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Natal motiva programa 

para crianças no Margs
Um projeto pré-natalino está 

sendo posto em prática no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, co
meçando quarta-feira, dia 19, 
quando crianças a partir de 4 
anos, poderão visitar o Margs 
acompanhadas por guias especia
lizados que além de explicar as 
obras em exposição, incluindo a 
mostra retrospectiva de Vasco 
Prado, vão levá-las para assistir 
a um audiovisual sobre o Museu 
dos Presépios. Após a visita e 
projeção, as crianças poderão 
dar livre expansão à sua criativi

dade desenhando e pintando. Por 
isso o Marg^ solicita que os pe
quenos visitantes compareçam 
com seu próprio material: lápis 
de cor, de cera e o papel. A direto
ra do museu, Evelyn Berg 
Ioschpe, oferece às escolas ma
ternais, jardins de infância e à co
munidade infantil no período pré- 
natalino, no horário das 10 às 14 
horas, estas atividades. Cada 
visita terá a duração de duas ho
ras. Os pais ou responsáveis pelas 
crianças interessadas em partici
par deste novo programa do

Margs, devem telefonar para 21- 
8456 marcando o dia e horário de 
suas preferências, já que os gru
pos de visitantes não ultrapassa
rão o número de 20.

Esta é uma bela oportunidade 
de familiarizar as crianças com 
nosso-Museu, estimuladas pelas 
informações que aguçam seu in
teresse pela arte bem como a pos
sibilidade de, a partir da motiva
ção do Natal, poder pintar e dese
nhar em grupo.
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ROTEIRO
fim de ano o seu público 
com uma grande maratona 
natalina. Durante sete ho
ras ininterruptas estarão 
se apresentando no Teatro 
da OSPA dezenas de solis
tas. cantores e grupos ins
trumentais. A Maratona de 
Natal, que vai culminar 
com um concerto da OSPA 
na Catedral Metropolitana, 
será realizada no dia 22 de 
dezembro, sábado, com en
trada franqueada ao públi-

de Badia, violonista e 
compositor, e Miria, cantora e 
compositora. Além de 
composições próprias, a dupla 
de artistas vinda de Pelotas 
interpreta música popular 
brasileira. Couvert a CrS 1 
mil. Somente hoje.
VALÉRIA VENTURINI - No 
Teatro Mágico (Tomás 
Flores, 123), ás 23h. A cantora 
apresenta o Show Sete Luas, 
acompanhada por Maria Rosa 
na percussão e Mário Falcão 
na flauta. Além de 
composições próprias, Valéria 
interpreta músicas de outros 
compositores de música 
popular brasileira.

peciais: Chicão Domeles 
na percussão e efeitos e 
Marcelo Delacroix no vio
lão, vocal e charango. Os 
ingressos custam Cr$2 mil.

NATAL
MAGNIFICAT — Na 
Discoteca Pública Nato Henn 
(Andradas, 736, 1° andar), das 
12h ás 13h30min. Audição da 
obra de Bach e Buxtehude, 
dentro da programação de 
hcmenagem ao Natal, com 
apoio da Susec. Entrada 
franca.
VISITA AO MARGS - A 
partir de hoje, o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega) estará 
aberto á visitação de 
crianças, a partir dos quatro 
anos, acompanhadas por 
guias especializados. Os 
pequenos visitantes receberão 
informações sobre as obras 
expostas e também assistirão 
a um audiovisual sobre 
presépios. Depois da visita, as 
crianças terão portunidade 
para desenhar e pintar, para o 
que devem trazer consigo 
papel e lápis de cor. 
Informações e marcação de 
horárjo pelo fone 21-8456.
Apoio Susec.

EXPOSIÇÃO
JOSÉ CARLOSHENZ - Na 
Galeria de Arte Realce 
(Independência, 647), ás I7h, 
vernissage do artista gaúcho 
que retorna de temporada em 
Paris, com desenhos, pintura 
em acrilico e óleo e técnicas 
mistas.
MAURÍCIO PACHECO - Na 
Galeria da Justiça do 
Trabalho (Praia de Belas, 
1432). Último dia da exposição 
de esculturas, entalhes e 
xilografias do artista plástico, 
que têm como tema "Cenas 
do Cotidiano". Promoção da 
Associação Gaúcha dos 
Advogados Trabalhistas.

co.
A programação do dia 22 

inicia ao meio-dia. no Tea
tro da OSPA. prosseguindo 
até as 19 horas. Às 
I9h30min, tem início o Con
certo na Catedral, regido 
pelo maestro Eleazar de 
Carvalho e que terá a parti
cipação de dez corais inter
pretando um programa for
mado por músicas e poe
mas de Natal.

