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^ Chega a Porto Alegre. no dia 18 de junho, a artista plástica Annette 
Kaplan, uma expert na exploração das técnicas, dos processamentos, dos 
métodos e da substância das fibras. Seu trabalho com tecelagem começou 
em 1965, na Califórnia, e. embora autodidata, a artista americana foi 
profundamente influenciada por Trude Guermonprez. membro do grupo 
Bauhaus. A escolha da tapeçaria artística como meio de expressão, e o 
emprego do desenho minimalista em suas obras, refletem 
mentalidade que vem desabrochando nos EUA, um país sem uma 
tradição significativa no que diz respeito á tapeçaria usada 
arquitetura.

uma nova

na

Seus trabalhos mais conhecidos são os elaborados a partir de 
desenhos realizados em papel “graf”, destinados a obras elaboradas pelos 
sistemas Jacquard e Drawloom, que produzem obras tecidas duplamente 
e formam uma imagem inversa que pode ser vista do outro lado da 
tapeçaria. A exposição, que será inaugurada no dia 19 de junho, no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, abrange 10 anos desta produção, e tem o 
patrocínio do Serviço de Divulgação e Relações Culturais dos EUA (USIS). 
A artista deverá ficar em Porto Alegre até o dia 7 de julho.
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TAPEÇARIAS 

NO MARGS
Amanhã em Zero Hora, a inauguração da exposi- 
çâo de Annete Kaplan
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ARTES PLÁSTICAS

Tapeçaria de Annette no Margs
tratos feitos na Alemanha e 
França na década de 20. Exposi
ção no saguão do Instituto Goe- 
the até 30de 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 Arte do Rio 
Grande do Sul.

A geometria da arquitetu
ra urbana é o tema das tape
çarias de Annette Kaplan. 
artista plástica norte-ameri
cana que expõe a partir de 
hoje no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Segundo nota 
distribuída pelo Margs, a 
obra de Annette também é 
marcada pelo uso sutil das 
cores e uma aparente trans
posição de suas idéias artís
ticas, que são incorporadas 
às imagens abstratas de seu g 
trabalho. As tapeçarias g 
apresentam um lado inver- | 
so, cujo catálogo da exposi- < 
ção explica que para a artis- I 
ta “essas imagens conver- 8,

Mostra de Annette Kaplan abre no|e

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- 

diversas tendências dane as
produção artística da Espanha 
no desenho. Visitação de terça 
a domingo das 10 às 17 horas. O 
Margs possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil, ten
te a rua Caldas Júnior ou use

físico e psíquico do homem ’'.
A mostra que reúne obras 

de um período de 10 anos do com o Serviço de Divulga- 
trabalho de Annette pode ser ção e Relações Culturais dos 
vista até 7 de julho no Margs, Estados Unidos,
com visitação de terças a do
mingos das 10 às 17 horas. A 
promoção é realizada pelo 
órgão da Susec em conjunto

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.

garagens pagas.
ROTEIRO

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 
gelo, 165), com visitação até 3 
de julho, de segunda a sexta 
das 10 às 12 e das 14 às 19 ho
ras.

ACRÍLICO E AQUARELA — Mos-
GRAVURAS DE FAYGA OSTRO-
WER — Destaque na Galeria 
Singular, com mostra de lito
grafias até 30 de junho. Visita
ção de segunda a sexta das 9 às 
12edas 14 às 19 horas, no sába
do até as 13 horas. A galeria 
possui arcondicionadoeoesta- 
cionamento é difícil na rua, ten
te a rua Castro Alves.

Aqui, fichas 

para salões
Barão do Santo Ân-

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.

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 

-hcionado e estacio
namento diticil nas imediaçães.

FILME COMO FILME — Painéis 
fotográficos sobre filmes abs-

zadas até 28 deste mês. Os 
artistas jovens, entre 20 e 35 
anos de idade, também têm 
a opção do 2? Prêmio Pirelli 
de Pintura Jovem, cujo pra
zo de inscrição encerra a 26 
de julho. No estado, a prefei
tura de Santo Ângelo está 
promovendo o Salão de Ar
tes Plásticas Sesquicentená- 
rio Farroupilha nas catego
rias desenho, pintura, gra
vura, colagem, escultura, 
tapeçaria e fotografia. Em 
29 de agosto encerram as 
inscrições. No Paraná, a Se
cretaria de Cultura, através 
do Museu de Arte Contempo
rânea,realiza o 42? Salão Pa- 

;scriç
obras elaboradas há menos 
de dois anos deverão ocorrer 
até 9 de julho.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul está distri
buindo fichas de inscrição de 
diversos salões de artes 
plásticas no Brasil e no exte
rior. As fichas e regulamen
tos podem ser conseguidas 
no Núcleo de Promoções e 
Comunicação do Margs (sa
la 10), de terças a domingos 
das 10 às 17 horas. No exte
rior acontecerá o Prêmio In- 
ternacional de Desenho 
Joan Miró, em Barcelona 
(Espanha), numa promoção 
da Fundação Joan Miró. Os 
artistas poderão inscrever- 
se com uma obra inédita até 
9 de julho.

Para o 3? Salão Paulista 
de Arte Contemporânea as 
inscrições poderão ser reali-

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. Ma rua 
tembro, 666. A galeria possui ur 
condicionado e o estaciona
mento é difícil, tente a Caldas

,Ô'

Júnior ou use garagens pagas.
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18h30min. Espetáculo de teatro 
com direção de Delmar Man- 
cuso. Projeto Unicena. Entra 
da franca.
OFICINA DE TEATRO - Na 
Terreira da Tribo (José do Pa
trocínio, 527), às 20h30min. Jo
gos de improvisação com o 
grupo Oi Nois Aqui Traveiz. 
Entrada franca.

