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UMAS E OUTRAb
• Para assinalar a pas- Dallegrave, Berenice e Al-
sagem do Ano de Bach mir do Couto e Silva foram 
(comemora-se o terceiro algumas das presenças no 
centenário do nascimento coquetel de inauguração da 
do compositor), o Teatro “Thayse”, quando Liza
São Pedro promove no seu Duarte, Thayse Zanatta e
Foyer, noite da próxima Márcio Zanatta receberam
quarta-feira, recital do convidados.
flautista Norton Morozo- • Gládis Geyer e Suzana
wicz, com acompanhamen- Alvez mostram seus de-
to da cravista Helena Jank. senhos na primeira ex-
• Edela Puricelli está en- posição promovida pelo
cerrando com êxito seu PontodeArteAlberto.com
mandato como presidente inauguração marcada para
da Associação dos Ex- a noite de sexta-feira, no 5a
Bolsistas da Alemanha, Avenida Center.
que hoje realiza assem- • Ainda no calendário das
bléia-geral para a eleição artes, o Museu de Arte do

Estado inaugura próxima 
quarta-feira, à noite, em 

colunista promoção conjunta com o 
Consulado da Espanha, 
mostra de desenhos de

room” em São Paulo, on
tem à noite, com as presen
ças dos estilistas Xico Gon
çalves, César Vargas e 
Raifone, imprensa e con
vidados.
• Muito concorrido o co
quetel de entrega dos 
prêmios do Concurso Co
rretor Executivo 85, rea
lizado ontem à noite 
Plaza São Rafael, numa 
promoção do Clube dos 
Executivos 
seguradoras.
• Hoje â noite, no “Agua 
na Boca”., com renda 
beneficiando o Inamex, 
Elisabeth Mafra e um 
grupo de senhoras pro
movem exposição de fotos 
da FG Produções Foto
gráficas. Entre as patro- 
nesses, estão as sras. Diva 
Silveira, Heloísa Fontoura, 
Léa Caruso, Maria Helena 
Dornelles , Magda Ceratti, 
Suzana Wolf, e Zeneida 
Machado. A noite terá a 
participação especial da 
sra. Zaida Jarros, presi
dente do JC. .
• Isolda Paes, Magali e 
Rolf Jung, Lisette Guerra, 
Leonid Streliaev, Alice 
Brueggeman e Liane Neves 
foram algumas das presen

ças na inauguração da 
mostra fotográfica co
memorativa aos 10 anos de 
fundação do Badesul.
• Nora Thielen preside a 
nova diretoria do Instituto 
Cultural Brasileiro-Norte 
Americano, apresentada 
durante coquetel, no final 
da semana, na sede de 
Petrópolis. Por lá, Maria 
Alice e João Carlos Krahe, 
Mariara e Nelson Juruena, 
Hortense e Laudelino 
Medeiros, Cláudia e 
Cláudio Adams, Wilna e 
Lauro Sturm, José Amaro 
e Vera Lia Cavalheiro, en
tre muita gente mais.
• Os 15 anos de Karen For- 
tini Jung foram devida
mente comemorados com 
jantar e danças, reunindo 
parentes e amigos da nova 
geração, na morada de sua 
família.
• Cônsul de Portugal, 
Emídio da Veiga Domin- 
gues, entregou o prêmio 
(uma passagem de ida e 
volta a Lisboa, oferta da 
TAP) a Gustavo Dias Car- 
valhal, vencedor do con
curso “Fundação da Na
cionalidade Portuguesa”, 
durante coquetel no Con
sulado.

no

e diversas

da nova diretoria.
• Em noite de longos e 
“black ties”,
Saul Júnior promove na 
Sogipa, próximo sábado, a 
20a edição do seu tra- jovens artistas espanhóis,
cional Baile dos Destaques • Sábado, em Passo Fundo,

o colunista Laney Lângaro
• Dentro das comemora- estará promovendo o baile
ções do sexto aniversário de eleição da Senhorita
da casa e integrando o Passo Fundo 1985 e da Em-
Projeto Talento Brasileiro, baixatriz do Turismo de
do Banco Europeu, o can- Passo Fundo 1985, nos
tor Lúcio Alves vai se salões de festas do Clube
apresentar no Alambique’s Comercial.
Bar, de 4 a 7 do mês que • Aproveitando a reali

zação da 30a Fenit, a Lo- 
wasa, de Santa Cruz, 

seu “Show

/Sociais.

vem.
• Lelete Teixeira, Marília 
Couto e Silva, Hermínio inaugurou
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SOCIEDADE
MÁRCIA PETERSEN

EM PAUTA
* Para comemorar os 50 
anos (de sucesso, diga-se de 
passagem) da Churrascaria 
Santo Antônio, Orlando e Iria 
Aita reuniram familiares, 
clientes e amigos para um 
daqueles tradicionais almoços 
da casa, com descerramento 
de placa e tudo o que tem 
direito. Foi agradável ocasião 
de reencontrarmos Ivette 
Brandalise e Milton Mattos. 
Magda Beatriz, Airton Var
gas, Hélio Corá, Floriano Bor- 
toluzzi. Cláudio Britto. Artur 
Dallegrave.

* Severiano Quinto, diretor 
do Lançaprev, foi eleito re- 
centemente para o Conselho 
Deliberativo do GBOEX, por lugares em voga e marcando por sua extrema 
expressiva margem de votos, simpatia.
Esta é mais uma vitória do 
Movimento Luta e Diálogo,
liderado por seu presidente, ★ Também amanhã é noite 
cel. lese Rêgo Alves Neves, de festejar mais um aniver

sário do Porto Alegre Country
* Parcão Restaurante é a Club. com coquetel e jantar de 
mais nova opção do Moinhos gala que reúnem figuras da 
de Vento, que terá sua rei- maior expressão. Heloísa e 
nauguração amanhã, com Lito Brenner à frente do baile 
jantar para pessoal ligado ao que é destaque no calendário 
setor e imprensa. A cozinha social, 
conta com o Chef Dario, nome
que traz consigo vasta ex- * Rui costureiro, lançou uma 
periência e qualidade.

Carlos e Maria Lúcia Brasil formam um dos casais 
mais atuantes de nossa sociedade, freqUentando

promovendo uma mostra de 
jovens artistas espanhóis. 
Coquetel de abertura da 
“Recuperacion dei Dibujo” 
está marcada para 5 de junho, 
nas Salas Negras do Museu.