Santa Preguiça
no Museu do 

Trabalho
Depois de mais de um 

ano sem apresentar show
Duas artistas gaúchas, 

Mara Pasquetti e Karin 
Lambrecht, tiveram seus 
trabalhos premiados no 6o 
Salão Nacional de Artes 
Plásticas no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro. O 
Margs presta homenagem ás 
pintoras com uma exposição 
de seus trabalhos no Espaço 
Investigação (Praça da 
Alfândega — 1° andar do 
prédio do Museu). Aberto á 
visitação pública, de terça a 
domingo, das lOh ás 17h.

Nesta quinta-feira, 
I8h30min, será realizado um 
Concerte Natalino no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega), a 
cargo da Orquestra do 
Instituto de Artes da Ufrgs 
sob a regência de Arlindo 
Teixeira.

Canto coral na 
Santa Terezinha RECITAL

O Coral da Ufrgs realiza 
hoje, às 21h, na Igreja de 
Santa Terezinha (José Bo
nifácio, 645), o já tradicio
nal concerto de fim de ano, 
encerrando as atividades 
de 1984, quando o Coral 
completou 23 anos de exis
tência. Alémjje manter seu 
alto nível artístico, o Coral 
fez uma renovação no seu 
quadro de cantores. A re
gência é do maestro Cláu
dio Ribeiro, que retomou 
de Montevidéu recente
mente, onde regeu, a Or
questra Nacional de Câma
ra do Üruguai. O programa 
de hoje inclui músicas dos 
períodos renascentista, ro
mântico e contemporâneo, 
assim como peças brasilei
ras de VUla Lobos. Bruno 
Kiefer e Tom Jobim. O es
petáculo terá entrada 
franca.

MARIA CRISTINA VISCIDO 
— No foyer do Teatro São 
Pedro (Praça da Matriz), às 
12h30min, recital da soprano 
argentina, acompanhada pela 
pianista Silvia Trachcel. No 
programa, composições de 
Carlos Gustavino, Alberto 
Ginastera, Juan Giacobbe e 
Mozart, èntre outros. Apoio 
Susec. Entrada franca. 
HELOlSA NEMOTO 
VERGARA - Na Discoteca 
Pública Natho Henn 
(Andradas, 736 — Io andar), 
ás 16h. Música brasileira com 
acompanhamento ao piano de 
Lea Kiefer. No programa, 
composições de Lorenzo 
Fernandez, Villa-Lobos, 
Camargo Guarnieri e outros.

individual em Porto Ale
gre, o grupo Santa 
Preguiça volta para três 
dias de apresentações, de 
hoje a sexta-feira, no Tea
tro do Museu do Trabalho 
(início da Rua da Praia). 
Este ano. o Santa Preguiça 
participou de alguns espe
táculos coletivos aqui e via
jou bastante pelo interior.
Ele existe há oito anos, 
quando foi formado em Ca
choeira do Sul. mas há très 
anos está radicado em Por
to Alegre.

A formação tem Antônio 
Augusto Cabral no violão, 
violão de 12, flauta e per
cussão Tiaraju Carlos Go
mes no violão, Ubiratan 
Carlos Gomes na percus
são, violão e flauta; Ana 
Teresa na percussão. Ân
gela Moreira na percussão 
e Kiko Corrêa, novo inte
grante, no violão — todos 
fazem vocais. Para este 
Show. dois convidados es-

SHOW
SUAVES E SELVAGENS - 
No Auditório Araújo Vianna 

. (Oswaldo Aranha — Parque 
Farroupilha), às 21 h. 
Apresentação única do 
espetáculo que reúne o grupo 
Saracura, Galileu Arruda, 
Nando Gross, Elaine Geissler, 
Mauro Kwitko, o grupo 
Choreo de Dança 
Contemporânea e a Ala do 
Roxo Show, com mulatas e as 
fantasias campeãs de 1984. 
Ingressos no local a CrS 4 mil. 
TETÊ ESPÍNDOLA - No 
Circo Escaler Voador (ao lado 
do Gigantinho), ás 21 h. 
Apresentação da cantora 
mato-grossense, com os 
violonistas Jorge Pereira de 
Melo e Luiz Eduardo 
Carvalho. Ingressos no local a 
CrS 5 mil (quarta) e CrS 7 mil 
(quinta). Somente hoje e 
amanhã. (Reportagem neste 
Caderno).
CARLOS BADIA E MlRIA 
FE RUA 
Opinião, à noite. Apresentação