SHOW
OBERLIN JAZZ ENSEMBLE
— No Teatro da Ospa 
(Independência, 925), ás 21h, 
hoje e amanhã. Show com o 
conjunto norte-americano 
composto por Kenneth Davis 
(trompete), Leon Alexander 
(percussão), Orville Hamon 
(piano), e Wendel Logan. 
Ingressos no local e na Panvel 
do Calçadáo a CrS 25 
(platéia), e CrS 20 mil 
(mezanino). Apoio Zero Hora 
MIÚCHA — No Alambique's 
Bar (Independência, 30, 
sobreloja), às 21h, até sexta- 
feira. Miúcha apresenta seu 
Show que vem fazendo sucesso 
no Rio de Janeiro e em São 
Paulo.
ADELINO BONILHA - No
Teatro Renascença (Érico 
Veríssimo, 307), ás 21h. Show 
de música nativista e 
humorismo. Censura 18 anos. 
Ingressos no local a CrS 5 mil. 
MAURO KWITKO - No 
Thifany's Bar (Senhor dos 
Passos, 105), ás 23h, até sexta- 
feira. Músicas de sua autoria. 
Couvert CrS 3 mil.
ROCK'N ROLL - Na 
Danceteria 433 (Silva Jardim, 
esquina com Eduardo 
Berlink), ás 22h30min, quarta, 
quinta e sábado. Show de rock 
com a Bandaliera, com 
Edinho na batería, João, 
baixo e vocais, Marcinho, na 
guitarra e Tavinho, na 
guitarra e vocais.
NOITE DE JAZZ - No Kafka 
Bar (24 de Outubro, esquina 
Nova Iorque), ás 22h, show 
com Gastáo Villeroy (baixo), 
New (piano), Ralf Peruffo 
(guitarra) e Queço Fernandes 
(bateria). Couvert CrS 3 mil. 
CARLOS BADIA E MIRIA 
FERNANDES - No Bar 
Fazendo Artes (Viera de 
Castro, 158), às 22h. Show de 
jazz e composições próprias. 
Couvert CrS 2 mil.
MARTIN COPLAS - No 
Conservatório de Música de 
Pelotas, ás 18h. Show com o 
cantor e compositor que 
apresenta músicas nativistas 
e latino-americanas.

RECITAL

EDUARDO CASTANERA - 
No foyer do Theatro São 
Pedro (Praça da Matriz), às 
12h30min. Recital do 
violonista Eduardo Castanera 
com músicas de Bach. 
Patrocínio Susec. Entrada 
franca.
REBELDIA AO PORTADOR 
— No Bar Theatro Mágico 
(Tomás Flores, 421), às 22h. 
Recital-poético musical com 
Ubiratan Porto. Couvert CrS 2 
mil.

EXPOSIÇÕES

ANNETTE KAPLAN - No
Margs (Praça da Alfândega), 
ás 18h, inauguração da mostra 
de tapeçarias de Annette 
Kaplan. Visitação das lOh ás 
17h, diariamente.
ES-TELA CATANEO - Na 
galeria de arte do Hotel 
Embaixador (Jerônimo 
Coelho, 354), em horário 
comercial. Esculturas. 
CLARICE JAEGER - Na 
Emoldurarte (Lima e Silva, 
320), em horário comercial, de 
segunda a sábado desenhos. 
REGINA OHLWEILER - No 
Kraft Escritório de Arte 
(Barão de Santo Ângelo, 165), 
em horário comercial, de 
segunda a sábado. Telas a 
óleo.
ALICE SOARES - Na Arco 
Galeria (Almirante Delamare, 
237), em horário comercial, de 
segunda a sábado. Desenhos e 
telas do acervo da galeria. 
FAYGA OSTROWER - Na 
Singular (Travessa Frederico 
Linck, 45), em horário 
comercial, de segunda a 
sexta. No sábado, das 9h ás 
13h. Litografias.
RUY VARELLA - No Espaço 
IAB (Annes Dias, 166), em 
horário comercial, de segunda 
a sábado. Fotografias sobre o 
Itaimbezinho.
GILBERTO SOARES - Na
agência da Caixa Econômica 
Federal (Praça da 
Alfândega), das lOh ás 
I6h30min, de segunda a sexta- 
feira. Desenhos de Gilberto 
Soares e Luberi Marinho 
Nunes.
ANNAMARIA BONASPETTI
— No saguão da lancheria do 
supermercado Zaffari da 
Cristóvão Colombo. Em 
horário comercial, de segunda 
a sábado.
THOMAS IANELLI - Na
Galeria Tina Presser (Paulino 
Teixeira, 35), das 9h às 12h e 
das 14h ás 19h de segunda a 
sábado. Pinturas sobre papel. 
GLADYSGEYER E SUSANA 
ALVEZ — No Ponto de Arte 
Alberto (24 de Outubro, 112),