★ O cônsul do México em 
Porto Alegre e senhora Mário 
Seixas Aurvalle são os respon
sáveis por elegante jantar em 
sua residência, noite de 
amanhã, quando receberão 
convidados especiais para 
homenagear Charito e Raul 
Liard, o cônsul do Uruguai 
que está deixando Porto 
Alegre.

nova linha de acessórios que 
mesclam couro e tecido, com 

* Maria Helena Scalco, a qualidade Hauschild. São 
presidente da Piero Di Carli, carteiras, chaveiros, porta- 
griffe de jóias em ouro de cheques, bolsas, pastas, ci- 
grande abrangência, pre- garreiras, porta-óculos em 
parou para amanhã, no Pe- modelos inéditos, em cores 
trópole Tênis Clube, jantar de que casam muito bem, como o 
comemoração ao primeiro marinho e listras em amarelo- 
ano de suas atividades no ouro e branco.

★ José Clemente Pozenato é 
o autor de “O Caso do Mar
telo", mais um lançamento da 
Mercado Aberto cuja trama 
gira em torno de um crime, 
criando estilo e atmosfera que 
se igualam a clássicos do 
gênero.

ramo. Será oportunidade para
admirar peças de alta qua- * Consulado da Espanha,

juntamente com o MARGS,idade.

Liciene Kiefer 
Madrid teve sua 
foto em desta
que noite de on
tem, durante ex
posição em prol 
do Inamex no 
Água na Boca. O 
jantar organiza
do por Elizabeth 
Mafra alcançou 
pleno sucesso, as
sim como as fo
tos com assina
tura de FG Pro
duções.

* O restaurante Solar do 
Marquês, na Associação 
Leopoidina Juvenil, tem se 
constituído num ponto de alta 
freqüência. E não é para 
menos: sem dúvida, o mais 
bonito da Cidade (a decoração 
de Glaucia Marques é im
pecável, mesclando o verde 
em lanternas e folhagens ao 
preto da laca e espelhos fu- 
més); serviço nota 10, com a 
supervisão de Gustavo VVelp, e 
a agradável companhia do RP 
do Clube, Eduardo Bins Ely. A 
tudo isso, soma-se ainda o 
piano sabiamente teclado por 
Beatriz Horn.
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>VrDA AGENDA
■Embaixador dos Estados Unidos, 
Diego Asencio, estará autografando 
seu livro “Terror na Embaixada” 
na próxima terça-feira. O livro rela
ta a invasão da Embaixada da Repú
blica Dominicana em Bogotá, quan
do ele ficou como refém e principal 
articulador das negociações de li
bertação. A sessão será no final da 
tarde no Foyer do Theatro São Pe
dro.
■Ana Maria Ribeiro Lobo usará, 
para dar o sim a Luiz Ricardo Cas- 
siano Pinto, um belo modelo de Rui, 
com saia de tule, corpo de renda pin
tada e bordada, com adorno de péro
las e mangas amplas. A cerimônia 
será na próxima quarta-feira na 
Igreja Martin Luther, na entrada da 
noite, e a recepção aos convidados 
será na Casa de Portugal. Os noivos 
partirão em lua-de-mel pela Europa 
e, na volta, irão morar em Piçarras, 
a bonita praia catarinense.
■Consulado da Espanha, juntamen
te com o Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, abre com coquetel, 
quarta-feira à noite, mostra de dese
nhos de jovens artistas espanhóis. A 
mostra, denominada “Recuperacion 
delDibujo”, estará sendo apresenta
da nas Salas Negras do Margs.
■Grace e João Carlos Martins já es
tão em Bagé. Antes da temporada 
na fazenda, reuniram os casais He- 
len e Ênio Palmeiro da Fontoura, Ai- 
da e Neiss Lentin para jantar no 
Country Club.
■Será durante o almoço de hoje, no 
Ski Club, que Miguel Sehbe Filho en
trega a presidência do simpático 
clubinho para Carlos Smith.
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LONI E DUDU — Na Churrascaria Sa 5 
ci (Estádio Beira-Rio), as 20h, de ter i 
ça a domingo. MPB e sucessos inter- o 
nacionais. 8
ROBERTO CAMPOS - Na Sociedade ~ 
Seresta (Benjamin Constant, 747), ás ^ 
23h, só terça. Show com Roberto Cam
pos, LÔ Gô, Leila, Jó e Gisa. Não cobra 
couvert.
JORGE TOMAS — No Musiarte (Pro- 
tásio Alves, 3262), às 22h, de terça a 
domingo. Nativismo e música latino- 
americana. Couvert Cr* 1.500.
DJAIR SILVA
Chama Crioula (José de Alencar, 
1260), as21h, de terça a domingo. MPB 
e música latino-americana. Couvert 
Cr* 1 mil.
CÂNDIDO FRANCO - No Bar Fazen- 
do Artes (Vieira de Castro, 158), as 
22h, terça e quarta-feira. MPB e com
posições próprias. Couvert Cr* 1 mil. 
SÉRGIO RICCI — No Habeas Copos 
(Cristóvão Colombo, 2492), às 21h, de 
terça a sábado. MPB e iazz. Couvert 
Cr* 2.500.
SYKÚRYS - No Kafka Bar (24 de Ou
tubro, esquina Nova Iorque), ás 23h, 
somente na terça. Apresentação do 
grupo Sykúrys, com música folclórica 
chilena e andina. Couvert Cr* 3 mil.
TITO — No Ita Restaurante (José de 
Alencar, 578), às 21h, de segunda a sá
bado. Música internacional. Couvert 
Cr* 1.500.
EDSON E ÁLVARO - No Rekint (Ge 
túlio Vargas, 181), às21h, de segunda a 
sábado. MPB e sucessos internacio
nais. Couvert Cr* 2 mil.
HÉRICO CASTILHOS - No Restau
rante Pampulha (João Pessoa, 11), às 
21 h, de segunda a sábado. MPB e mú
sica latino-americana. Não cobra cou
vert.
PAULO GAIGER - No Bar Opinião 
(Joaquim Nabuco, 473), ás 22h, de se
gunda a sábado. MPB e composições 
próprias. Couvert somente às sextas e 
sábados.

BIIKBI

Refatraz. Ingressos a Cr* 7 mil (estu
dantes) e Cr* 10 mil.
MARTIN COPLAS - No Bar Um, em 
Passo Fundo, às 23h, sexta, sábado e 
domingo. Música popular latino- 
americana. Não cobra couvert.
CELSO JARDIM - Na Terreira da 
Tribo (José do Patrocínio, 527), às21h, 
apresentação única do músico Celso 
Jardim, com músicas próprias. Entra
da franca.

Io

DANCANa Churrascaria
LP — No Teatro São Pedro (Praça da 
Matriz), às 18h30min, sexta, sábado e 
domingo. Espetáculo coreográfico de 
Valério Cesio, com Rosito de Carmine 
e elenco. Ingressos no local a Cr* 20 
mil (platéia), Cr* 15 mil (camarote 
central), Cr* 10 mil (camarote lateral 
e galeria central) e Cr* 5 mil (galeria 
lateral).

