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ANEXO 2

As obras que gostaria de expor fazem parte do último
estágio do meu trabalho plástico. E constituem, dentro de

minha

visão pessoal, um retorno à figuração, uma nova figuração no meu
trabalho. Um fechamento de um ciclo de desenvolvimento

expressi

vo que começou com um pintura também figurativa (foto).
A pintura desse estágio anterior 'estava bastante pre
sa à forma, ao uso de teorias e técnicas aprendidas durante o cur
so no Instituto de Artes. Fazia somente uso das três cores primá
rias, mais o branco e preto da tinta a óleo; e a partir de

suas

misturas, obtinha as outras cores e tonalidades desejadas. Utili.
zava também um traçado de perspectiva com ponto de fuga como pon
to de partida para a composição do todo do quadro. Composição es
ta baseada em fotos que tirava de "Feiras de Ruas", dessas

fei

ras de frutas e legumes.
Um trabalho bastante preso aos meios externos.Com"as
com
deformações mecânicas da perspectiva linear clássica e não
as procedentes de intenções expressivas nas quais a engenhosida
de, a inventiva e o capricho jogam como é devido". (1)
Por ocasião de uma viagem feita â Espanha, para a rea
lização de um curso de especialização em pintura, na Escola

Supe

rior de Belas Artes de San Fernando de Madrid, houve um bloqueio
e desestruturação dessa expressão. Passei então por um

verdadei
que
ro processo de libertação ou/e desenvolvimento expressivo,
são os sete anos deste ciclo.

(1) Dubuffet, J.: Escritos sobre Arte (trad. M. Bustamante). Bar
ral Editores (1£ ed.). Barcelona

1975 - pp. 63

,!
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A princípio houve um retorno ao desenho, aonde viven
ciei todas as etapas que levam ao seu desenvolvimento. Do modelo
vivo e de memória (agora com as "intenções expressivas" verdadei.
ras) a uma síntese cada vez maior do traço e da cor, chegando

a

formas puramente abstratas de cores puras.
A esse trabalho seguiu-se outro diferente, em que en
sacava coisas da natureza vegetal e mineral em bolsas de

plást^L

co que costurava (slide 1). Para mim, a síntese formal aí chegou
à culminação.Na escolha e composição dos elementos naturais,suas
formas e texturas. Para um artista oriental que vive em

Porto A

legre, esse trabalho significava a morte, talvez sim; a morte de
um estágio expressivo do apoderar-se do externo.
Depois desse trabalho, fiz uma viagem ao interior da
peque
Bolívia e Peru, aonde em grandes caminhadas conheci seus
nos vilarejos, em contato com a expressão riquíssima de cores vi
vas e contrastantes de seu povo, isso a meu ver provocou uma "ex
plosão de cor" no meu trabalho artístico.
A próxima etapa denominei "Exercício Vital". Foi

o

de
encontro de minha "expressão pessoal". Deixando totalmente
referen
buscar padrões fora de mim, na busca de meus próprios
ciais, num verdadeiro exercício do uso da intuição pouco ou

nao

conscientemente utilizada no trabalho pictórico anterior. Com es
se trabalho, fiz minha primeira exposição individual no

Espaço

NO (slide 2). Eram desenhos feitos com pastel seco e oleoso,

em

nu
folhas finas, transparentes. Sua forma era explosiva, como
cleos condensados, circundados por inúmeras formas pequenas "rit
mo dinâmicas" ao seu redor como óvulos circundados por espermato
zóides ou um cosmos. Expressão "Micro e Macrocósmica" e um "(Re)
nascer"

(talvez mesmo,de "uma morte" anterior).

Uma outra oportunidade de viajar surgiu em minha vi.
da e vivi dois anos em Angola/África. Ali já nos primeiros dese
nhos feitos, formas mais pontiagudas e cores mais fortes foram u
sadas. Assim como uma maior densidade de sobreposições. E a

lin

guagem do material ficou mais tosca, aproveitando os desvios e a
naturais
cidentes de linguagem que provinham das "inclinações

.

!■

« '•

provenientes de qualquer traçado da mão humana".

(2)

Foi um tempo também de completo afastamento das iman
tações da cultura ocidental e contato intenso com a natureza sei
vagem e costumes ainda tão primitivos do povo africano.De regrejs
so ao Brasil, com sede desse "alimento cultural" do ocidente de
senvolvido, a que estava acostumada, fiz uma viagem pelas princi
pais capitais européias. Nessa viagem tive a oportunidade de ver
o
exposições explosivas e sumamente contemporâneas de pintura,
em
que, unido ao choque com o entorno social dali, provocaram
expressão
mim, assombro e inquietude, frente aquele "mundo" e
tão contrastantes ao da África.
Nesse período ali, na Europa, esbocei as

primeiras

formas da "minha nova figuração" , numa necessidade de uma exprejs
são mais crua e direta, resposta a esse "chòque" de enfrentamen
traba
to com o mãio. Uma "figura humana" bastante diferente do
lho figurativo anterior. Tosca, livre, expressiva de emoções di
retamente ligadas à alma. Sem amarras para prendê-la.