LIVRO
PEDRO BRUXO - de 
Henrique Schneider — 
Lançamento na 
Contemporânea Galeria de 
Arte e Decoração (Mariano de 
Matos, 11 — Novo 
Hamburgo), ás20h30min. 
Romance sobre o personagem 
Pedro, um andarilho e 
curandeiro.

Maratona da OSPA
A Orquestra Sinfônica de 

Porto Alegre brinda neste
NDES - No Bar
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Crianças
noMARGS

A partir desta quarta-feira, 
crianças maiores de quatro 
anos poderão visitar as instala- 
gões do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, instituição da 
Subsecretária; de Cultura- 
/SEC, acompanhadas por 
guias especializados. Os pais 
ou responsáveis poderão-, tele
fonar para 21.84.56, marcan
do dia e horário de sua prefe
rência, pois serão formados 
;rupos que não ultrapassarão 
!0 crianças.

Os pequenos visitantes re
ceberão informações sobre as 
obras expostas no Museu e 
também assistirão a um audio
visual sobre presépios. Depois 
da visita, as crianças poderão 
exercitar sua criatividade, de
senhando e pintando. Por esse 
motivo, a direção do Museu de 
Arte solicita que os visitantes 
venham acompanhados de lá
pis de cor e papel.
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GAZETA MERCANTIL SUL - Porto Alegre, quarta-feira, 19 de dezembro de 1984

Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

Nunca houve tantas 

exposições como agora
por Luiz Carlos Barbosa

A partir de hoje o Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
realiza uma promoção espe
cial para crianças maiores 
de quatro anos. Serão 
organizadas turmas de 20 
crianças com horário e dia 
marcado para visitar as de
pendências do Margs e co
nhecer o acervo. Os visitan
tes serão acompanhados de 
guias especializados. Os 
pais ou responsáveis pode
rão marcar o passeio atra
vés do telefone 21.84.56. Os 
pequenos visitantes assisti
rão um audiovisual sobre 
presépios e depois poderão 
desenhar e pintar (levar lá
pis de cor e papel). E na área 
de exposições em galerias. 
Porto Alegre está tendo um 
movimento vigoroso. Nunca 
houve tantas mostras como 
agora.

ROTEIRO

Caixa D'água de Pelotas na mostra "Pelotas Sempre Viva

das 14 às 19, e no sábado, das 9 
às 12:30 horas.

PELOTAS SEMPRE VIVA — Ex
posição de fotografias de Liane 
Neves sobre a cidade de Pelo
tas. Visitação no Teatro São Pe
dro (Praça da Matriz), até 27 de 
dezembro, de terça a domingo, 
das 12 às 22 horas.

do gaúcho Carlos Gustavo Te- 
nius. Em exposição na Bolsa de 
Arte de Porto Alegre (Quintino 
Bocaiuva, 1115), até 24 de de
zembro. Visitação de segunda a 
sexta, das 10às 12edas 15às21 
horas, eno sábado, das 10 às 19 
horas.

no Teixeira, 35), até 31 de de
zembro, com visitação de se
gunda a sexta das 10 às 12 e das 
14 às 20 horas. No sábado, das 
10 às 19 horas.

MOSTRA COLETIVA DE ARTES
— Terceira edição da mostra 
promovida pela Associação dos 
Funcionários da Secretaria de 
Educação e Cultura. Reúne tra
balhos em esculturas, pintura, 
desenho e fotografia de artistas 
gaúchos amadores. No Museu 
de Comunicação Social Hipólito 
José da Costa (rua dos Andra- 
das, 959), até 27 de dezembro. 
Visitação de segundas a sextas 
das 8:30 às 18 horas.

NORBERTO STORI — Exposição 
de 52 obras, entre pinturas 
aquareladas e acrílico sobre 
papel. Na Kraft Escritório de Ar
te (rua Filadélfia, 136), com visi
tação de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 20 horas. E no 
sábado com hora marcada.