TEATRO
A AURORA DA MINHA VIDA - No
Instituto Goethe (24 de Outubro, 112), 
ás 21h, sexta, sábado e domingo. Peça 
de Naum Alves de Souza, com direção 
de Irene Brietzke e Graça Nunes. 
Através da escola, o autor faz uma sá
tira á sociedade brasileira. Ingressos 
no local a Cr* 10 mil (quinta-feira). 
Cr* 10 mil e Cr* 12 mil (sexta e domin
go), Cr* 12 mil (sábado). Fone 22-78-

de Abreu, 310), às 22h, Show beneficen
te com Totonho Villeroy, Banda Cep 
90.000, Gelson de Oliveira e Suspiran 
Blues. Ingressos no local a Cr* 10 mil.

RECITAL
JOÂO VICENTE MACEDO - No fo-
yer do Teatro São Pedro (Praça da 
Matriz), ás 18h30min. Acorfipanhado 
pelo regional Primas e Bordões, o mú
sico João Vicente Macedo é atração no 
Projeto "O Choro é Livre", da Susec. 
Entrada franca.QUINTA 32.

CROMO SOMOS
Aliança Francesa (João Manoel, 282), 
às 21h, sexta, sábado e domingo. Peça 
de Clarisse llgenfritz, com direção de 
Jânio Aires. Ingressos no local a Cr* 6 
mileCr*8mil.
AUDIOVISUAL - No Studio Flávio 
Del Mese (José do Patrocínio, 698), ás 
21h, sexta e sábado, e ás I6h e 21h, do
mingo. Audivisual sobre Paris realiza
do por Flávio Del Mese. Ingressos no 
local a Cr*9 mil. Censura livre.

No Teatro da

FILME
TEATRO DOSE DlARIA ACEITÁVEL - No

Instituto Goethe (24 de Outubro, 112), 
às 15h, 18h e 21h. Exibição do filme de 
Frederico Fullgraf, com a presença do 
diretor, que debaterá com os presen
tes, após as projeções. Promoção da 
Agapan e da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana, que comemoram 
na quinta-feira o "Dia Mundial do 
Meio Ambiente".

JOGOS NA HORA DA SESTA - Na
Sala Álvaro Moreyra (Érico Veríssi
mo, 307), às 21h, de quinta a domingo. 
Peça de Roma Mahieu, com direção 
de Paulo Silva. Reflexão sobre o mun
do adulto, revelando a violência do co
tidiano nas relações humanas. Ingres
sos no local a Cr* 8 mil (quinta-feira). 
Cr* 12 mil e Cr* 8 mil (de sexta a do
mingo).
DELlRIO E PAIXAO DO SR. NEL
SON RODRIGUES - No Teatro Re 
nascença (Érico Veríssimo, 307), ás 
21 h, de quinta a domingo. Seleção de 13 
cenas extraídas de dez textos de Nel
son Rodrigues, com direção de Sérgio 
Silva. Ingressos no local a Cr* 10 mil 
(quinta e sexta), Cr* 15 mil (sábado e 
domingo). Fone21-66-22.
A SENHORA DOS AFOGADOS - No 
Teatro do Clube de Cultura (Ramiro 
Barcelos, 1853), ás 21h, de quinta a do
mingo; últimas apresentações. Peça 
de Nelson Rodrigues, com direção de 
Luciano Alabarse. No elenco, 26 atores 
interpretam a tragédia de uma 
familia. Ingressos no local a Cr* 8 mil 
e Cr* 10 mil (quinta, sexta e domingo), 
eCr* 10 mil (sábado).

AUDIÇÃO
SHOW BOB MARLEY - Na Discoteca Públi

ca (Andradas, 736), ás 12h, audição de 
discos com entrada franca.QUARTA ENGENHEIROS DO HAWAII - No

Bar Ocidente (Oswaldo Aranha, esqui
na João Telles), ás 23h30min, apresen
tação da banda composta por H. Getz, 
Pitz e Fu Matz. Couvert Cr* 3 mil.

FESTA
FUNDO DE QUINTAL - No Teresó-
polis Tênis Clube, ás 23h. Apresenta
ção do conjunto musical em comemo
ração aos dez anos da Ala do Roxo. 
Participam também os conjuntos Evo
lução e Disc Show. Ingressos a Cr* 8 
mil, no local.

EXPOSIÇÃO
NOITERECUPERACION DEL DIBUJO -

No Margs (Praça da Alfândega), ás 
20h, inauguração da mostra composta 
por 21 desenhos de jovens artistas es
panhóis. Até 30 de junho.

NORBERTO SANTOS E WANESSA -
Casa Del Nono (Félix da Cunha, 324), 
às21h, de quinta a domingo, MPB e su
cessos internacionais. Não cobra cou
vert.

RECITAL SABAD0NORTON MOROZOWICZ - No Tea 
tro São Pedro (Praça da Matriz), ás 
21h, recital de flauta com Norton Mo- 
rozowicz, acompanhado pelo cravo de 
Helena Jank. No programa, músicas 
de Bach e Haendel. Ingressos no local 
a Cr* 10 mil.

SEXTA
SHOWDANÇA CARLOS LYRA - No Teatro São Pe

dro (Praça da Matriz), às21h, sábado 
e domingo. Carlos Lyra mostra em 
Porto Alegre o Show que esteve em 
cartaz no Rio de Janeiro e em São Pau
lo, "25 anos de Bossa-Nova". Ingres
sos no local a Cr* 20 mil (platéia e ca
marote central). Cr* 15 mil (camarote 
lateral). Cr* 10 mil (galeria central) e 
Cr*5mil (galerialateral).
FLUXO - Na Terreira da Tribo (José 
do Patrocinio, 527), às22h, apresenta
ção da banda Fluxo, com novos com
ponentes. Ingressos no local a Cr* 6

SHOWDANÇA 85 — No Teatro de Câmara 
(Repúbica, 575), as 2lh, de quinta a do
mingo. Apresentação de vários grupos 
de dança do Estado. Ingressos no local 
a Cr* 7 mil.

PERY SOUZA - No Centro de Ativi
dades Múltiplas, em Santa Maria, ás 
21h, Show de Pery Souza, iniciando a 
excursão de lançamento de seu disco 
para a R BS/Som Livre. Entre os músi
cos, Conrado Peicots, Renato Mujeiko, 
Pedro Figueiredo e Fernando Paiva. 
No repertório, Estrela Guria, Cigana 
Tirana, Noite de São João e outras. 
Promoção do DCE/UFSM, produção

TEATRO
GUERNICA — No Salão de Atos da 
Reitoria da Ufrgs, às I8h30min. Apre
sentação da peça Guernica, de Fer
nando Arrabal, com direção de João 
Carlos Castanha, no Projeto Uniarte. 
OFICINA DE TEATRO - Na Terreira 
da Tribo (José do Patrocinio, 527), às 
20h30min, jogos de improvisação com 
a platéia, com o grupo Oi Nóis Aqui 
Traveiz. Entrada franca.