TEATRO

BRINCANDO EM CIMA 
DAQUILO - No Teatro São 
Pedro (Praça da Matriz), às 
21 h, de quarta a sábado. No do
mingo ás 21 h. Peça de Dario Fo 
e Franca Rame. No elenco 
Marília Pèra, direção de Ro
berto Vignati. Ingressos à ven
da a partir das 13h na bilhete
ria do teatro (Fone 24.4130). 
Platéia CrS 30 mil (de segunda 
a quinta e no domingo), CrS 40 
mil (sexta e sábado); camaro
te central CrS25 mil (de segun
da a quinta e domingo), CrS 30 
mil (sexta e sábado); camaro 
te lateral CrS 20 mil (de segun
da quinta e domingo), CrS 25 
fnil (sexta e sábado); galeria 
lateral CrS 8 mil (de segunda a 
domingo), egaleria central CrS 
15mil (desegunda a domingo). 
MULHER, VERSO E 
REVERSO — No Salão de Atos 
da Reitoria da Ufrgs, ás
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® A Galeria de Arte Masson abre sábado 
próximo, às llh, exposição do artista baia
no Adelson do Prado, hoje radicado no Rio 
de Janeiro. É a terceira exposição de Adel
son em Porto Alegre. A partir do estilo in
gênuo que marcou seus primeiros traba
lhos, o pintor chegou a uma obra mais apu
rada e bem informada. A Masson fica ... 
primeiro andar da loja, e pode ser visitada 
no horário comercial.
• O Instituto Goethe (24 de Outubro, 112) 
está apresentando uma exposição de pai
néis fotográficos dedicada ao filme abstra
to dos anos 20 na Alemanha e na França. 
Trata-se de uma documentação das obras 
criativas, partituras e ampliações de foto- 
gramas. Até sexta-feira será exibido, às 
I9h, o filme Filme Como Filme, que ilustra 
a exposição.
® Começa amanhã, no Centro Municipal 
de Cultura (Érico Veríssimo esq. Ipiranga) 
exposição da escultura gaúcha Ângela 
Pettini de Oliveira (Cuca). São peças 
mármore, pedra sabão e bronze. A novida
de da exposição será a introdução de arte 
utilitária, com a venda de puxadores de ar
mários e toalheiros em alumínio pintados 
a duco. A abertura será às 19h30min.
® O Conjunto de Câmara de Porto Alegre 
é a atração do Salão Mourisco (Biblioteca 
Pública, Riachuelo esq. Gen. Câmara) nes
te sábado. Especializado em música 
dieval e renascentista, o Conjunto de Câ
mara tem instrumentos construídos se
gundo modelos de época. O programa des
te sábado, às I8h30min, com patrocínio da 
Susec, inclui uma série de canções alemãs 
e italianas. Entrada franca.
* A peça O Violino Mágico, de Júlio Fis- 
cher, continua percorrendo o interior den* 
tro do projeto Teatro na Comunidade, pro
movido pela RBS/ Subsecretária de Cultu
ra. Dias 20 e 21, a peça estará em Canoas; 
dia 24, em Santa Vitória; dia 25, em São Jo
sé do Norte, e, nos dias 26, 27 e 28, em Rio 
Grande.
® Naná, de Émile Zola, é o novo lança
mento da Nova Abril Cultural em sua série 
“Grandes Romancistas” (Cr$ 33 mil). Nas
cido em Paris, em 1840, Zola tem neste li
vro seu romance mais popular, no qual 
traça um dos perfis de mulher mais explo
rados pelo cinema. Naná descreve a traje
tória da filha de uma lavadeira que, cor
rompida na adolescência, transforma-se 

mais poderosa cortesã no Segundo Im
pério na França. Autor de vasta obra lite
rária caracterizada pela precisão absoluta 
da realidade social, Zola esteve sempre 
voltado para questões humanitárias ade-

no

em

me-
rindo, já no final de sua vida, às doutrinas 
socialistas de Saint-Simon.
® O Foto Cine Clube Gaúcho vai realizar, 
de 22 a 27 de julho, a segunda edição dó 
Festival do Cinema Menor, aberto a reali
zadores do Rio Grande do Sul dedicados ao 
Super-8 ou ao Single 8. As inscrições po
dem ser feitas até 12 de julho na Dr. Flo
res, 98, 8o andar.

O Museu de Arte/Susec está com fichas 
de inscrição e regulamentos para vários 
salões e concursos de artes plásticas, tanto 
brasileiros quanto estrangeiros. Os inte
ressados devem se dirigir ao Núcleo de 
Promoções e Comunicação, sala 10, tér
reo. O Margs fica na Praça da Alfândega 
ao lado dos Correios.

Foram prorrogadas até o dia 5 de julho 
as inscrições para o 4o Concurso Sul Amé
rica de Música — Jovens Concertistas Bra
sileiros, aberto a instrumentistas de cor
das e sopro até 28 anos de idade, e a canto
res até 32 anos. O concurso será realizado 
em agosto na Sala Cecília Meirelles, Rio. 
Informações pelos telefones 235-0213 e 237- 
2687, ambos do Rio ou por carta: Rua Hilá
rio da Gouveira, 30, ap. 1004, Cep 22.041, 
Copacabana, Rio de Janeiro.

na

Tapeçaria no Margs
Abre hoje. às 18h. no 

Margs (Praça da Alfânde
ga). a mostra de tapeçarias 
da americana Annete Ka- 
plan. que poderá ser visita
da até o dia 7 de julho, de 
terça a domingo. daslOhàs 
17h. Annete Kaplan nasceu

em Illinois, em 47. e tem se 
destacado como uma das 
mais importantes tapecei- 
ras dos Estados Unidos. 
Hoje. antes da abertura da 
exposição, ela estará no 
Margs para falar sobre sua 
obra e sobre a tapeçaria

em geral, 
acompanhada de projeção 
de slides. A mostra é pro
movida pelo Margs/Susec. 
com apoio do Serviço de Di
vulgação e Relações Cultu
rais dos EUA.