Arriscada

mente livre. Autenticidade nela foi o que senti.
Chegando ao Brasil, desenvolvi então, essa figuração
nova em pintura, agora usando tinta acrílica e industrial, tinta
esmalte, spray e diversos tipos de suporte: papel, madeira,telas
com e sem bastidor em um processo de busca e encontro de expres
são pessoal e definição de parâmetros para um trabalho artístico
a
mais maduro e definitivo. "A imagem nestes trabalhos é usada
ocasião
través da neutralização de seu forte significado, como
para a representação na qual o abstrato e o figurativo são iguais
e o princípio do prazer toma o lugar do princípio da realidade".
(3) A preocupação em deixar o "material falar" toma um lugar pre
ponderante nesse trabalho de busca/pesquisa que desenvolvo.
A princípio, a figura de olhos arregalados e cabelo
em pé (tensão, eletricidade, passividade...) foi a figuração prin
(2) Dubuffet, O.C.: pp. 50
(3) Oliva, A.B.: The International Trans-Avantgarde (trad. Gast.
Dy Jones, G.) Giancarlo Politi Editore-Milano, Itália, 1982.
pp. 18

r '
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cipal, cercada de signos e símbolos também novos para mim.

(Sli

des de 3 a 9). Com o surgimento de outro elemento figurativo for
trabalho
te, um "disco voador" (slide 10-11-12), desenvolvi um
que chegou a uma quase não figuração (slide 13) na representação
de cosmos em que lançava a tinta a certa distância do

quadro,

buscando um controle sempre maior. A busca senti/sinto se dirige
ao uso de uma consciente e controlada linguagem acima de tudo.
E são esses trabalhos do início da nova

figuração,

com a "figura e os cornos" que gostaria de expor. É o início

des

sa nova figuração em meu trabalho. A chamo "de mim ao universo e/
ou espaço cósmico".
Hoje já num processo evolutivo, a figuração

permane

ce;mais variada, próxima do real e de meu cotidiano, com^ flores,
aviões, rostos, pés, mãos, tudo mais realista agora e buscando a
"linguagem do material", numa síntese de todos esses

elementos

trabalhados e conquistados nos períodos anteriores.
Dessa forma, tentei dar segundo minha visão

pessoal

uma "explicação" de meu trabalho atual. 0 conhecimento do

cami

nho percorrido, a meu ver, ajuda a um melhor entendimento ou com
preensão da autenticidade e honestidade que encontro nele.
Apesar de suas características tão subjetivas e
porais, o que pode a meu ver levar a falsas interpretações

tem
de

ser uma obra somente "filha do tempo" e não portadora da autenti.
cidade interior do verdadeiro trabalho artístico, que não

conhe

ce tempo nem espaço.
RODRIGUES
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AGENDA
• • • Importante lembrar a Grande
Noite da Fraternidade, promoção do
Movimento Gaúcho pelo Menor, que
acontece no próximo sábado, no final
da tarde, na Sogipa. A iniciativa, das
mais nobres, deverá contar com a
presença do governador do Estado e
sra. Jair Soares, entre muitos outros
nomes importantes que se aliam no
MGM nesta causa de apoio ao menor.
• • • O sim de Maria Cristina Noronha e Roberto Siegmann será na Igre
ja Nossa Senhora da Conceição, na
próxima sexta-feira à noite. A recep
ção aos convidados acontecerá após a
cerimônia, na residência dos pais da
noiva.
• • • Sebastian Benda, pianista, e
Christian Benda, violoncelista, com
apresentação única no Teatro São Pe
dro nesta terça-feira à noite. Pai e fi
lho apresentam um repertório que
abrange os mais diversos estilos da
música erudita, do barroco ao con
temporâneo. Sebastian já é conhecido
do público gaúcho, por sua atuação
pedagógica em Santa Maria, e vem se
destacando em todo o mundo com sua
arte.
• • • A Casa de Portugal e a Tap Air
Portugal oferecem recepção nesta
segunda-feira à noite, para comemo
rar a Festa Nacional Portuguesa, já
que dia 10 é o Dia de Portugal e o Dia
de Camões. Na programação dos fes
tejos, uma hora cívica pela manhã, e
à noite um coquetel, antecedido por

..

-

uma palestra proferida por Paulo
Brossard de Souza Pinto.
• • • Museu de Arte do Rio Grande do
Sul apresenta, a partir desta terçafeira, a mostra de Regina Coeli, inti
tulada “Espaço Cósmico ou/ e De
Mim ao Universo”. Regina apresen
ta, com esta mostra, uma proposta
baseada “na necessidade urgente de
uma expressão mais direita, mais
crua”.
• • • Casa Velha Antiguidades e
Cláudio Gil Studio de Arte com vernissage marcado para esta sexta-feira,
quando apresentam uma grande ex
posição de pintura, onde estão, entre
outros, Antonio Maia, Evilásio Lopes,
Iberê Camargo e Yvonne Boghossian.
A mostra acontece na Casa Velha An
tiguidades, em Campo Grande.
• • • Fayga Ostrower, artista plásti
ca polonesa, já naturalizada brasilei
ra e cidadã carioca honorária, é a
atração da Galeria Singular, com
mostra que inicia nesta terça-feira.
Fayga apresenta uma série de lito
grafias, onde se percebe a transpa
rência e a leveza que caracterizam
uma aquarela, procurando a extrema
beleza das coisas, o prazer do estético.
Sobre ela, diz Ferreira Gullar: “Fay
ga Ostrower é uma personalidade de
importância muito especial no quadro
da arte brasileira. Essa importância
decorre, por um lado, de sua obra de
gravadora e, por outro, de sua capaci
dade de pensar e formular os proble
mas da arte”.

mmcs
Museu de Arte do Rio Grande do Sul
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ARTES PLÁSTICAS

í>V

'

