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Retalhos
♦ Hoje, das 20h às 22h30mln, no 
Promocentro do Centro Comercial 
da João Pessoa, a Editora Kuarup, o 
Chocolate da Prawer e Livraria Suli
na estão oferecendo coquetel de lan
çamento dos contos dos Irmãos 
Grimm, com texto integral traduzi
do direto do alemão. É uma homena
gem aos duzentos anos de nascimen
to de Jacob Grimm que, por sinal, 
está sendo muito festejado na Ale
manha. Trata-se de uma edição com 
características especiais.
♦ Dirigindo-se àquela faixa etária 
indefinida nas meninas, que Manoel 
Bandeira batizou de “menina- 
moça”, Sérgio Caparelli lança seu 
novo livro de contos. O desabrochar 
da garota que deseja reproduzir 
muitas vezes a imagem de sua irmã 
mais velha ou das atrizes infanto- 
juvenis das telenovelas está muito 
bem abordada em. "Meg Foguete”. 
Já o apelido inglês do personagem 
central dá às inquietas leitoras 
atrativo bem atual. Em boa hora a 
literatura infanto-juvenil no Brasil, 
considerada faixa bastante difícil 
para a abordagem do escritor, 
dinamiza-sè com novos títulos. 
"Meg Foguete” está nas livrarias, 
custa Cr$ 12 mil. Suas personagens 
centrais são sempre femininas e 
quem ilustrou a capa com a figura 
de “Meg Foguete” foi Caulos.

♦ "De tanto ouvir 
uma mocinha, Meg vivia às turras 
com o batom líquido, sabor uva, so
nhando com o dia em que finalmente 
usaria sutiã”, é assim que começa o 
primeiro conto do livro de Caparelli, 
justamente o que dá o título a este 
novo lançamento da LPM.
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♦ Annette Kaplan é a tapeceira 
norte-americana que vai expor, a 
partir do dia 20, na Pequena Galeria 
do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul. Uma hora antes do vemlssage, 
que está marcado para as 19h, An
nette proferirá palestra, ilustrando 
com slides. - - - ' ' ' - l * 3 , r J
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TAPEÇARIA
Annete Kaplan no MARGS

Hoje à tarde o Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul/SUSEC inaugura a mostra “Annete Kaplan.... Tapeça
rias”, que ficará exposta até o dia 7 de julho, na Pequena 
Galeria do Museu (2Ç andar). A exposição de tapeçarias de 
Annete Kaplan tem a chancela do Serviço de Divulgação e 
Relações Culturais dos EUA. A abertura ao público aconte
ce, às 18 horas de hoje, após palestra de artista, acompa
nhado de projeção de slides, abordando o seu trabalho e a 
arte da tapeçaria nos Estados Unidos, onde reside.

A mostra é composta de obras que abrangem um 
período de 10 anos de produção artística de Annete 
Kaplan, sendo possível, através delas, traçar o desenvolvi
mento e a transformação da sua estética nas variações dar 
tapeçarias. A geometria da arquitetura urbana é o tema 
mantido em toda a sua obra, através das variações têxteis. 
Sua obra é marcada ainda pelo emprego sutil das cores e 
pela aparente transposição de suas idéias artísticas e 
sociais incorporadas às imagens de sua obra.

O MARGS fica na Praça da Alfândega, s/neo horário 
de visitação é das 10 às 17 horas, de terças a domingos.