AUDIÇÃO
BOB DYLAN — Na Discoteca Pública 
(Andradas, 736), às 21h, audição de 
discos com entrada franca.

mil.

Os personagens de 

Regina Ohlweiler
RECITALPRÊMIO

AYRES POTTHOFF — NoSalãoMou- 
risco da Biblioteca Pública (Riachue- 
lo, esquina General Câmara), às 
18h30min. Recital de flauta, no projeto 
de música clássica da Susec. Entrada 
franca.

AÇORIANOS E TIBICUERA - No Sa
láo Nobre da Prefeitura, ás 17h30min. 
Entrega dos prêmios Açorianos e Tibi- 
cuera aos destaques do teatro em 1984.

Inaugura hoje, âs 20h30min, na nova sede do Kraft Es
critório de Arte (Barão de Santo Ângelo, 165), a exposição 
das pinturas de Regina Ohlweiler, intitulada “Recepção à 
Ovelha Negra”. É uma série de pinturas a óleo, de peque
nas e grandes dimensões, em que a artista apresenta uma 
galeria de personagens em que “a insolidez e o fantástico 
se mesclam com a agressividade e a ironia”. A idéia de 
recepção e reunião realça o aspecto dramático das figu
ras. Estas obras estarão expostas até dia 3 de julho, no ho
rário das lOh às I2h e das 14h às I9h, diariamente.

PALESTRA FILMEFAÇA VOCÊ MESMA - No Petrópole 
Tênis Clube (Faria Santos, 451), às 
19h30min. Roberto Issa, colaborador 
da revista "Manequim", é o palestran
te de quinta-feira, no ciclo "Mês da 
Mulher". Promoção Imcosul/RBS.

RETROSPECTIVA WERNER 
HERZOG — Na Casa de Cultura Mário 
Quintana (Andradas, 736), as 19h e 
21h. De 8 a 19 de junho o Instituto Goe
the e o Museu de Comunicação Social 
promovem uma mostra com os filmes 
mais importantesdo cineasta alemão.CURSO
TEATROARTES PLÁSTICAS -Na Av Otávio 

Rocha 151, às 20h. Luiz Roberto Lo
pes é o palestrante do curso promovido 
pelo Centro de História Social do RS.

Martin Streibel/Div./ZH
GREGO GRISSAURO-No Teatro de 
Câmera (República, 575), às I6h, sá
bado e domingo. Peça de Alderico No
gueira, com direção do autor e monta
gem do grupo Garagem. Ingressos no 
local a Cr* 7 mil e Cr* 5 mil.
UAAA TAL... BRANCA DE NEVE - 
Na Sala Álvaro Moreira (Érico 
Veríssimo, 307), às I6h, sábado e do
mingo. Peça de Sérgio Ilha, baseada 
noconto dosIrmáosGrimm. Ingressos 
no local a Cr* 5 mil e Cr* 7 mil. 
OPEQUENOGENERAL- No Teatro 
Renascença (ÉricoVeríssimo, 307), às 
16h, sábado e domingo. Texto e dire
ção coletiva do grupo Face Carretos, 
sobre a vida do general Bento Gonçal
ves. Ingressos no local a Cr* 5 mil e 
Cr*7 mil.

AUDIÇÃO
BIAFRA E CHOPIN — Na Discoteca 
Pública (Andradas, 736), as 12h, audi
ção de discos com entrada franca.

FESTA
MELHORES MANEQUINS DE 84 -
No Bar Água na Boca (Praça Conde de 
Porto Alegre, 55), às 23h, homenagem 
e entrega de troféus aos melhores ma
nequins de 1984.
FESTA DAS FESTAS - No Bakará 
Night Club Show (Oswaldo Aranha, 
784), às 23h, aniversário da casa de es
petáculos, com lançamento de novos 
shows.

PLANETÁRIO
DOIS PROGRAMAS - No Planetário 
da Ufrgs (Ramiro Barcelos, esquina 
Ipiranga), as 18h e 20h, sábado e do
mingo. Do Espaço Sideral ao Pólo Sul 
è o programa infantil, que enfoca len- 
dasdo arco-iris eoutros fenômenosce- 
lestes. Via Láctea, programa para 
adultos, procura desvendar os misté
rios do universo, mostrando que o cos- 
mosé um ser vivo. Ingressos no local a 
Cr* 1.300 (crianças e estudantes), e

_____________________________________ , Cr* 2.500 (adultos). •

SHOW
FELIPE FRANCO - No Bar Caminho 
de Casa (José do Patrocinio, 383), ás 
23h, Show com o cantor e compositor 
Felipe Franco, que apresenta músicas 
suas e de outros compositores. Cou
vert Cr* 2 mil.
MEXE COM AS CADEIRAS - Na So- V. 
ciedade União e Progresso (Casemiro ystó — á fi430fS3H^ 1 l&ionQB&s otoí

•***'
> • i. • i
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No MARGS uma 

exposição com
artistas espanhóis

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão da Subsecretária de Cultura, traz a 
Porto Alegre, com o apoio do Consulado da 
Espanha, a mostra “Recuperación dei 
Dibujo”, composta de 21 desenhos de jo
vens artistas espanhóis. A abertura da 
mostra acontece às 20 horas de hoje, nas 
Salas Negras do MARGS (Io andar )- 

Segundo Martin Bartolome, da Asso
ciação Espanhola de Críticas de Arte, que 
apresenta a mostra, “o desenho constitui a 
liberdade do artista, a opção primeira de 
refletir o mundo, depurado, depurado pelo 
filtro de sua própria personalidade e im
pregnado pela desenvoltura das vivências 
imediatas, através dele pode-se exprimir 
os sentimentos em suas origens, com toda 
sua carga de espontaneidade. A facilidade 
do esboço, o apontamento, o pequeno ves
tígio permitem ao artista uma aproxi
mação sensível com o objeto escolhido e 
seu entorno que, às vezes, se perde ou fica 
oculto ao transpor-se um tema para téc
nicas mais complexas”.

Dibujo II, de Fernando lllana

Com a seleção que se apresenta nesta 
mostra, ainda segundo Martin Bartolome, 
“é possível ter-se uma aproximação da ar
te atual praticada na Espanha através de 
uma de suas expressões: o desenho”.

ARTISTAS NA MOSTRA
Entre os artistas que participam desta 

mostra, destacam-se Oscar Benedi, Antón 
Lamazares, Antonio Posada, Cesar Luen- 
go, Pedro Martinez Sierra, Alberto Men- 
divil, Fernando lllana e outros. A expo
sição ficará no MARGS durante todo este 
mês.