O “Espaço Cósmico” de
Regina Coeli, no Margs

V

,

Pinturas sobre plástico
preto combinadas com es
culturas formam “Espaço
Cósmico Ou/E De Mim Ao
Universo", instalação de
Regina Coeli. que inaugura
hoje no Espaço Investigação
do Margs. A artista explica, ^ j i
na n”ota distribuída pelo' |{t
-'Margs. qúe sua-instalação.*• <t’L
apresenta^um ambiente e < \
não uma exposição. “Umes- ^
paço cósmico com formas e ^
esculturas saindo de dentro
da pintura", define. Ainda
segundo a nota. todo o Espa-w-#,u
ço Investigação estará reco% , T TO'***» -JJL 3Ò^unho
berto de plástico preto, que
instalação do Regina Coeli fica até dia
|
servirá como suporte para
pinturas sobre papelão e te
la. A instalação poderá ser
vista até 30 deste mês.
Regina Coeli. 31 anos. na- j
lural de Uruguaiana, é for
mada em artes plásticas pe
la UFRGS. em 1977. Mas sua
' ..FsDaco Cósmico ou/e de Mim ao Universo’’é o nome da
formação plástica também ;
inclui inúmeros cursos na •
Escola Superior de Belas
Artes de San Fernando da ;
Universidade Complutense
de Madrid (Espanha), onde
com pintura ou aln^uülizando tela ou papelao pintado »*re
especializou-se como pro- .
sua
fessora de desenho.
Com participação em co- ,
letivas e salões, Regina integrou o 1? Salão Nacional de
Artes Plásticas (3? lugar) e ,<
mas, esculturas saindo das pinturas, e parair â
o Prêmio Projeto Interven
ção Urbana, por criação co- ■
letiva no 12V Salão da Prefei
tura de Belo Horizonte. Com ;
formação em arte educa- ,
u^Cm^de^síWciaHzaçS^r^Esc^la ^^klr^eBelas^rção. ela também tem atuado
tes de San Fernando da Universidade Complutense de Ma
em projetos didáticos na Di- j
Sv£ÍS.V™» em 77 recebeu o titulo de Mestra
reção Nacional de Infância
Montessoriana pela Universidade de Madride Angola e no Curso de Es- ;
pecialização em Artes Piás- ,
A exposição de Regina Coeli permanece no MARGS
junho e o horário para visitação é das lOh às 17 horas, de ter
ticas e Suportes Científicos e
Práxis da PUC-RS.
ças a domingos.
______
.
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Regina Coeli inaugura
seu "Espãçõ~Cósmicõ"
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ARTES PLASTICAS

O “Espaço Cósmico” de
Regina Coeli, no Margs
Pinturas sobre plástico
preto combinadas com es
culturas formam “Espaço
Cósmico Ou/E De Mim Ao
Universo’’, instalação de
Regina Coeli, que inaugura
hoje no Espaço Investigação
do Margs. A artista explica,
na nota distribuída pelo'
i
Margs, que sua instalação
apresenta um ambiente e
não uma exposição. “Um es
paço cósmico com formas e
esculturas saindo de dentro
da pintura", define. Ainda
segundo a nota, todo o Espa
ço Investigação estará reco
berto de plástico preto, que
servirá como suporte para
pinturas sobre papelão e te
la. A instalação poderá ser
vista até 30 deste mès.
Regina Coeli. 31 anos, na
tural de Uruguaiana. é for
mada em artes plásticas pe
la TJFRGS, em 1977. Mas sua
formação plástica também
inclui inúmeros cursos na
Escola Superior de Belas
Artes de San Fernando da
Universidade Complutense
de Madrid (Espanha), onde
especializou-se como pro
fessora de desenho.
Com participação em co
letivas e salões. Regina inte
grou o 13 Salão Nacional de
Artes Plásticas (33 lugar) e
o Prêmio Projeto Interven
ção Urbana, por criação co
letiva no 123 Salão da Prefei
tura de Belo Horizonte. Com
formação em arte educa
ção, ela também tem atuado
em projetos didáticos na Di
reção Nacional de Infância
de Angola e no Curso de Es
pecialização em Artes Plás
ticas e Suportes Científicos e
Práxis da PUC-RS.

ROTEIRO
FILME COMO FILME
Painéis
fotográficos sobre filmes obs
tratos feitos na Alemanha e
França na década de 20 Fxposi
ção no saguão do Instituto Goetheaté30de 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 Far
roupilha Visitação até 16 de ju
nho no Museu de Ar to do Rio
Grande do Sul
RECUPERACIÓN DEL DIBUJO —
Coletiva com 21 desenhos de

™
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Instalação de Regina Coeli fica até dia 30 de {unho
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 do
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.
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.
FIGURATIVO X ABSTRATO Exposição com desenhos de Susana Alvez e obras em postei
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
cia Cláudia Stern e Dione Greca 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 8:30 às 21 ho
ras. Nos fins de semana duran
te a programação teatral do
Centro Ar condicionado e esta
cionamento próprio para 50
carros.