em palestra
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OS PA cia, 925), ès 2ih,quarta e quinta- 
feira. Show com o conjunto de 
jazz norte-americano composto 
por Kenneth Davis (trompete), 
Leon Alexander (percussão), Or- 
ville Hamon (piano) e Wendell 
Logan. Ingressos no local e na 
Panvel do Calçadão a Cr* 25 mil 
(platéia), e Cr* 20 mil (mezani-

Aliança Francesa (João Manoel, 
282), ás 20h30min. Recital de mú- 
sicas barrocas francesas, sob a 
regência de Sofia Renner. In
gressos no local.
CHORO DE QUINTAL — Nofo- 

yer do Teatro São Pedro (Praça 
da Matriz), às 18h30min. Apre
sentação do grupo Choro de 
Quintal, dentro do Projeto O Cho
ro é Livre da Susec. Entrada 
franca.

ALEXANDRE VIEIRA - Na 
Terreira da Tribo (José do Pa
trocínio, 527), às 22h, Show com 
Alexandre Vieira e Carlos 
Patrício. Entrada franca. 
FESTIVAL DE COROS - Em 
Ijul, dentro da programação do 
Sesquicentenário da Revolução 
Farroupilha.

15* ENCONTRO SINFÔNICO — 
No Teatro da Ospa (Independên
cia, 925), as 21h. Concerto sinfô
nico sob a regência do maestro 
Tulio Belardi. No programa, mú- 
sicasde Veracine, Vivaldi e Sibe- 
lius. Ingressos no local e na Pan
vel do Calçadão a Cr* 5 mil e Cr* 
2.500.

no).
ADELINO BONILHA - No Tea
tro Renascença, às 21 h, apresen
tação única do Show de müsica 
nativa e humorismo, com Boni- 
Iha na voz e violão. O repertório 
tem músicas dele e de Noel 
Guarany, e poemas de Jayme 
Caetano Braun. Censura 
anos, com ingressos a Cr*5 mil. 
MAURO KWITKO - No Thi- 
fany's Bar (Senhor dos Passos, 
105), às 23h, estréia o Show do 
cantor e compositor, "Somente 
Por Amor à Arte". Voz e violão. 
Couvert a Cr* 3 mil. Em cartaz 
atè sexta-feira.

AUTÓGRAFOSSHOW
NA CONDIÇÃO DA MULHER - 
Na Livraria Prosa I Verso (5* 
Avenida Center, loja 4), às 18h, 
Suzana Albornoz e Conceição 
Carrion autografam "Na Condi
ção da Mulher".

MIÚCHA— No Alambique's Bar 
(Independência, 30, sobreloja), 
às 21 h, de terça a sexta-feira. A 
cantora Miúcha apresenta seu 
show, que vem fazendo sucesso 
no Rio de Janeiro e em São Pau-

SHOW
OS POSTEIROS — No Salão de 
Atos da Reitoria da Ufrgs, às 
18h30min. Show do conjunto Os 
Posteiros, com arranjos instru
mentais e vocais sobre textos de 
poetas gaúchos. Entrada franca. 
Projeto Unimúsica.
CIDADE EM BAIXA - Na Ter
reira da Tribo (José do Pa
trocínio, 527), às 21 h. Show com 
Nando Gross, Valéria Venturini, 
Grupo Fruto, Grupo Nó de Ta
quara, Marco e Rogério. Ingres
sos no local a Cr*5 mil.

18

FILMEIo.
JAZZ QUARTETO - No Institu
to Cultural Brasileiro Norte- 
Americano (Riachuelo, 1257), as 
20h. Show de jazz com Paulo 
Dorfmann, Norberto Bozzetti, 
Aluizio Martins e Clovis Ibanez. 
Ingressos no local.
RAIZ DE PEDRA - Em Uru- 
guaiana, às 21 h. Apresentação do 
conjunto no projeto Música no In
terior da Susec.
CLÃUDIO VERA CRUZ - No 
Kafka Bar (24 de Outubro, esqui
na Nova Iorque), às 22h, show es
pecial do cantor e compositor, 
com violão e sintetizadores. Mú
sicas dele, como Vampiro, Luzes 
e Punk Fúnk, e de outros auto
res, entre eles Bebeto Alves, Gil
berto Gil, Djavan, Caetano, Her
mes Aquino. Couvert a Cr* 3 mil.

PEQUENA MOSTRA HECTOR 
BABENCO - Na Casa de Cultu
ra Mário Quintana (Andradas, 
736), às 19h e 21 h. Lucio Flávio, 
Passageiro da Agonia è o filme 
programado para sexta-feira. In
gressos no local Cr* 2 mil.RECITAL

EDUARDO CASTANERA - No 
foyerdo Teatro São Pedro (Pra
ça da Matriz), àsl2h30min. Reci
tal do violonista Eduardo Casta- 
nera, no Projeto Música ao Meio- 
Dia, da Susec. Entrada franca. 
REBELDIA AO PORTADOR - 
No Bar Theatro Mágico (Tomás 
Flores, 421), às 22h. Recital 
poético-musical com Ubiratan 
Porto. Couvert Cr*2 mil.