BARIL — "Pintando e Bordan
do", exposição individual do ar
tista plástico Fernando Baril, 
com 40 peças entre pinturas em 
acrílico sobre tela e desenhos 
com colagens e bordados. Na 
Galeria Tina Presser (rua Pauli-

5? MOSTRA DE ARTE — Mostra 
de trabalhos artísticos de fun
cionários da Caixa Econômica 
Federal (pinturas, tapeçarias, 
desenho, nankin). Visitação até 
28 de dezembro, das 10 às 16:30 
horas, na rua dos Andradas, 
1.000.

HELIO FERVENZA — Exposição 
de gravuras de Hélio Fervenza 
na galeria de arte da Livraria 
Prosa i Verso (rua Mostardeiro, 
120 - loja 4). Visitação de segun
da a sábado, das 9 às 20 horas.

ALGUNS MESTRES DA GRAVU
RA — Exposição coletiva com 

madeira e metal.gravuras em 
Na Cambona Centro de Arte 
(rua Dona Laura, 204), com visi
tação de segunda a sexta das 9 
às 12 e das 14 às 19 horas. Nos 
sábados das 9 às 13 horas.

ESTRADA AUSTRAL DO CHILE
— Exposição fotográfica de 
George Munro organizada pela 
Subsecretária deCultura da SEC 
junto com o Consulado do Chile 
em Porto Alegre, com apoio da 
SAMRIG. No Museu de Comuni
cação Social Hipólito José da 
Costa (rua dos Andradas, 959). 
Visitação de segunda a sexta 
das 9 às 18 horas. Nos sábado 
das 14 às 18 horas.

ERNEST ZEUNER — Mostra de 
obras do artista alemão pelo 
projeto "O Museu vai à Indús
tria", realizada pelo Margs em 
convênio com o SESI, estará até 
27 deste mês na Companhia Es
tadual de Energia Elétrica (rua 
dos Andradas, 1.223). Visitação 
das8às 16:30 horas.

COLETIVA DE FIM-DE-ANO
Com obras do acervo a Galeria
Singular realiza sua coletiva de COLETIVA DE NATAL — Com

de Pietrina Checcaci, Ibe-fim-de-ano. com uma promo
ção alusiva ao seu quarto ani
versário oferece desconto de

peças
rê Camargo, Malagoli, Volpi, 
Stockinger, Aldemir Martins, 
Antonio Carlos Maciel, Gilberto 
Salvador, Jenner Augusto, Ma- 
nabu Mabe e Regina Katz. Na 
galeria de arte da Casa Masson 
(rua dos Andradas, 1459). Visi
tação de segunda a sexta das 8 
às 20:30 horas. Nos sábados

20%. Peças de Vasco Prado, Iri- 
neu Garcia, Vera Grinberg, 
Glauco Rodrigues, Stockinger, 
Becheroni, Pietrina Checcacci, 
entre outras. Até 31 de dezem
bro, de segunda a sexta das 9 às 
12 e das 14 às 19 horas. No sá
bado das 9 às 18 horas. Traves- 
sa Frederico Linck, 45.

das 8 às 20 horas.

GENTE, ÁGUA E TINTA — Mos
tra de obras de Umbelina Barre
to, Isabel de Castro, Wanda Re- 
jane Tavares, Ana Isabel Lovat- 
to, Sandra Rey, Silvia Cestari 
Cunha, Gilse de Araújo Rosito e 
Delfina Reis. Visitação na rua 
Liberdade, 24, de segunda a 
sexta das 9 às 12 e das 14 às 17 
horas, até 27 de dezembro.

GALERIA DO BANCO EUROPEU -
Coletiva com os artistas Eliane 
Rocha, Fernando Limberger, 
Fernando Pena de Moraes, 
Francisco Brilhante, Martins 
streibel Nayá dos Santos, Nor
ma Cazzulo, Roth. Wagner Dot- 
to e Wilson Alves. Visitação até 
o fim de dezembro na rua José 
Montaury, 155, de segunda a 
sexto das lOàs 16:30horas.

ROSA MARIA BARREIRO - Mos
tra de desenhos a pastel, cera, 
crayon, aquarelas, gouache e 
bico de pena de Rosa Maria 
Franco de Souza Barreiro. Visi
tação na rua Garibaldi, 1.084, 
de segunda a sexta, no horário 
comercial.