PRESENÇA CAXIAS — Coletiva
com artistas atuantes no Afolier
Livre da Pró-Rei!oria d«. Pesqui
sa e Extensão da Universidade
de Caxias do Sul. São 36 peças
em escultura, litografia, gua
che, pastel, desenho, piittvra e
cerâmica de Vera Pratavtero
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
artistas franceses do inicio do
século Entre eles Leon Boisson
Albert Robida Beorges Rovault. Eugène Delâtre François
Bonvin. Visitação até 12 de ju
nho de segunda a sexta das 9às
12 e das 14 às 19horas. Na Inde
pendência 674 com estaciona
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 lanelii
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 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 Couduro, Luiz Eduar
do Achutti, Jaqueline Joner.
Fernando Gomes, Leopoldo
Plentz, Raul Daudt, Martin
Streibel e Leonid Strelieov. en
tre outros. Na rua Sete de Se
tembro, 666. A galeria possui ar
condicionado e o estaciona
mento é dificil, tente a Caldas
Júnior ou use garagens pagas.
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Regina Coeli inaugura
seu "Espaço Cósmico"
“Espaço Cósmico ou/e de Mim ao Universo” é o nome da
mostra de Regina Coeli, que pode ser vista no Espaço Inves
tigação do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão da Sub
secretária de Cultura.
Em sua instalação, Regina Coeli cobre integralmente a sala
com plástico preto, usando este material como suporte para
sua pintura, ou ainda, utilizando tela ou papelão pintado sobre
o plástico. Além de pintura, a instalação mostrará ainda suas
esculturas. A instalação de Regina Coeli vista por ela própria.
“Um espaço cósmico, uma viagem orgânica-cósmica. Eis o
que apresento num ambiente e não numa exposição. São for
mas, esculturas saindo das pinturas, é para se entrar dentro,
sentir, tocar, ser tocado, numa viagem que fecho para abrir a
de cada um, no Espaço Investigação da MARGS”.
Regina Coeli nasceu em Uruguaiana, em 1954, tendo se for
mado em Artes Plásticas pelo Instituto de Artes/UFRGS em
1977. Neste mesmo ano recebeu bolsa de estudos e realizou
um Curso de Especialização na Escola Superior de Belas Ar
tes de San Fernando da Universidade Complutense de Ma
dri/Espanha. Também em 77 recebeu o título de Mestra
Montessoriana pela Universidade de Madri.
A exposição de Regina Coeli permanece no MARGS até 30 de
junho e o horário para visitação é das lOh ás 17 horas, de ter
ças a domingos.
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ROTEIRO
RECITAL
RONEL ALBERTI - No foyer
dá Teatro São Pedro (Praça da
Matriz), às 12h30min. Ronel Alberti na flauta, Amilcar Carfi
no violino e Jean Jaques Pagnot no violoncelo. Projeto Mú
sica ao Meio-Dia. Patrocínio
Susec. Entrada franca.
GUSTAVO BRITO - No Liceu
Palestrina (General Vitorino,
305), às 18h30min. Recital do
pianista Gustavo Brito, com
entrada franca.

SHOW
MlRIA FERNANDES - No
Bar Caminho de Casa (Josè
do Patrocínio, 383), ás 23h,
Show com Míria Fernandes e
Carlos Badia, com músicas
próprias. Couvert CrS 2 mil.
PARALAMAS DO SUCESSO
— No Teatro Avenida, em
Pelotas, às 20h30min. Início
da turnê do grupo que se
apresenta dia 15 em Porto
Alegre, no Gigantinho.
'ngressos no local a CrS 20
mil.
COURO CORDAS E CANTO
— No Bar Fazendo Artes
(Vieira de Castro, 158), às
21 h, apresentação única do
grupo com músicas próprias.
Couvert CrS 3 mil.
CELESTE - No Restaurante
Porto Velho (Andrade Neves,
42), às21h, até sexta-feira. A
cantora que é um dos sucessos
da noite do Rio de Janeiro.
Couvert CrS 3 mil.

NATIVISMO
FESTIVAL DE COROS DE
MÚSICAS GAUCHESCAS Em Novo Hamburgo,
apresentação que integra as
comemorações do
Sesquicentenário da
Revolução Farroupilha.

EXPOSIÇÕES
FAYGA OSTROWER - Na
Galeria Singular (Travessa
Frederico Linck, 45), em
horário comercial. De
segunda a sábado. Gravuras.
REGINA COELI - No Margs
(Praça da Alfândega), das lOh
às 17h, de terça a domingo,
com esculturas.
ROCK IN RIO - No Shopping
Center Iguatemi, das 9 às 22h,
de segunda a sábado. Mestra
dS rGíõgrafias de Luiz Antônio
Guerreiro e Marcelo Ruschel.
FERNANDO DOVAL - Na
Galeria de Arte do Bar Água
na Boca (Praça Conde de
Porto Alegre, 55), das20h em
diante. Pinturas.
RUY VARELLA - No Espaço
IAB (Annes Dias, 166), em
horário comercial, de segunda
a sábado. Fotografias.
GILBERTO SOARES - Na
agência da Caixa Econômica
Federal (Praça da
Alfândega), das lOh ás 16h. De
segunda a sexta. Gilberto
Soares expõe desenhos com

Fernando Duval expõe no Água na Boca
Luberi Marinho Nunes.
REGINA OHLWEILER - No
Kraft Escritório de Arte
(Barão de Santo Ângelo, 165),
em horário comercial. Telas a
óleo.
ALICE SOARES - Na Arco
Galeria (Almirante Delamare,
237), em horário comercial.
Desenhos.
COLETIVA - Na Loja Sandiz
do Shopping Center Iguatemi,
das 9h às 22h. Coletiva com
Caé, JaneMilman e outros.
PAULO OLSZEWSKI - Na
Bond Street (24 de Outubro,
636), das 9h às 12h e das 15h
às20h, de segunda a sábado.
Acrílico sobre eucatex.
ANNAMARIA GIROTTO No saguão do Hiper Zaffari
(Cristóvão Colombo, 1277), em
horário comercial. Pinturas.
WALTER BALESTRA - No
Hotel Serrano, em Gramado.
Telas a óleo.
THOMAZ IANELLI - Na
Galeria Tina Presser (Paulino
Teixeira, 35), em horário
comercial. Pinturas sobre
papel.
TALLER - No saguão do
Centro Municipal de Cultura
(Érico Veríssimo, 307), das 9h
às22h. Mostra de gravuristas
peruanos.
GLADYS GEYER E SUSANA
ALVEZ - No Ponto de Arte
Alberto (24 de Outubro, 111),
em horário comercial. De
segunda a sábado. Desenhos e
pinturas.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA No Museu da Universidade
Federal (2o andar da
Reitoria), das 8h30min ás 12h
e das 14h às 18h. Mostra de
objetos e materiais ligados à
pesquisa cientifica.
PETRÓLEO - No Planetário
da Ufrgs (Ramiro Barcelos,
esquina Ipiranga), das9h às
11 h e das 14h às 17h, de
segunda a sexta-feira. Nos
sábados e domingos das I7h
ai 21 n.