SÁBADOFILME
PEQUENA MOSTRA DE HEC

TOR BABENCO - Na Casa de 
Cultura Mário Quintana (Andra
das, 736), às 19h e 21h. Exibição 
de O Rei da Noite. Ingressos no 
local a Cr*2 mil.
BOAS ONDAS BROTHER - No 
Plenarinhoda Assembléia Legis
lativa (Praça da Matriz), às 
20h30min, quinta, sexta, sábado 
e domingo. Filme de Pèricles 
Daniel e Lucas Weber. Ingressos 
no local a Cr*4 mil.

EXPOSIÇÃO
ADELSON DO PRADO - Na Ca
sa Masson (Andradas, esquina 
Marechal Floriano), ás llh, 
inauguração da mostra de Adel- 
son do Prado. Visitação em horá
rio comercial, de segunda a sá
bado.FILME RECITALECOLOGIA RETROSPECTIVA WERNER 

HERZOG — Na Casa de Cultura 
Mário Quintana (Andradas, 736), 
as I9h e 21 h. Reapresentação de 
O Que Sou São Os Meus Filmes. 
Ingressos no local a Cr* 2 mil.
A PEDRA DA RIQUEZA - No 
auditório da Caixa Econômica 
Federal (Praça da Alfandega, 
12° andar), as I2h30min. Exibi
ção do filme de Wladimir de Car
valho, no Projeto Asa Branca. 
Entrada franca.

CONJUNTO DE CÂMARA - No
SalãoMourisco da Biblioteca P(h 
blica (Riachuelo, esquina Gene
ral Câmara), ás 18h30min. Reci
tal de música clássica com p- 
trocínio da Susec. Entrada fran-

II SEMANA ECOLÓGICA 
ALTERNATIVA — No Plenário 
da Câmara Municipal (Siqueira 
Campos, 1300, 4o andar), as 20h, 
palestras e debates sobre ecolo
gia com a participação de José 
Lutzenberger, Caio Lustosa en
tre outros. A programação deve
rá se estender atè o dia 23.

TEATRO
JOGOS NA HORA DA SESTA - 
Na Sala Álvaro Moreyra (Érico 
Veríssimo, 307), às 21 h, de quinta 
a domingo. Peça de Roma Ma- 
hieu, com direção de Paulo Silva. 
Reflexão sobre a violência do co
tidiano. Ingressos no local a Cr* 
10 mil e Cr* 12 mil. Fone: 
21.66.22.
DELlRIO E PAIXÃO DO SR. 
NELSON RODRIGUES - No 
Teatro Renascença (Érico 
Veríssimo, 307), às 21 h, de quinta 
a domingo. Seleção de cenas 
extraídas de dez textos de Nelson 
Rodrigues, com direção de Sér
gio Silva. Ingressos no local a 
Cr* 10 mil (quinta e sexta), e Cr* 
I5mil (sábadoedomingo).
AS AVENTURAS DA FAMlLIA 
BRASIL — No auditório da As
sembléia Legislativa (Praça da 
Matriz), ás 21h, de quinta a do
mingo. Peça baseada em textos 
de Luís Fernando Veríssimo, 
com direção de Antonio de Oli
veira e Gil Coelho. Ingressos no 
local a CrSlO mil.

ca.

SHOW
RIO GRANDE AMOR EM 
CANTO — Em Caxias do Sul, sá
bado e domingo. Apresentação 
de cantores e compositores de 
música nativista. Ingressos 
a CrSlO mil.

PALESTRA
LEI E ALTERNATIVAS - No 
Instituto Goethe (24 de Outubro, 
112), ás 20h. Palestra com Ha- 
rald Kinderman.

VIDEO
DANÇAVlDEO ARTE - No Instituto de 

Artes (Senhor dos Passos, 248), 
as 14h30min. Mostra de vídeo- 
arte pela artista plástica Roma- 
nita Visconti.

NOITE DANÇA 85 - No Teatro de Câ
mara (República, 575), às 21 h. 
Apresentação do grupo de dança 
Anima, de Caxias do Sul. Ingres
sos no local a CrS7 mil.
DANÇA MIRIM - No Auditório 
da Assembléia Legislativa (Pra
ça da 
domin
com os alunos da Academia Uni
versal. Ingressos no local a Cr* 5 
mileCr*3 mil.

SÉRGIO ROJAS - No Bolicho
do Gaudério (João Pessoa, 1411), 
às21h, de terça a sábado. Música 
nativista. Couvert Cr* 1.500. 
HENRIQUE GUIMARÃES-No 
Solar dos Moinhos (Hilário Ri
beiro, 299), às2lh, de terça a sá
bado. MPB e composições pró
prias. Couvert Cr* 1.500.
SÉRGIO RICCI - No Habeas 
Copos (Cristovão Colombo, 
2492), às 21 h, de terça a sábado. 
MPB e jazz. Couvert Cr*2.500. 
ROBERTO CAMPOS - Na So
ciedade Seresta (Benjamin 
Constant, 747), às 21 h, somente 
na terça-feira. Apresentação de 
Roberto Campos e outros canto
res. Não cobra couvert. 
CÂNDIDO FRANCO - No Bar 
Fazendo Artes (Vieira de Castro, 
158), às 21 h, terça e quarta-feira. 
MPB e composições próprias. 
Couvert Cr* 2 mil.
PEDRO GUERRA - No Restau
rante Macanudo (Castro Alves, 
esquina Mariante), às21h, terça, 
quinta e sábado. Música nativis
ta. Couvert Cr*2 mil.
EDSON NUNES - No Bar Thea
tro Mágico (Tomás Flores, 123), 
às 21 h, terça, quarta e sexta- 
feira. MPB e composições pró
prias. Couvert Cr* 2 mil. 
RONALDO — No Bar Reencon
tro (Protásio Alves, 3215), às 21 h 
de terça a sábado. MPB e músi
cas internacionais. Couvert Cr* 
1.500.