CINCO TENDÊNCIAS

Na ‘‘Recuperación Del Dibujo”, expo
sição itinerante organizada pelo Instituto 
de Cooperação Ibero-Americano, 
refletidas cinco tendências plenamente 
vigentes dentro das múltiplas possibili
dades da arte espanhola atual: a Figu
ração; a Tradição; a Tradição Realista; o 
Surrealismo; o Abstracionismo; o Cons- 
trutivismo, além de alguns artistas in
dependentes que se distanciam de qual
quer conceito ou tendência.

são



J - : 214 ' *2 ~ OxcL ..
.£...ir.5l j. t a f

f ^______
•' R?.CMp«VOktAftVv CÍ®1 bl.t*

Pagina:

A ssunt ■

1115), das lOh ás 12h e das 15h 
às 21 h, de segunda a sábado. 
Telas em acrílico.
WALTER BALESTRA - No 
Hotel Serrano, em Gramado. 
Telas a óleo.

TOMÁS IANELLI - Na 
Galeria Tina Presser (Paulino 
Teixeira, 35), das 9h às I2h e 
das I4h ás 19h. Pinturas sobre 
papel.
ESCULTORES - No saguão 
do Centro Municipal de 
Cultura (Érico Veríssimo, 307 
das 9h ás 22h. Exposição de 
diversos escultores do Estado. 
GLADYS GAYER E SUSANA 
ALVEZ — No Ponto de Arte 
Alberto (24 de Outubro, 112), 
em horário comercial, de 
segunda a sábado. Desenhos e 
pinturas.
SALÃO DE ARTES 
PLÁSTICAS - No Centro 
Livre de Cultura, em São 
Leopoldo (Rua São Caetano, 
53), das I4h ás 21 h, de 
segunda a sexta-feira. 
Exposição de 50 artistas 
plásticos do Vale dos Sinos. 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 
No Museu da Ufrgs (Reitoria, 
2o andar), das 8h30min ás 
12h30min e das 14h ás 18h, 
diariamente, inclusive 
sábados e domingos.
Exposição de fósseis, rochas, 
minerais, pedras preciosas, 
mapas, etc.
PETRÕLEO - No Planetário 
da Ufrgs (Ramiro Barcelos, 
esquina Ipiranga), das9h às 
llh e das 14h às 17h, inclusive 
sábados e domingos.
Exposição permanente sobre 

£ petróled.

EXPOSIÇÕES
EXPOSIÇÕES 
RECUPERACION DEL 
DIBUJO— NoMargs (Praça 
da Alfândega), ás 20h, 
inauguração da mostra 
composta por 21 desenhos de 
jovens artistas espanhóis. Até 
30 de junho.
REGIMA OHLWEILER — No 
Kraft Escritório de Arte 
(Barão de Santo Ângelo, 165) 
das lOh ás I2h e das 14h ás 
I9h, de segunda a sexta-feira.
Telas a óleo.
GRAVURAS FRANCESAS - 
Na Realce (Independência,
674) em horário comercial.
Gravuras francesas do século 
passado.
WALTRAUD INUI - No Arco 
Galeria (Almirante Delamare,
237), em horário comercial.
Figuras em palha.
COLETIVA - Na Loja Sandiz 
do Shopping Center Iguatemi, 
das 9h ás 22h, de segunda a 
sábado. Coletiva com Paulo 
Chimende, Caé, Eduardo Rick 
Martins, Jane Milman e 
Moacir Guis. Telas a óleo e 
desenhos.
PAULO OLSZEWSKI - Na ‘
Bond Street (24 de Outubro,
636), das 9h ás 12hedas 15h 
às 20h. Acrílico sobre eucatex.
COLETIVA DE DESENHOS 
— No Hotel Embaixador 
(Jerônimo Coelho, 354), em 
horário comercial, de segunda 
a sábado. Coletiva com Ana 
Baladão, Carmen de Oliveira, 
entre outros.

Quarta-feira, 05.06.85/SEGUNDO CADERNO — 2‘. •* ***•.-**,•,
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Às 20h de hoje, inaugu- i 
ra nas Salas Negras do 
Margs (Praça da Alfân
dega), a mostra Recupe- 
racion Del Dibujo, com a 
participação de 21 dese
nhos de artistas espa
nhóis contemporâneos. A 
exposição itinerante or
ganizada pelo Instituto de 
Cooperação Ibero- 
Americano reflete cinco 
tendências plenamente 
vigentes dentro das múl
tiplas possibilidades da 
arte espanhola atual: a fi
guração, a tradição rea
lista, (P surrealismo, o 
abstracionismo, o cons- 
trutivismo além de al
guns artistas independen
tes que se distanciam de 
qualquer conceito ou ten
dências. De acordo com o 
critico espanhol Martin 
Bartolomé, que apresen
ta a mostra, é possível 
ter-se uma aproximação 
da arte atual praticada 
na Espanha através de 
uma de suas expressões: 
o desenho. A Recupera- 
cion Del Dibujo poderá 
ser vista até 30 de junho, 
das lOh às 17h, de terça a 
domingo.
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Hoje à noite, com coque
tel, a abertura da mostra 
“Recuperacion Del Dibu- 
jo”, promovida pelo Consu
lado da Espanha e Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul, nas Salas Negras do 
Margs. São trabalhos de jo
vens artistas espanhóis, 
que ficarão no museu até o 
final do mês e deverão des
pertar a curiosidade do pú
blico porto-alegrense.

® O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul está promo
vendo curso apenas para os 
sócios da Associação dos 
Amigos do Margs, que tem 
como mestres Xico Stoc- 
kinger e Vasco Prado. O 
curso tem número de alu
nos limitado em 15 e 
prolonga-se até o final do 
mês, sempre nas quartas e 
sextas à tarde. O grande in
teresse em tomo do curso 
acaba de criar um novo 
ponto de encontro de artis
tas.
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Porto Alegre, quarta-feira, 5 de junho de 1985 — GAZETA MERCANTIL SUL

Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

O desenho que se faz 

na Espanha atualmente
por Luiz Carlos Barbosa

A partir de hoje e até 30 de 
junho, o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul abrigará 
a exposição coletiva "Recu- 
peración Del Dibu jo’ ’, com a 
chancela do Consulado da 
Espanha em Porto Alegre.
Trata-se de uma mostra s 
com 21 desenhos de artistas ^ 
espanhóis contemporâneos, ~ 
que refletem as cinco ten- < 
dèncias predominantes na 
arte espanhola atual, segun- S 
do nota distribuída pelo 
Margs. A exposição itine-

"X-ÍS^iíberbiMo^ coühví no Mirgs
Americano, reúne além de 
artistas independentes, não 
filiados a nenhuma tendên
cia, expressões da figura
ção, surealismo, realismo, 
abstracionismo e construti- 
vismo.

Segundo Martin Bartolo- 
me, integrante da Associa
ção Espanhola de Críticos de 
Arte, que apresenta a expo
sição, através dela "é possí
vel uma aproximação com a 
arte feita na Espanha atual
mente”. Para ele a lingua
gem do desenho constitui a 
liberdade do artista e a op
ção de refletir o mundo de 
forma imediata.