MÍMICA
THE BEAT BOY - No Salão
de Atos da Reitoria da Ufrgs,
às 18h30min, o mímico Jam,
com a história de um jovem à
procura de um herói mítico.
Projeto Unicena. Entrada
franca.

FILMES
RETROSPECTIVA WERNER
HERZOG - Na Casa de Cultura

Mário Quintana (Andradas,
736), ás 19h e 21 h.
Fata Morgana, reflexões
individuais associativas de W.
Herzog, filmadas na África.
Ingressos no local a CrS 2 mil.
OS HOMENS CARANGUEJO No auditório da Caixa
Econômica Federal (Praça da
Alfândega), às 12h30min. Filme
de Ipojuca Pontes, no Projeto
Asa Branca. Entrada franca.
TRILHOS URBANOS - No Bar
Esperança (Fernandes Vieira,
313), ás 22h. O super-8 que
participou do último festival de
Gramado, na programação de
Quartas Especiais, no Bar
Esperança. Aberto ao público.
PLANIFICAÇÃO URBANA E
CLIMA — Na Biblioteca Lucilia
Minssen (Annes Dias, 112), ás
lOh e 15h, documentário com
entrada franca.

AUDIÇAO
JIMI HENDRIX - Na
Discoteca Pública (Andradas,
736), às 12h, audição de discos
com entrada franca.

19h ás 22h, de segunda a
sábado. AAOsica instrumental,
nacional e internacional.
LU IS EUGÊNIO - No Três
Dois Um Bar Chopp (João
Alfredo, 321), ás 21 h, de
segunda a sábado. MPB e
composições próprias.
Couvert CrS 1.500.
HÉRICO CASTILHOS - No
Restaurante Pampulha (João
Pessoa, 11), às 21 h, de
segunda a sábado. MPB e
sucessos internacionais.
JOÀO PERNAMBUCO - No
Enredo Bar Chopp (Getúlio
Vargas, 327), às 21 h,
diariamente. MPB e
composições próprias.
Couvert CrS 1.500.
CLÁUDIO BARALDO - No
Canto Livre (Ramiro
Barcelos, 1727), às 21 h,
diariamente. MPB e músicas
próprias. Couvert CrS 1.500.
TITO - No Restaurante Ita
(Josè de Alencar, 578), ás 21 h,
de segunda a sábado. MPB e
sucessos internacionais.
EDSON E ÁLVARO - No
Rekint (Getúlio Vargas, 181),
ás 21 h, de segunda a sábado.
MPB e sucessos
internacionais.
DANIEL TORRES - Na
Pulperia (Travessa do Carmo,
76), às 21 h, de segunda a
quintafeira, Daniel Torres e
Rossano Arrieta interpretam
música nativista e latinoamericana. Couvert CrS 2 mil.
JORGINHO — NoChips
(Getúlio Vargas, 254), às 21 h,
de terça a sábado. MPB e
sucessos internacionais.
Couvert CrS 2 mil.
HENRIQUE GUIMARÃES No Solar dos Moinhos (Hilário
Ribeiro, 299), às 21 h, de terça
a sábado. MPB e músicas
próprias. Couvert CrS 1.500.

Lony Rosa e Dudu estréiam hoje no Casanostra,
onde estarão sempre de segunda a sábado
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ROTEIRO
SHOW
FRUTOS DA CRISE - No
Salão de Atos da Reitoria da
Ufrgs, és 18h30min.
Apresentação da banda
Frutos da Crise, com show de
rock pesado, new wave e
blues. Entrada franca, dentro
do Projeto Unimúsica (mais
detalhes neste Caderno).
CIDADE EM BAIXA - Na
Terreira da Tribo (José do
Patrocínio, 527), ás 21 h, show
com Mario Falcão, Felipe
Franco e Alex de Souza.
Ingressos no local a Cr* 5 mil.
OS MUURIPÁS — No
Estacionamento do Hiper
Zaffari/Higienópolis, ás
20h30min. Apresentação do
conjunto folclórico na
abertura da programação da
Arca/85.
PUPILAS DILATADAS - No
Bar Parelelo 18 (Xavier
Ferreira, 18), às 21h. Show
com o grupo Pupilas
Dilatadas com rock pesado.
Couvert Cr* 2 mil.
CELESTE — No Porto Velho
(Andrade Neves, 42), às 21 h,
quinta e sexta. Apresentação
da cantora que é sucesso na
noite do Rio de Janeiro.
Couvert Cr* 3 mil.
NÔ DE TAQUARA - Na
Coarte/Coolmèia (João Telles,
522), ás2lh, apresentação
única do grupo formado por
Mário Marmontel (flauta),
Cleber Fiorenttino (Violão e
craviola) e Edmar Fabrício
(Violão).