TEATRO
MULHER, VERSO E REVERSO 
— No Salão de Atos da Reitoria 
da Ufrgs, àsl8h30min. Espetácu
lo de teatro com direção de Del- 
mar Mancuso. Entrada franca. 
Projeto Unicena.
OFICINA DE TEATRO - Na 
Terreira da Tribo (José do Pa
trocínio, 527), às20h30min. Jogos 
de improvisação com o grupo ói 
Nóis Aqui Traveiz. Entrada fran-

riz), às 16h, sábado e 
>how de balé clássico

TEATRO
MERLIN ou a terra 
DESERTA — No Instituto Goe
the (24 de Outubro, 112), às 21 h, 
sábado e domingo. Estréia a pe
ça deTankred Dorstcom direção 
de Arines Ibias. Ingressos no Io-

AUDIÇÃO
DJAVAN — Na Discoteca Públi
ca (Andradas, 736), às 12h, audi-, 
ção de discos com entrada fran-';

ca.

NOITE
ca.

DENISE TONON - No Bar Kilt 
(Plinio Brasil Milano, 525), às 
21 h. Na quarta-feira, Denise To- 
non canta acompanhada por 
Mauro Lopes. Couvert Cr*2 mil.

cal.
OS SALTIMBANCOS - No Tea
tro do Círculo Social Israelita,às 
16h, sábado e domingo. Estréia 
da peça infantil de Sérgio Bardo- 
ti, adaptada por Chico Buarque 
de Holanda. Direção de Flàvio 
Braga.Ingressos no local.
GREG O GRISSAURO 
Teatro de Câmara (República, 
575), às 16h, sábado e domingo. 
Peça de Alderico Nogueira com 
direção do autor, montagem do 
grupo Garagem. Ingressos no lo
cal a Cr*7 mil e Cr*5 mil.
JOÃO E MARIA - No Instituto 
Goethe (24 de Outubro, 112), às 
16h, sábado e domingo. Peça ba
seada no conto dos irmãos 
Grimm; direção de Biratã Viei
ra. Ingressos no local a Cr* 8 mil 
eCr*6 mil.
O PEQUENO GENERAL - No 
Teatro Renascença (Érico 
Veríssimo, 307), às 16h, sábado e 
domingo. Comédia do Grupo Fa
ce Carretos sobre a vida do gene
ral Bento Gonçalves. Ingressos 
no local a Cr*7 mil e Cr*5 mil. 
UMA TAL... BRANCA DE 
NEVE — Na Sala Álvaro Morey
ra (Érico Veríssimo, 307), às 16h, 
sábado e domingo. Peça de Sér
gio Ilha baseada nos irmãos 
Grimm. Ingressos no local a Cr* 
7mileCr*5mil.

SEXTA
AUDIOVISUAL

AUDIÇÃO BON JOUR PARIS - No Studio 
Flàvio Del Mese (José do Pa
trocínio, 698), às 21 h, sexta e sá
bado. Domingo, às 16h e às 21 h. 
Audiovisual realizado em Paris 
por Flàvio Del Mese. Ingressos 
no local a Cr*2 mil.
FOLCLORE — No Instituto de 
Artes (Senhor dos Passos, 248), 
às 14h30min. Apresentação de 
material folclórico recolhido no 
RS e em Mato Grosso. Aberto ao 
público.

SHIRLEY BASSEY - Na Disco
teca Pública (Andradas, 736), às 
12h, audição de discos com entra
da franca.

No

QUINTA
EXPOSIÇÃO

ANGELA PETTINI-No Cen
tro Municipal de Cultura (Érico 
Veríssimo, 307), ás 19h30min, 
inauguração da mostra de escul
turas. Visitação das 9h às 22h, 
diariamente, até 30 de junho.

SHOW
CIRCO NOEL GUARANY — No Salão de 

Atos da Reitoria da Ufrgs, às 
21 h. Show com Noel Guarany, 
apresentando músicas de sua au
toria. Ingressos no local a Cr* 6 
mil.

VOSTOK — Na Érico Veríssimo
próximo a Praça Garibaldi. 
Terça-feira, entrada grátis para 
quem levar alimentos não pe
recíveis. Promoção da Campa
nha do Agasalho.

RECITAL
MÚSICAS BARROCAS
FRANCESAS No teatro da

AUDIÇÃO
SANTANA — Na Discoteca Pú
blica (Andradas, 736), ás I2h, au
dição de discos com entrada 
franca.

QUARTA
PLANETÁRIO

EXPOSIÇÃO DOIS PROGRAMAS - No Pla
netário da Ufrgs (Ramiro Barce
los, esquina Ipiranga), ás 18h e 
20h, sábado e domingo. Do Espa
ço Sideral ao Pólo Sul éo progra
ma infantil, que enfoca lendas do 
arco-íris. Via Láctea, programa 
para adultos, procura desvendar 
os mistérios do universo. Ingres
sos no local a Cr* 1.300 (crianças 
e estudantes), e Cr* 2.500 (adul
tos).

