxia den
tária.
ORQUESTRA DE CÂMARA DA OSPA - No Margs 
(Praça da Alfândega), às 16h, domingo. Apresenta
ção da orquestra sob a regência do maestro Elea- 
zar de Carvalho, dentro do projeto Música no 
Museu, da Susec. Apoio Zero Hora.

MÜSICA NOS BAIRROS — Neste domingo, às 12h, 
na Igreja do Divino Espírito Santo (José Bonifácio), 
apresentação do Coral de Câmara Pro-Arte, sob a 
regência deGil de Rocca Sales, com músicas renas
centistas e medievais. Também no domingo, às 20h, 
na Igreja do Menino Deus (José de Alencar com Ge
túlio Vargas), apresentação do Quarteto Vocal Bra
sileiro, formado por Eldad Chapper, Luísa Saraiva, 
Ronald Alberti da Rosa e Cristina Leonhardt. Músi
cas do Padre José Maurício e Osvaldo Lacerda. 
Promoção Susec.

19h.
PAULO HERKENHOFF - 
O direto*- do Instituto Nacio
nal de Artes Plásticas (I- 
NAP), estará no Margs, ás 
17 horas de hoje, para um en
contro com a comunidade. 
Entre os temas que pretende 
abordar estão os preparati
vos para o Salão Nacional, a 
atual situação do IN AP e a 
política cultural que o órgão 
deverá adotar na Nova Re
pública.
TRANÇADO BRASILEIRO
— No Centro Municipal de 
Cultura (Av. Érico Veríssi
mo, 307). Evento promovido 
pela Rhodia para marcar 
seus 65 anos de atividades no 
Brasil. Apresenta um levan
tamento de registros de pe
ças confeccionadas a partir 
de fibra vegetal, compreen
dendo a produção indígena, 
rural e urbana. Cerca de 250 
peças. Até dia 11.
TALENTO EM CERÂMICA
— No Salão Amarelo do Hi
pódromo do Cristal, às 
20h30min, abertura da mos
tra que reúne trabalhos de 38 
artistas. A mostra é come
morativa ao segundo aniver
sário da Associação dos Ce- 
ramistas do Rio Grande do 
Sul. Até segunda-feira. 
RUBEM GRILO 
Margs (Praça da Alfânde
ga), das lOh ás17h, de terças 
a domingos. Mostra de xilo
gravuras. Até o dia 4. No 
mesmo local, mostra come
morativa aos 30 anos do Mu
seu. Até dia 10.
OI TENTA 
Arte&Fato (Santo Antônio,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ptwamacâc Cultural
THEATROSAOPEDRO
BALLET STAGIUM (como apoio da Subsecretário de Cultura) 
dia 2/8 - sexta feira - 21h dia 3/8 —sábado - 21h dia 4/8 - domingo - 2th 
FREUD NO DISTANTE PAIS DA ALVA Direção Flávio Rangel 
dia 8/8 — quinta-feira — 2lh — estreia 
TEATRO DA OSPA

Atores: Rodrigo Santiago, Ariclê Perez

2° MUSICA DOMUSEU
ORQUESTRA DE CÂMARA - Regência Eleazar de Carvalho 
dia 4/8 — domingo — 16h — no Museu de Artes do RS
I* ENCONTRO SINFÔNICO DE PRIMAVERA Regente: Eleazar de Carvalho 

dia 6/8 - terga feira - 2lh
SUBSECRETÁRIA DE CULTURA

TEATRO
Pecas Patrocinadas - quintas a domingos - 21h
- MULHER NO PALCO — Lia Luft — Leitura Dramãfica, Casa de Cultura 
Mário Quintana — dia 8/8
— OCASOOPPENHEIMER - Instituto Goethe - dias2. 3 e 4/8
Teatro na Comunidade
BENTO GONÇALVES, O GENERAL DOS FARRAPOS
dia 3/8 — Restinga Seca
dia 5/8 - Agudo, dia 6/8 - Faxinai do Soturno
dia 8/8 — Sobradinho. dia 9/8 — Pinheiro Machado
O VIOLINO MÁGICO
dia 7/8 — Santa Vitória do Palmar.dias Be 9/8- Rio Grande 
10/8 - São Josê do Norte
SEU COMISSÁRIO TEM CRI ANCA NO CENÁRIO 
dia 5/8 - Casca, dia 6/8 - Marau
dia 7/8 - Passo Fundo, dia 8/8 - David Canabarro dia 9/8 - Ciriaco 
MARIA MINHOCA
dia 5/8 — Gaurama, dia 6/8 — Viadutos
dia 7/8 — Maximiliano de Almeida, dia 8/8 — Mariano Moro
dia 9/8 — Severíano de Almeida
ASMALUQUICES DO PICADERO
dia 3/8 — Horizontina, dia 5/8 — Boa Vista do Buricâ
dia 6/8 - São Martinho, dia 7/8 - Três de Maio
dia 8/8 - Tucunduva, dia 9/8 - Tuparendi
AS DESGRAÇAS DE UMA CRIANCA
dia 5/8 - Pelotas, dia 6/8 - Capão do Leão
dia 7/8 - Pedro Osório, dia 8/8 - Arroio Grande
dia 9/8- Herval
MÜSICA
Música nos Bairros - dia 4/8 - domingo - Quarteto Vocal - Igreja Menino 
Deus — 20h.
Música ao Melo-Ola - dia 7/8 — quarta feira — Jorge Preiss — Foyer do 
Theatro São Pedro - I2h30min.
O Choro é Livre - dia 8/8 - quinta feira — João Vicente (bandolim) e Regio 
nal "Primas e Bordóes" — Foyer do Theatro São Pedro — !8h30min.
Salão Mourisco - dia 3/8 - sábado - Quarteto Sinos (Cordas) - Biblioteca 
Pública - íShSOmln

226), diariamente, das lOh ás 
12he dasl4h às 19h. No sába
do, das 1 Oh às 17h. Mostra co
letiva de jovens artistas lo
cais. Até sábado. 
TRABALHOS EM FORMA 
OVAL — Na Galeria do Arco 
(Rua Almirante Delamare, 
237), em horário comercial, 
de segunda a sábado. Mostra 
de trabalhos inéditos, todos 
em formato oval, de autoria 
de artistas consagrados co
mo Iberê Camargo, Nelson 
Jungbluth, Ado Malagoli,

«, mKMtUMIUUU

Carlos Mancuso, entre ou
tros. Até dia 17.
PEQUENOS E GRANDES 
FORMATOS - Na galeria 
Tina Presser (Paulino Tei
xeira, 35), de segunda a sex
ta, das lOh ás 12h e das 14h às 
20h e, no sábado, das lOh às 
12h e das 14h ás 19h. Mostra 
de pinturas, desenhos e obje
tos dispostos em dois em- 
bientes, de acordo com suas 
dimensões. Até 10 de agosto. 
LISETTE GUERRA - No 
Espaço de Artes do Super- 

U : f t . .

No

** O no OftANDK SOMOS NÓS. 
MÇA ASUAMKTI. 
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