TEATRO
A AURORA DA MINHA VIDA
— No Instituto Goethe (24 de
Outubro, 112), ás 21 h, de
quinta a domingo. Peça de
Naum Alves de Souza, com
direção de Irene Brietzke.
Através da escola o autor faz
uma sátira à sociedade
brasileira. Ingressos no local
a Cr* 10 mil (quinta-feira).
Cr* 10 mil e Cr* 12 mil (sexta
e domingo), e Cr* 12 mil
(sábado). Fone: 22.7832.
JOGOS NA HORA DA SESTA
— Na Sala Álvaro Moreyra
(Érico Veríssimo, 307), às 2lh,
de quinta a domingo. Peça de
Roma Mahieu com direção de
Paulo Silva. Reflexão sobre a
violência do cotidiano.
Ingressos no local a Cr* 8 mil
(quinta-feira), Cr* 12 mil e
Cr* 8 mil (de sexta a
domingo).
DELlRIO E PAIXÃO DO SR
NELSON RODRIGUES - No
Teatro Renascença (Érico
Veríssimo, 307), ás21h, de
quinta a domingo. Seleção de
13 cenas extraídas de dez
textos de Nelson Rodrigues,
com direção de Sérgio Silva.
Ingressos no local a Cr* 10 mil
(quinta e sexta). Cr* 15 mil
(sábado e domingo). Fone
21.6622.

ALICE SOARES - Na
Galeria do Arco (Almirante
Delamare, 237), em horário
comercial, de segunda a
sábado.
COLETIVA — Na Loja Sandiz
do Shopping Center Iguatemi,
das lOh ás 22h, de segunda a
sábado. Coletiva com Jane
AAilman, Caée Eduardo Rick
Martins. Até 19 de iunho.
PAULO OLSZEWSKI - Na
Bond Street (24 de Outubro,
636), das 9h ás 12h e das I5h
às20h, de segunda a sábado.
Acrílico sobre eucatex.
ANNAMARIA BONASPETTI
— No saguáo do
Supermercado Zaffari
(Cristóvão Colombo, 1271), em
horário comercial, de segunda
a sábado.
WÀLTER BALESTRA - No
Hotel Serrano, em Gramado.
THOMAZ IANELLI - Na
Galeria Tina Presser (Paulino
Teixeira, 35), das 9h às12h e
das 14h às 19h, de segunda a
sábado.
TALLER — No saguáo do
Centro Municipal de Cultura
(Erico Veríssimo, 307), das 9h
às 22h diariamente. Mostra de
gravuristas peruanos.
GLADYS GEYER E SUSANA
ALVEZ — No Ponto de Arte
Alberto (24 de Outubro, 111),
em horário comercial, de
segunda a sábado.
MARTA MACHADO - Na
Galeria Açorianos (Travessa
do Carmo, 76), às 20h,
inauguração da mostra nesta
quinta-feira. Visitação em
horário comercial.
RUY VARELLA - No Espaço
IAB (Annes Dias, 166), em
horário comercial, de segunda
a sábado. Fotografias sobre o
Itaimbezinho.
ROCK IN RIO — No Shopping
Center Iguatemi, das 9h às
22h, de segunda a sábado.
Mostra fotográfica de Marcelo
Ruschel e Antônio Guerreiro.
GILBERTO SOARES - Na
agência da Caixa Econômica
Federal (Praça da
Alfândega), das lOh ás
16h30min. Desenhos de
Gilbetto Soares e Luberi
Martins.
REGINA COELI — No Margs
(Praça da Alfândega), das lOh
às 17h, de terça a domingo.
Instalação de Regina Coeli,
com esculturas.
FAYGA OSTROWER - Na
Singular (Travessa Frederico
Linck, 45), em horário
comercial. Litos.
EXPOSIÇÃO
AFRO/BRASILEIRA - No
Solar dos Câmara (Duque de
Caxias), das lOh ás 18h.
Coletiva de escultores e
pintores.
*
CIÊNCIA E TECNOLOGIA No Museu da Universidade
Federal do RS (segundo andar
da Reitoria), das 8h ás 12h e
dás 14h às 18h, diariamente.
Exposição de objetos e
materiais ligados á pesquisa
científica.
PETRÓLEO — No Planetário
da Ufrgs (Ramiro Barcelos,
esquina Ipiranga), das9h às
llhe ás 14h

EXPOSIÇÕES
AUDIÇÃO
REGINA OHLWEILER - No
Kraft Escritório de Arte
(Barão de Santo Ângelo, 165),
em horário comercial, de
segunda a sexta. Até 3 de
julho.

DE HOJE
a banda
Dia de ver
frutos DA
Salio de
CRISE, no 'o
Atos da Ufrg s, às
I8h30min, corn .
mudo rock pesado.
Ê grátis
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VINlCIUS DE MORAIS - Na
Discoteca Pública da Susec
(Andradas, 736), ás 12h,
audição de discos de Vinícius
de Morais. As I6h, audição de
discos de música clássica com
debates.

CIRCO
VOSTOK - Na Érico
Veríssimo próximo à Praça
Garibaldi, às21h. Os
ingressos para o Vostok
custam de Cr* 7 mil
(arquibancada infantil), a Cr*
70 mil (camarotes para quatro
Pessoas). Informações pelo
fone 33-4508.

PARQUE
GREEN PARK - Próximo ao
Gigantinho. Durante a
semana o Green Park abre às
14h; o preço dos brinquedos é
de Cr* 1 mil.