‘‘Recuperación Del Dibu- 
jo”, apresenta desenhos de 
Guillermo Perez Villalta,
Oscar Benedi, Antón Lama- 
zares, Antonio Posada, Cé
sar Luengo, Pedro Martinez 
Sierra, Alberto Mendivil e 
Mon Montoya, entre outros.

Streibel e leonid Strelieuv. en
tre outros. No ruo Sete de Se
tembro, 666. A galeria possui ar 
condicionado e o estaciona 
mento é difícil, tente a Caldas 
Júnior ou use garagens pagas, 
TOMÁS ABAL — Exposição in
dividual doartistaargentinoTo- 
más Abai, com 25 acrílicos so
bre tela, na Bolsa de Arte (rua 
Quintino Bocaiuva, 1115). Visi
tação até 8 de junho de segunda 
a sexta das 10 às 12 e das 15 às 
21 horas. No sábado das 15 às 
19 horas. A galeria possui ar 
condicionado e estacionamento 
próprio.

cia, Cláudia Stern e Dione Gre- 
ca Moraes, entre outros Pro 
moção da Associação de Escul 
tores do Rio Grande do Sul no 
Saguão do Centro Municipal de 
Cultura com trabalhos em már
more, madeira, ferro, argila e 
pedra sabão. Visitação de se 
gunda a sexta das 8:30às 21 ho 
ras. Nos fins de semana duran
te a programação teatral do 
Centro. Ar condicionado e esta 
cionamento próprio para 50 
carros.

WALTRAND INUI — Exposição 
na Galeria do Arco com peças 
em madeira e palha de milho de 
Waltrand Zimmermann Inui. 
alemã radicada no Rio Grande 
do Sul. Visitação até 8 de junho 
na rua Almirante Delamare 
237, de segunda a sábado das 9 
às 12 e das 14 às 18:30 horas.

PRESENÇA CAXIAS — Coletiva 
com artistas atuantes no Atelier 
Livre da Pró-Reitoria de Pesqui- 

Extensão da Universidodesa e
de Caxias do Sul. Sâo 36 peças 

escultura, litografia, gua
che, pastel, desenho, pinturo e 
cerâmica de Vera Prataviera 
Martini, Beatriz Balen Suzin, 
Diana Domingues, Maria Hele
na Leitão e Genovevo Pinkler

ROTEIRO em

REGINA OHLWEILER — Indivi
dual com óleos sobre tela e pa
pel da série "Recepção à Ove
lha Negra", que reúne "Colari
nhos Brancos". "Bailarina Apo
sentada" e "A Morta", entre ou
tras obras. Exposição na Kraft 
Escritório de Arte (novo ende
reço na rua Barão do Santo Ân
gelo, 165), com visitação até 3 
de julho, de segunda a sexta 
das 10 às 12 e das 14 às 19 ho
ras.

GRAVURAS FRANCESAS — Em
exposição na Realce — Galeria 
de Arte com gravuras de vários 
artistas franceses do inicio do 
século. Entre eles Leon Boisson 
Albert Robida. Beorges Ro- 
vault Eugène Delâtre François 
Bonvin. Visitação até 12 de ju 
nho de segundo a sexta das 9 às 
12edas Màs 19horas. Na Inde 
pendência 674. com estociono- 
mento gratuito na garagem 
Night and Day. A galeria não 
possui ar condicionado.

THOMAZ IANELLI — Individual 
com 18 óleos de grandes pro
porções realizados por lanei li 
nos últimos cinco anos. É uma 
exposição itinerante organiza
da pelo próprio artista, que de
pois do dia 14 de junho irá para 
Curitiba. Visitação no Margs 
(Praça da Alfândega), de terça 
a domingo das 10 às 17 horas. 
Nestas quarto e auinta-feiras se 
rá projetado o audio-visual A 
Dança Abstrata da Figuração 
no auditório do Museu, às 15:30 
horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil.
DEZ ANOS DE FOTOGRAFIA — 
Coletiva na Galeria de Arte do 
Badesul com peças dos fotógra 
fos Neusa Cauduro, Luiz Eduar
do Achutti, Jaqueline Joner 
Fernando Gomes, Leopoldo 
Plentz, Raul Daudt, Martin

BRITTO VELHO — Individual de 
Carlos Carrion de Britto Velho na 
Cambona Centro de Arte. São 
16 pinturas em acrílico sobre te
la e três serigrafias em exposi
ção até 8 de junho. Visitação de 
segunda a sexta na rua Dona 
Loura, 204. das 9às 12edas 14 
às 19 horas. Nos sábados das 9 
às 13 horas. A galeria não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é fácil na própria rua.

FIGURATIVO X ABSTRATO —
Exposição com desenhos de Su- 
sana Alvez e obras em pastel 
sobre papel de Gladys Geyer. 
No Ponto de Arte Alberto (24 de 
Outubro, 11 l,e Shopping Center 
Iguatemi), com visitação até 25 
de junho, de segunda a sexta 
das 9 às 19 horas e nos sábados
das 9 às 13 horas (No Iguatemi 
até as 22 horas). Ar condiciona 
do e estacionamento grátis.

COLETIVA DE ESCULTURA —
Com obras de Vasco Prado, 
Stockinger, Tenius, Irineu Gar-
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Desenho do espanhol Manuel Carregai, no Margs.

Destaque para o desenho 

de artistas espanhóis
A quem se animar a sair 

neste fim de semana, caso o 
frio permaneça rigoroso co
mo nos últimos dias, as gale
rias e espaços de arte da ci
dade oferecem um diversifi
cado roteiro de exposições, 
com linguagens contempo
râneas e mais tradicionais. 
No Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, entre as di
versas exposições, destaca- 
se a pintura de Thomaz Ia- 
nelli e a coletiva' ‘Recupera- 
ción Del Dibujo”, com obras 
de artistas espanhóis. Na 
Kraft Escritório de Arte con
tinua em exposição a produ
ção recente de Regina Ohl- 
weiler. Confira em nosso ro
teiro outras opções em artes 
plásticas e mostras fotográ
ficas.

so e Extensão da Ui versidade 
de Caxias do Sul. Sao 36 peças 
em escultura, litografia gua
che, pastel desenho, pintura e 
cerâmica de Vera Prataviero 
Martini, Beatriz Balen Suzin 
Diana Domingues, Maria Hele 
na Leitão e Genovevo Pinkler

tras obras. Exposição na Kraft 
Escritório de Arte (novo ende
reço na rua Barão do Santo Ân
gelo, 165) com visitação até 3 
de julho, de segunda a sexta 
das 10 às 12 e das 14 às 19 ho
ras.