ANNETTE KAPLAN 
Margs (Praça da Alfândega), ás 
18h, inauguração da mostra de 
tapeçarias de AnnetteKaplan. A 
mostra poderá ser vista diria- 
mentedaslOh asl7h.

No

MERLIN OU A 
TERRA DESERTA

SHOW No Instituto Goethe, 
estreia sábado.

No elenco: Joio Pedro Gil F !OBERLIN JAZZ ENSEMBLE -■ 
No Teatro da Ospa (Independên- __ iètJHa I f '' ■ • ■
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Assembléia dos compositores
A Associação Profissional dos Compositores Musi

cais do Rio Grande do Sul realizará no próximo dia 3, 
quarta-feira, uma assembléia geral para discutir vá
rios assuntos, entre eles aumento de mensalidades, 
eleição de nova diretoria (em virtude do falecimento do 
vice-presidente e licenciamento de integrantes de ou
tros cargos) e encaminhamento da luta para a trans
formação da Associação em sindicato. A assembléia 
está marcada para as 19h, na sede da Associação, rua 
General Câmara, 383, 7o andar, conjunto 71.

Em busca de 

novos valores Annete Kaplan expõe 
tapeçarias no Margs

“Penso que o artista tem uma responsabilidade enorme 
de mostrar a realidade como ela é realmente, de abrir o 
diálogo. Nossa geração está sofrendo porque não tem es- 

no futuro. Todos estão se sentindo muito impo-peranças
tentes. A decadência do sistema familiar reflete uma total 
mudança de valores, de idéias e ideais. Nesse contexto, é 
importante que o artista não apenas defina novos valores, 
como reflita sobre eles em seus trabalhos”. A opinião é da 
tapeceira norte-americana Annette Kaplan, 38 anos, que 
veio a Porto Alegre para acompanhar a exposição que 
reúne 25 obras de sua autoria no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, sob o patrocínio do Serviço de Divulgaç&o 
e Relações Culturais dos EUA.

Nem por isso ela quer que sua arte seja vista como uma 
arte política. Por outro lado, está consciente de seu dever 
de abordar determinados assuntos. Suas tapeçarias são 
autobiográficas, falam de relações pessoais através de 
idéias modernas e abstratas. Refletem também as inquie
tações de uma pessoa que vive em uma cidade industrial e 
que, por isso mesmo, preocupa-se com a vivência moder

na na sociedade de hoje. “Verifico que. atualmente, no 
Brasil, os problemas são muito parecidos com os que en
frentamos nos Estados Unidos. Tensão, inflação, subabi- 
tação”, diz Kaplan, talvez ainda sem compreender a gi
gantesca desproporção entre esses mesmos problemas, 
vivenciados lá e aqui.

Oito meses de Brasil, onde chegou com bolsa de um ano 
concedida pela Fulbright Comission e hospedou-se em 
Salvador, na casa da pintora e tapeceira Nair de Carva
lho, talvez não sejam mesmo suficientes para apreender 
com exatidão os confusos meandros econômicos e políti
cos que norteiam o País, mas já provocaram uma sensível 
alteração no trabalho desenvolvido pela artista. “A linha, 
as cores e as imagens de minhas tapeçarias já estão muito 
diferentes”, diz ela.
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gundes, Otávio Rodrigues 21h. Música nativista. 
e Beno Segato. Náo cobra Couvert Crí 2 mil. 

_______ _ _ „ DJAIR SILVA -
AMnrr a diptttmt m joào ANTONIO E Churrascaria Chama 
ÂNGELA PETTXNI - No BEGA - No Kafka Bar Crioula (José de Alencar, 
saguào do Centro Munici- (24 de Outubro, esquina 1260), às 20h. Música ins- 
pal de Cultura (Erico Nova Iorque), às 21h.
Veríssimo 307), das 9h às MPB e sucessos intema- 
22h. Mostra de escultu-
pNETTE KAPLAN - GERALDO TRINDADE No^í^^^opp 

No Margs (Praça da Al- — No Vinha D’Alho (Ben- (Getúlio Vargas 327) às 
das às 17h. to Gonçalves, 359), às 21h. MPB e músicas pró- 

Várias exposições podem 23h. Música nativista, prias Couvert Cr$ 1 500 ser vistas no Margs, en- MPB e sucessos interna- Pnas ^ouvertu*15W- 
tre elas tapeçarias de An- cionais. Couvert Crí 2 
nette Kaplan, Retrospec- mil. 
tiva de Fayga Ostrower e MÁRCIO TUBINO — No 
Cem Anos de Trajes no Lugar Comum (Santo An- 
Rio Grande do Sul. tônio, 421), às 21h. MPB e

c 1 A E jazz. Couvert Crí 2 mil.
TECNOLOGIA — No Mu- LÊO — No Restaurante 
seu da Universidade Fe- Macanudo (Castro Alves, 
deral do RGS (segundo esquina Mariante), às 
andar da Reitoria), das 
8h às 12h e das 14h às 18h.
Mostra de objetos e ins
trumentos ligados à pes
quisa científica.
PETRÓLEO — No Plane
tário da Ufrgs (Ramiro 
Barcelos, esquina Ipiran
ga), das 17h às 21h. Mos
tra permanente sobre pe
tróleo.

E&fDSIÇÃO couvert. Na

trumental, nacional e in
ternacional. Couvert Crí

cionais. Couvert Crí 3 imil.
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ARTES PLÁSTICAS

Mostra de Kaplan sai. De 

Vitor Porto, prossegue

>>.