RECITAL
LÜCIO DO CAVAQUINHONo Foyer do Teatro São Pedro
(Praça da Matriz), ás
18h30min. Lúcio do
Cavaquinho apresenta-se hoje
dentro do Projeto O Choro é
Livre da Susec. No programa,
músicas brasileiras
tradicionais e de autoria de
Lúcio. Entrada franca.
MADRIGAL PALESTRINA No Liceu Musical Palestrina
(General Vitorino, 305, 11°
andar), ás 18h30min,
apresentação do Madrigal sob
a regência do maestro Gil
Roca Sales. Entrada franca.

FILMES
RETROSPECTIVA WERNER
HERZOG — Na Casa de
Cultura Mário Quintana
(Andradas, 736), ás 19h e
21h15min, O Grande Êxtase do
Entalhador W. Stelner, e
Sinais de Vida, ambos de
Werner Herzog. Ingressos no
local a Cr* 2 mil.
FILMES INGLESES - No
Instituto Cultural Brasileiro
Norte-Americano (Riachuelo,
1257), às 16h e às 19h.
Exibição de filmes ingleses
sobre artes plásticas. Entrada
franca.
O JANGADEIRO - No
auditório da Caixa Econômica
Federal (Praça da
Alfândega), às 12h30min.
Filme de Júlio Helbron, no
Projeto Missão Asa Branca.
Entrada franca.
REGIÃO RENO E MENO Na Biblioteca Lucília Minssen
(Annes Dias, 112), às lOh e
15h. Documentário com
entrada franca.

NOITE
GRUPO HARMONIA - Na
Churrascaria do Parque
Harmonia, ás 21h,
diariamente. Show de músicas
e danças folclóricas com
Edmar Fagundes, Otávio
Rodrigues e Beno. Não cobra
couvert.
KAZU — No Thifany's Bar do
Alfredo Hotel (Senhor dos
Passos, 105), ás 21 h, de
segunda a sábado. Kazu no
vocal, Aloísio no baixo e
Garoto ao piano interpretam
MPB e sucessos
internacionais.
GERALDO TRINDADE - No
Vinha D'Alho (Bento
Gonçalves, 359), ás 23h,
diariamente. MPB, música
nativista e latino-americana.
Couvert Cr* 2.500.
ALEGRE E PAULO LATA
VELHA — No Lugar Comum
(Santo Antônio, 421), ás 21h,
diariamente. MPB e jazz.
CARLINHOS SANTOS - No
Arcabuz (Jerônimo de
Ornellas, 241), ás 21h, de
segunda a sábado. MPB e
composições próprias.
PAULO SANTOS - No Hotel
Plaza São Rafael (Alberto
Bins, 514), das I9h às 22h, de
segunda a sábado. Música
instrumental, nacional e
internacional.
LUlS EUGÊNIO - No Três
Dois Um Bar Chopp (João
Alfredo, 321), às 21h, de
segunda a sábado. MPB e
composições próprias.
Couvert Cr* 1.500.
HÉRICO CASTILHOS- No
Restaurante Pampulha (João
Pessoa, 11), ás 21h, de
segunda a sábado. MPB e
música latino-americana. Não
cobra couvert.
JOEL E lÉA — No Tivoli
(Protásio Alves, 766), ás 21h,
de segunda a sábado. MPB e
sucessos internacionais.
Couvert Cr* 2 mil..
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Entrar na pintura
visitando o museu
ma viagem orgãnico-cósmica: assim é a exposição
de Regina Coeli no Espaço Investigação do Margs
(Praça da Alfândega s/n°). “Exposição” não é o
termo que melhor descreve a instalação desta jovem
artista gaúcha nascida em Uruguaiana, em 1954 e
graduada no Instituto de Artes da Ufrgs em 77, quando foi
à Espanha como bolsista para retomar com os títulos de
professora de Desenho pela Escola Superior de Belas
Artes de Madri e mestra Montessoriana pela
Universidade de Madri. Para esta “exposição”, as
paredes do Espaço Investigação foram inteiramente
recobertas com plástico nêgro e o piso com plástico azul.
No novo espaço, daí resultam estrelas, saturnos,
estranhas esculturas brancas enraizadas no solo e
pendentes do teto, bem como telas trabalhadas em sua
potencial tridimensionalidade. que flutuam e nos fazem
navegar num estranho espaço sideral. A tinta invade
todos os suportes e nós vamos pisando sobre tinta ou, se
quiserem, sobre a obra, e se tudo der certo as chances
são de estarmos em breve caminhando pelo teto, se é que
o Cosmos tem teto. As esculturas brancas de Regina Coeli
lembram vagamente as figuras longilíneas do italiano
Giacometti. A instalação (Espaço Cósmico e/ou De Mim
ao Universo) mexe com todos os sentidos, mas só de
quem não tiver preconceito. Eu recomendo ao leitor que
não só a visite, como também leve as crianças para
desfrutar da oportunidade de vê-las viajar no espaço
cósmico desta artista intrigante que é Regina Coeli.
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EXPOSIÇÕES
EMOLDURARTE - No primei
ro aniversário da galeria (Lima
eSilva, 320), abre, às20h de hoje,
mostra de gravuras e desenhos
de Clarice Jaeger e Sílvia Cestari Cunha.
ALICE SOARES - Na Arco Ga
leria (Almirante Delamare, 237),
em horário comercial, sexta e
sábado. Desenhos e gravuras do
acervoda galeria.
REGINA COE LI - No Margs
(Praça da Alfândega), das 10 às
17h, sexta, sábado e domingo.
Instalação com esculturas.
FAYGA OSTROWER - Na Sin
gular (Travessa Frederico
Linck, 45), sexta, em horário co-