BRITTO VELHO — Individual de 
Carlos Carrion de Britto Velho na 
Cambona Centro de Arte São 
16 pinturas em acrílico sobre te 
Ia e três serigrafias. em exposi
ção até 8 de junho. Visitação de 
segunda a sexta na rua Dona 
Laura 204 das 9 às 12 e das 14 
às 19 horas Nos sábados das 9 
às 13 horas. A galeria não pos
sui or condicionado e o estacio
namento é fácil na própria ruo

GRAVURAS FRANCESAS — Em
exposição na Reolce 
de Arte com gravuras de vários 
artistas franceses do inicio do 
século Entre eles Leon Boisson 
Albert Robida Beorqes Ro 
vault Eugène Delâtre FrançoTs 
Bonvin. Visitação oté 12 de ju 
nho de segunda a sextadas9qs 
12 e dos 14 às 19 horos Na Inde 
pendência 674 com estaciono 
mento qratuitó no garagem 
Night and Day A galeria não 
possui ar condicionado

THOMAZ IANELLI — Individual 
com 18 óleos de grandes pro
porções realizados por lanelli 
nos últimos cinco anos. É urna 
exposição itinerante orgariizq 
da pelo próprio artista, que de 
pois do dia 14 de junho irá para 
Curitiba. Visitação no Margs 
(Praça da Alfândega), de terço 
a domingo das 10 às 17 horos 
Nestas quarto e quinta-feiros se 
rá projetado o audio-visual A 
Dança Abstrata da Figuração ', 
no auditório do Museu, às 15:30 
horas. Possui or condicionado e 
o estacionamento é difícil.

DEZ ANOS DE FOTOGRAFIA
Coletiva na Galeria de Arte do 
Badesul com peças dos fotógra 
fos Neusa Cauduro, Luiz Eduar 
do Achufti, Jaqueline Joner. 
Fernando Gomes. Leopoldo 
Plentz, Raul Daudt, Martin 
Streibel e Leonid Strelieuv en 
tre outros. Na rua Sete de Se 
tembro. 666 A galeria possui or 
condicionado e o estaciono 
mento é difícil, tente a Caldas 
Júnior ou use garagens pagas

Galerib

FIGURATIVO X ABSTRATO —
Exposição com desenhos de Su 
sana Alvez e obras em pastel 
sobre papel de Gladys Geyer. 
No Ponto de Arte Alberto (24 de 
Outubro 11 l,e ShoppingCenter 
Iguatemi). com visitação até 25 
de junho, de segundo a sexta 
das 9 às 19 horas e nos sábados 
das 9 às 13 horas (No Iguotemi 
até as 22 horas). Ar condiciona
do e estacionamento grátis

ROTEIRO
FILME COMO FILME — Painéis 
fotográficos sobre filmes abs 
tratos feitos na Alemanha e 
França na década de 20 Exposi 
ção no saguão do Instituto Goe 
the até 30 de junho

PRÓ-MEMÓRIA FARROUPILHA
— Exposição fotográfica de Lia 
ne Neves que integra a His
tória Passada em Revista pu 
blicação com textos de Barbosa 
Lessa sobre a Revolução For 
roupilha. Visitaçãoaté I6de ju
nho no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul

COLETIVA DE ESCULTURA
Com obras de Vasco Prado. 
Stockinger, Tenius. Irineu Gar
cia, Cláudia Stern e Dione Gre- 
ca Moraes, entre outros. Pro 
moção da Associação de Escul
tores do Rio Gronde do Sul no 
Saguão do Centro Municipal de 
Cultura com trabalhos em már
more madeira, ferro argila e 
pedra sabão. Visitação de se
gunda a sexta das 8:30 às 21 ho 
ras. Nos fins de semana duran 
te a programação teatral do 
Centro. Ar condicionado e esta
cionamento próprio pora 50 
carros.

RECUPERACIÓN DEL DIBUJO —
Coletiva com 21 desenhos de 
artistas espanhóis contemporâ
neos em exposição no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
até 30 deste mês. A mostra reú 
ne as diversas tendências da 
produção artística da Espanha 
no desenho. Visitação de terça 
a domingo das 10às 17 horas. O 
Margs possui ar condicionado e 
o estacionamento é dificil ten 
te a rua Caldas Júnior ou use 
garagens pagas.

WALTRAND INUI — Exposição 
na Galeria do Arco com peças 
em madeira e palha de milho de 
Waltrand Zimmermann Inui, 
alemã radicada no Rio Grande 
do Sul. Visitação até 8 de junho 
na rua Almirante Delamare. 
237, de segunda a sábado das 9 
às 12 e das 14 às 18:30 horas.

TOMÁS ABAL — Exposição in 
dividual do artista argentino To
más Abai, com 25 acrílicos so
bre tela. na Bolsa de Arte (rua 
Quintino Bocaiúva. 1115). Visi 
tação até 8 de junho de segunda 
a sexta das 10 às 12 e das 15 às- 
21 horas. No sábado das 15 às 
19 horas. A galeria possui ar 
condicionado e estacionamento 
próprio.

REGINA OHLWEILER — Indivi- 
dual com óleos sobre tela e pa
pel da série "Recepção à Ove 
lha Negra”, que reúne "Colari
nhos Brancos", "Bailarina Apo
sentada" e "A Morta entre ou-

PRESENÇA CAXIAS — Coletiva 
com artistas atuantes no Atelier 
Livre da Pró-Reitoria de Pesqui-

V
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Dibujo”, 21 desenhos de ar- ANNAMARIA GIROTTO 
tistas espanhóis contempo- BONASPETTI — No saguão

do Supermercado Zaffari 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA (Cristóvão Colombo, 1227), 
— No Museu da Universida- das 8h às 12h e das 14h às 

RECUPERACION DEL de Federal do RS (segundo 18h.Pinturas.
DIBUJO - No Margs (Pra- andar da Reitoria), das PETROLEO - No Planetá- 
ça da Alfândega), das lOh às 8h30min às 12h, das 14h às rio da Ufrgs (Ramiro Barce- 
17h. Diversas mostras po- i8h. Exposição de rochas, los, esquina Ipiranga), das 
dem ser vistas no Margs, en- minerais, pedras, mapas e 17h às 21h. Exposição per- 
t.re elas “Recuperacion Del fósseis.

EXPOSIÇÃO ràneos.

manente sobre petróleo.
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DA CIDADE
★ A abertura da exposição "Recuperação dei Dibujo”, 

na última quarta-feira, apresentando 34 desenhos de jo
vens artistas espanhóis, foi um completo sucesso, lotando 
totalmente as Salas Negras do Margs. A promoção do 
Margs, juntamente com Susec e Consulado da Espanha, 
teve apoio do Instituto de Cooperação ibero-Americano. 
Na exposição, estão refletidas as cinco tendências da 
atual arte espanhola - figuração, tradição realista, sur
realismo, abstracionismo e construtivismo — além de al
guns independentes, com trabalhos distanciados destas li
nhas artísticas. Entre os presentes. Evelyn Berg Iochpe, 
Matei Hoffmann, cônsul da Alemanha Federal, Vera Lia 
Cavalheiro e diversos nomes da colônia espanhola porto- 
alegrense.