A mostra de tapeçarias de 
Annette Kaplan no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
encerra neste domingo. Na 
Realce Galeria de Arte pros
segue até dia 12 deste mês a 
individual de Vitor Hugo 
Porto, com 35 peças em gra
vuras, cujas cores contras
tantes reproduzem cenas do 
cotidiano.

ROTEIRO

COMETA ARTE — Coletiva com 
trabalhos de Laura Castilhos, Lia 
Menna Barreto, Fabio Valle, Teti 
Waldraff, Luísa Meyer, Ronaldo 
Kiel. Exposição na Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do Insti
tuto de Artes da UFRGS (rua Se- ^ 
nhor dos Passos, 248), com visi- 5 
tação até 18 de julho. |

VITOR HUGO PORTO — Indivi- f 
dual com 35 peças em gravura S 
na Realce Galeria de Arte (Inde- -f 
pendência, 674), até dia 12 de 5 
julho. Visitação de segundas a g 
sextas-feirasdas8:30às 12edas ■l 
14 às 19 horas. A galeria não < 
possui ar condicionado e o esta- | 
cionamento é gratuito em gara- g 
gens próximas. Pintura de Vitor Hugo Porto, na galeria Realce
FAYGA OSTROWER — Retros
pectiva com obras em desenho, 
gravura, pintura e ilustrações, 
reunindo 40 anos de trabalho ar
tístico. Visitação no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 21 
de julho, das 10 às 17 horas, de 
terças a domingos. O Margs pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, mas há gara
gens pagas nas imediações.

às 16:30 horas. Ar condicionado 
e estacionamento difícil, tente 
garagens pagas na Siqueira 
Campos.

GENTE, ÁGUA E TINTA — Cole
tiva na galeria de arte do Thea- 
tro Mágico com os artistas do 
Atelier Água e Tinta. Trabalhos 
de Silvia Cestàri Cunha, Sandra 
Reis, Isabel de Castro e Delfina 
Reis, entre outros. Visitação na 
rua Thomaz Flores, 123, de se
gundas a domingos, das 11 às 15 
e das 20 às 3 horas, até 28 de ju 
Iho. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na rua.

COLETIVAS DE ESCULTURAS —
Exposição com peças em madei
ra, bronze, alumínio e terracotas 
de Ana Dreher, Cuca Pettini, 
Graça Dolores, Marisia Martins, 
Leda Nacul, Dione Moraes e Ja- 
nema Gershenson. No Tribunal 
Regional do Trabalho (Praia de 
Belas com Ipiranga).

a sexta das 8 às 12 e das 14 às 21 
horas.

ENIO PINALLI — Exposição de 
pinturas da produção atual na 
galeria Edelweis, com visitação 
até 13 de julho, de segunda a 
sexta das 8:30 às 12 e das 13:30 
às 18:30 horas. No sábado das 
8:30 às 13 horas. Na rua dos An- 
dradas, 1.805. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, mas há ga
ragens pagas na rua Senhor dos 
Passos.

A ARTE MAIOR DA GRAVURA
— Coletiva com 13 gravadores 
gaúchos na galeria de arte do 
Badesul, integrando o ciclo de 
exposições dos dez anos de ati
vidades do banco. Exposição até 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen- 
des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catani, Suzana Sommer, Barth, 
Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das 10 às 
12edas 13:30às 16:30horas. Na 
Sete de Setembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.

ESPAÇO DE ARTE — Coletiva 
com pinturas, gravuras e dese
nhos de Eduardo Cruz, Norma 
Cazzulo, Danúbio Gonçalves, 
Paulo Amaral, Alice Bruegge- 
man, e Alice Soares, entre ou
tros. No Instituto Yázigi (Andra- 
das, 1.560-10? andar), até lOde 
julho, com visitação de segunda

ANNETTE KAPLAN — Mostra de 
tapeçarias explorando as for
mas da arquitetura urbana. Em 
exposição no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, oté 7 de ju
lho, numa promoção conjunta 
do Serviço de Divulgação e Re
lações Culturais dos Estados Uni
dos. Visitação de terças a domin
gos das 10 às 17 horas.

MOTION — O CANADA EM 
MOVIMENTO — Exposição foto
gráfica mostrando o cotidiano 
do Canadá, com fotos que mos
tram a cultura humanística ao la
do do desenvolvimento tecnoló
gico. Promoção do Ministério 
das Relações Exteriores do Ca
nadá e da Nikon canadense no 
Museu de Comunicação Social 
Hipólito José da Costa (Andra- 
das, 959). Visitação de segunda 
a sexta das 8:30 às 17:45 horas.

PAULO PORCELLA — Individual 
com 16 acrílicos sobre tela de 
sua produção recente. Visitação 
na agência do Banco Geral do 
Comércio (Sete de Setembro,
1156), de segunda a sexta das 10

ARTE POR TELEFONE — VIDEO- 
TEXTO — Demonstração no Es
paço Investigação do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul sobre 
a aplicação da informá'ica no 
universo das artes plásticas. 
Quatro aparelhos de televisão 
conectados com a Telesp em São 
Paulo através da CRT, transmi
tem informações de um progra
ma criado pelo artista e pesqui
sador Julio Plaza, Visitação até 
28 de julho, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado e 0 esta
cionamento ó difícil, tente a rua 
Caldas Júnior ou use garagens 
pagas.

Assine

ISIÜE
Fone (0512) 25.4300