mercial, no sábado, das 9h às
I3h. Litogravuras.
AAARTA MACHADO - Na Gale
ria Açorianos (Travessa do Car
mo, 84), em horário comercial,
sexta e sábado.
THOMAS IANELLI - Na Gale
ria Tina Presser (Paulino Teixei
ra, 35), em horário comercial, na
sexta e no sábado. Pinturas so
bre papel.
ANNAMARIA GIROTTO - No
saguão doZaffari (Cristóvão Co
lombo, 1271), em horário comer
cial, sextaesábado. Telas aóleo.
COLETIVA - Na Loja Sandiz do
Shopping Center Iguatemi, das 9
ás 22h, sexta e sábado. Coletiva
com Eduardo Rick Martins, Ja
ne Milmane outros.
WALTER BALESTRA - No Ho
tel Serrano, em Gramado. Telas
aóleo.

to&)_*

Desenho
de Clarice
Jaeger na
Emoldurarte
TALLER — No saguão do Centro
Municipal de Cultura (Érico
Veríssimo, 307), das 9h ás 22h,
sexta, sábado e domingo. Mostra
de gravuristas peruanos.
GLADYS GEYER E SUSANA
ALVEZ - No Ponto de Arte Al
berto (24 de Outubro, 111), em
horário comercial, sexta e sába
do. Desenhos.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA No Museu da Universidade Fede
ral do RS (segundo andar da Rei
toria), das 8h às 12h e das 14h às
18h, sexta, sábado e domingo.
Exposição de objetos e materiais
ligados à pesquisa científica.
ROCK IN RIO - No Shopping
Center Iguatemi, das 9h às 22h,
sexta, sábado. Exposição de fo
tos de Antônio Guerreiro e Mar
celo Ruschel.

RUY VARELLA - No Espaço
IAB (Annes Dias, 166), em horá
rio comercial, sexta e sábado.
Fotografias sobre o Itaimbezinho.
PETRÕLEO— No Planetário da
Ufrgs (Ramiro Barcelos, esqui
na Ipiranga), das 9h às 11 h e das
I4h às I7h, sexta-feira. No sába
do e no domingodas 17h às21h.
SIRON FRANCO — Na Galeria
do Bar Theatro Mágico (Tomas
Flores, 123), a partir das 20h,
sexta, sábado e domingo. Coleti
va com obras de diversos pinto
res brasileiros.
FERNANDO DUVAL - Na Ga
leria do Bar Agua na Boca (Pra
ça Conde de Porto Alegre, 55), a
partir das2lh. Pinturas a óleo.
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EXPOSIÇÕES I
ALICE SOARES - Na Gale
ria Arco (Almirante Delamare, 237), em horário co
mercial, neste sábado. Dese
nhos e pinturas do acervo da
galeria.
FAYGA OSTROWER - Na
Singular (Travessa Frederi
co Linck, 45), das 9h às 13h.
Litografias.
AFRO-BRASILEIRA - No
Solar dos Câmara (Duque de
Caxias, ao lado da Assem
bléia), das lOh às 18h, sába
do e domingo. Escultores e
pintores.
THOMAS IANELLI
Na
Galeria Tina Presser (Paulino Teixeira, 35), em horário
comercial. Pintura sobre papel.
TALLER — No saguão do
Centro Municipal de Cultura
(Érico Veríssimo, 307), das
9h às 22h, sábado e domingo.
Mostra de gravuristas pe
ruanos.
GLADYS GEYER E SUSANA ALVEZ - No Ponto de
Arte Albetto (24 de Outubro,
111), em horário comercial.
Desenhos.
MARTA MACHADO - Na
Galeria Açorianos (Traves
sa do Carmo, 76), em horário
comercial. Telasa òleo.
RUY VARELLA - No Espa
ço IAB (Annes Dias, 166),
em horário comercial. Foto
grafias sobre o Itaimbezinho.
ROCK IN RIO - No Shop
ping Center Iguatemi, das 9h
às 22h. Mostra fotográfica de
Marcelo Ruschel e Antônio
Guerreiro.
REGINA COELI
No
Margs (Praça da Alfânde
ga), das lOh às 17h, sábado e
domingo. Instalação com es
culturas.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
— No Museu da Universida
de Federal do RS (Segundo
andar da Reitoria), das 8h ás
12h e das 14h às 18h, sábado e
domingo. Exposição de obje
tos e materiais ligados a pes
quisa científica.
Sábado, 15.06.85/GUIA
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EXPOSIÇÃO
REGINA COELI
No
Margs (Praça da Alfânde
ga), das lOh às 17h. Instala
ção de Regina Coeli, com es
culturas.
TALLER — No saguão do
Centro Municipal de Cultura
(Érico Veríssimo, 307), das
9h às 22h. Mostra de gravuristas peruanos.
AFRO-BRASILEIRA - No
Solar dos Câmara (Duque de
Caxias), das lOh às I8h. Mos
tra coletiva de obras de arte
afro-brasileiras.
ELIANE DOS SANTOS No Bar Galeria Theatro Má
gico (Tomás Flores, 123), a
partir das 20h. Ültimo dia da
coletiva com obras de Eliane
dos Santos, Milton da Costa,
Maria Bonini e outros.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
— No Museu da Universida
de Federal (segundo andar
da Reitoria), das 8h30min às
12h e das 14h às 18h. Mostra
de objetos e instrumentos li
gados a pesquisa científica.
PETROLEO - No Planetá
rio da Ufrgs (Ramiro Barce
los, esquina Ipiranga), das
17h às 21h. Mostra perma
nente sobre petróleo.
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