^ "Semana de Violência Urbana” abre hoje. no Plena- 
rinho da Assembléia, com a presença de Marcelo Cerquei- 
ra, assessor jurídico do Ministério da Justiça, autor de vá
rios livros na área jurídica e do recém-lançado romance 
Almoço com os Gansos. Após a cerimônia de abertura, o 
deputado José Paulo Bisol proferirá palestra sobre "As
pectos da Violência Urbana no Brasil”. O encontro encer
ra no dia 28, com a conferência do jurista Roberto Lyra 
Filho. A promoção do evento é do Instituto dos Advogados 
do Rio Grande do Sul.
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França na década de 20. Exposi
ção no saguão do Instituto Goe- 
theaté30de junho.

PRÓ-MEMÓRIA FARROUPILHA
— Exposição fotográfica de Lia- 
ne Neves. que integro ■ a "His
tória Passada em Revista", pu
blicação com textos de Barbosa 
Lessa sobre a Revolução Far
roupilha. Visitação até 16de ju
nho no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.

RECUPERACIÓN DEL DIBUJO —
Coletiva com 21 desenhos de 
artistas espanhóis contemporâ
neos em exposição no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
até 30 deste mês. A mostra reú
ne as diversas tendências da 
produção artística da Espanha 
no desenho. Visitação de terça 
a domingo das lOàs 17horas. O 
Margs possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil, ten
te a rua Caldas Júnior ou use 
garagens pagas.

bastidores do festival. Visita
ção no Shopping Center Iguale- 
mi até dia 23 deste mês das 10 
às 22 horas.

GRAVURAS DE FAYGA OSTRO-
WER — Destaque na Galeria 
Singular, com mostra de lito
grafias até 30 de junho. Visita
ção de segunda a sex ta das 9 às 
12edas 14às 19horas, nosába- 
do até as 13 horas. A galeria 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil na rua. ten
te a rua Castro Alves.

TALLER/72 — Coletiva com gra- 
vuristas peruanos do atelier 
Taller, fundado em Lima em 
1972 e que congregou artistas 
jovens em atividades de labora

tório de criação gráfica. Exposi
ção no saguão do Centro Muni
cipal de Cultura, numa promo
ção do Núcleo da Gravura do 
Rio Grande do Sul. Ar condicio
nado e estacionamento para 50 
carros.

REGINA COELI — Instalação 
com pinturas em tela e papelão 
sobre plástico "Espaço Cósmico 
Ou/E De Mim Ao Universo", no 
Espaço Investigação do Margs. 
Visitação de terças a domingos 
das 10 às 17 horas até 30 deste 
mês. Ar condicionado e estacio
namento difícil nas imediaçóes.

FILME COMO FILME — Painéis 
fotográficos sobre filmes abs
tratos feitos na Alemonho e

ROTEIRO
ACRÍLICO E AQUARELA —Mos
tra com aquarelas de Gilberto 
Soares e acrílicos de Luberi Nu
nes no subsolo da Caixa Econô
mica Federal (Andradas, 1000). 
Visitação de segunda a sexta 
das 10 às 16.30 horas.

IMAGENS DO ROCK IN RIO —
Mostra fotográfica de Luiz An
tônio Guerreiro e Marcelo Rus- 
chel sobre o festival de rock 
realizado em janeiro deste ano 
no Rio de Janeiro. Exposição de 
117 posters em preto e branco 
mostrando flagrantes e deta
lhes tanto de público como dos

REGINA OHLWEILER — Indivi
dual com óleos sobre tela e pa
pel da série "Recepção à Ove
lha Negra", que reúne "Colari
nhos Brancos", "Bailarina Apo
sentada" e "A Morta", entre ou
tras obras. Exposição na Kraft 
Escritório de Arte (novo ende
reço na rua Barão do Santo Ân
gelo, 165), com visitação até 3 
de júlhò, de segunda a sexta 
das 10 às 12 e das 14 às 19 ho
ras.

FIGURATIVO X ABSTRATO —
Exposição com desenhos de Su- 
sana Alvez e obras em pastel 
sobre papel de Gladys Geyer. 
No Ponto de Arte Alberto (24 de 
Outubro, 11 l,e Shopping Center 
Iguatemi), com visitaçãobté 25 
de junho, de segunda a sexta 
das 9 às 19 horas e nos sábados 
das 9 às 13 horas (No Iguatemi 
até as 22 horas). Ar condiciona
do e estacionamento grátis.

PRESENÇA CAXIAS — Coletivo 
com artistas atuantes no Atelier 
Livre da Pró-Reitoria de Pesqui
sa e Extensão da Universidade 
de Caxias do Sul. São 36 peças 
em escultura, litografia, gua
che, pastel, desenho, pinfura e 
cerâmica de Vera Prataviera 
Martini, Beatriz Balen Suzin, 
Diana Domingues, Maria Hele
na Leitão e Genoveva Pinkler.

GRAVURAS FRANCESAS — Em
exposição na Realce Galeria 
de Arte com gravuras de vários 
ortistas franceses do inicio do 
século. Entre eles Leon Boisson, 
Albert Robida Beorges Ro- 
vault. Eugène Delãtre Fronçois 
Bonvin. Visitação oté 12 de ju
nho de segunda a sexta das 9 às 
12edas 14às 19horos. Na Inde
pendência 674. com estaciona
mento gratuito na garagem 
Night and Day. A galeria não 
possui or condicionado.

THOMAZ IANELLI — Individual 
com 18 óleos de grandes pro
porções realizados por lanelli- 
nos últimos cinco anos. É uma' 
exposição itinerante organiza
da pelo próprio artista, que de
pois do dia 14 de junho irá para- 
Curitiba. Visitação no Margs 
(Praça da Alfândega), de terça 
a domingo das 10 às 17 horas. 
Nestas quarta e quinta feiras se-, 
rá projetado o audio visual "A- 
Dança Abstrata da Figuração",” 
no auditório do Museu, às 15:30' 
horas. Possui ar condicionado e^ 
o estacionamento é difícil.

DEZ ANOS DE FOTOGRAFIA-----
Coletiva na Galeria de Arte do 
Badesul com peças dos fotógra
fos Neusa Cauduro. Luiz Eduar
do Achutti, Jaqueline Joner, . 
Fernando Gomes, Leopoldo 
Plentz, Raul Daudt, Martin 
Streibel e Leonid Strelieav, en
tre outros. Na rua Sete de Se
tembro, 666. A galeria possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil, tente a Caldas 
Júnior ou use garagens pagas.