EXTREMI — Exposição com foto
grafias de Daniel Andrade e de
senhos de Isaíds Malta, inte
grando as atividades do espetá
culo de teatro-dança "Extremi". 
No saguão do Instituto Goethe 
(rua 24 de Outubro, 112), até 20 
de dezembro no horário da pro
gramação de espetáculos.

FEIRA DE NATAL — Trabalhos 
de tamanhos pequenos e mé
dios de artistas gaúchos: seri- 
grafias, litografias, esculturas, 
gravuras, cerâmicas e cartões 
de natal. Obras de Ado Malago
li, Alice Brueggemann. Nelson 
Jungbluth, Joana Moura, Alice 
Soares e Marlies Ritter, entre 
outros. Também artesanato do 
Vale de Jequetinhonha e Tracu- 
nhaém. Na Galeria do Arco 
(rua Almirante Delamaré, 237), 
até 31 de dezembro, com visita
ção de segunda a sexta, das 9 
às 12 e das 14 às 18 horas, e no 
$ábado. das 9 às 19 horas.

VASCO PRADO — Retrospecti
va "70 Anos de Vida, 40 Anos de 
Arte", contendo 97 obras do es
cultor gaúcho, em exposição no 
Margs (Praça da Alfândega), 
até 30 de dezembro, com visita
ção de terças a domingos das 10 
às 17 horas. Durante a retros
pectiva será projetado de quar
tas a domingos, às 15:30 horas, 
um video cassete sobre a vida e 
a obra do artista.

5? FEIRA DO PEQUENO BRONZE
— Mostra reunindo escultores 
gaúchos e nacionais com Anto
nio Maia, Carlos Tenius Guma, 
Irineu Garcia, Mouro Fuke, Jo
sé Guerra, Mariconi e Yole Tra
vassos; entre outros. Em home
nagem aos 70 anos de Vasco 
Prado, no Centro Municipal de 
Cultura (avenida Érico Veríssi
mo, 307). Visitação de segunda 
a domingo, no horário da pro
gramação no Centro Municipal 
de Cultura.

TENIUS — Esculturas, relevos e 
máscaras da produção recente

COLETÂNEA DE ARTE GAÚCHA
— Coletiva na Galeria de Arte 
Badesul (rua Sete de Setembro, 
666), reunindo 40 peças de ar
tistas gaúchos. Entre eles Car
los Tenius, Clébio Sória, Leo
nardo do Canto, Helio Fervenza 
e Nilton Maia. Visitação de se
gunda a sexta das 10 às 12 e das 
13:30 às 16:30 horas.

MOSTRA DE NATAL — Coletiva 
com desenhos, tapeçarias, pin
turas, esculturas dos artistas 
Luis Carlos Weber, Neuza Ma
ria Guinsberg, Alzira Chaves 
Barcelos, Cláudia Stern, Vitória 
Lopes Martines, Scila Jeckel. 
Reny Renata Langer, Elza Brum 
Catharino, entre outros. No 
Unibanco (avenida Alberto 
Bins, 453), com visitação até 22 
de dezembro, de segunda a 
sexta, das 10 às 17 horas.

GRAVURAS DA TCHECOSLO- 
VÁQUIA — Promoção da Sub
secretária da SEC, com apoio do 
Instituto Brasil/URSS, com gra
vuras de artistas tchecos sobre 
os aspectos paisagísticos da ci
dade de Praga. Visitação até 27 
de dezembro no Museu de Co
municação Social Hipólito José 
da Costa (rua dos Andradas, 
959), de segundas a sextas, das 
8:30 às 18 horas.

COLETIVA DE FIM DE ANO — A
Bolsa de Arte de Porto Alegro 
realiza até 24 de dezembro sua 
5? Grande Coletiva de Fim de 
Ano com mais de mil obras. Du
rante este período as peças po
dem ser adquiridas com um 
desconto entre 20% e 30%. A 
Bolsa de Arte fica na rua Quinti
no Bocaiuva, 1.115 e atende de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 15às 21 horas, eno sábado, 
das 10 às 19 horas.

GAÚCHOS DO PANORAMA —
Coletiva com xilogravuras, de
senhos e peças gráficas de Car
los Wladimirsky, Anico Hersko- 
vits; Frantz e Ana Alegria qua
tro dos gaúchos selecionados 
para o Panorama de Arte Sobre 
Papel realizado pelo Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. Na 
Galeria Delphus Artes Sobre 
Papel (avenida Cristóvão Co
lombo, 1093), com visitação de 
segunda a sexta, das 9 às 12 e


