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galeria de arte BANERJ
BANERJ traz a Porto Alegre

a mostra "Rio: vertente construtiva"

Três das quatro mostras já realizadas pela galeria de 

arte BANERJ dentro do "Ciclo de Exposições sobre Arte no Rio de Janeiro" 

- "Neoconcretisrno/1959-1961", "Grupo Frente/1954-1956" e "I Exposição Na 

cional de Arte Abstrata, Petrópolis/1953", foram reunidas com o título 

"Rio: vertente construtiva" e estão sendo apresentadas, a pedidos, 

várias capitais brasileiras. Até agora a mostra já foi vista no Museu de 

Arte de Belo Horizonte, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade 

de São Paulo e no Museu Guido Viaro, em Curitiba. E a partir do próximo 

dia 6 de agosto estará encerrando seu périplo nacional no Museu de Arte 

. do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

em

Este ciclo de exposições sobre o desenvolvimento da 

arte no Rio de Janeiro vem merecendo os mis amplos elogios, tanto na 

escolha e tratamento didático dos temas, quanto na qualidade da montagem. 

A mostra inaugural do ciclo,-sobre o Neoconcretismo, considerada 

piar, foi apontada pelo jornal "Folha de São Paulo",como um das dez me 

lhores exposições de 1984 no Brasil e foi destacada nos balanços de fim 

de ano do "Jornal do Brasil" e de "O Globo". A mostra mereceu, ainda, 

elogios do diretor do Instituto Nacional de Artes Plásticas que afirmou: 

"Há muito não se via um mostra tão bem cuidada e tão adequada ao espaço 

em que se realiza. Ressalto a inteligência e a sensibilidade do Coordena 

dor Cultural e da equipe da galeria de arte BANERJ". Sheila Leirner, crí 

tica de arte do jornal "Estado de São Paulo", por sua vez, disse que a 

mostra sobre o Neoconcretismo esteve "condensada e extremamente bem mon 

tada e conceituada".

exem

0 objetivo do ciclo de exposições que a galeria 

arte BANERJ vem realizando há um ano é analisar o desenvolvimento da a£ 

te no Rio de Janeiro, a partir de grupos, movimentos e tendências contem 

porâneas. Não se pretende, em cada mostra, exaurir as possibilidades do 

tem. 0 objetivo do ciclo é muito mis o de estimular o interesse de crí 

ticos, historiadores e'das instituições culturais no resgate da história

de
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da arte brasileira sediada no Rio. Por outro lado, devido ao caráter didá 

tico das exposições, elas se destinam também ao artista jovem e aos 

dantes de nível secundário e universitário, justamente os mais 

de uma educação visual e de um bibliografia sobre arte brasileira.

A escolha do Neoconcretismo para abrir o ciclo,

estu'

carentes

just_i

fica-se, segundo o crítico Frederico Morais, coordenador cultural da gale 

ria de arte BANERJ, por se tratar de um dos momentos mis brilhantes 

nossas artes plásticas depois do Modernismo. A repercussão do 

tismo no desenvolvimento da arte brasileira nas duas últimas décadas con 

tinua intensa e tem marcado, ainda,a produção das novas gerações. Afora a 

produção específica no campo plástico, o neoconcretismo revolucionou, tam 

bém, a poesia e o balé, e ainda deixou, além de um texto teórico fundamen 

tal - a "Teoria do Não-Objeto" - um enorme produção ensaística, mrcando 

o final da década de 50 como um das épocas mis brilhantes da crítica de 

arte no Brasil.

de

neoconcre

A decisão de reunir as três exposições com o 

"Rio: vertente construtiva" por sua vez, teve um significado preciso:elas 

cobrem todo o percurso da abstração geométrica nos anos 50, no Rio, isto 

é, de 1953 a 1961. De fato, ao longo de quase um década, vemos nos três 

tempos da arte construtiva produzida no Rio, um núcleo central constituí 

do pelos mesmos personagens: Aluísio Carvão, Décio Vieira, Lygia Clark e 

Lygia Pape e, no plano teórico, Mário Pedrosa e Ferreira Gullar. Ivan Ser 

pa e Abraham Palatnik seguem juntos no Grupo Frente, ms não estão pre 

sentes no Neoconcretismo. Os irmãos César e Hélio Oiticica, além de João

título

José da Silva Costa e Rubem Ludolf, todos geométricos, muito jovens e dijs 

cípulos de Serpa, começam suas carreiras no Grupo Frente. César e 

José se assumem como arquitetos, abandonando a pintura, o segundo,

Joao

que

Pedrosa definiu certa vez ccmo "nosso mis rigoroso concretista", tendo 

retornado a ela recentemente. Ludolf, também arquiteto, chegou a particp 

par da Mostra Nacional de Arte Concreta, no Rio, em 1957, ms acabou fi

cando fora do Neoconcretismo. Weissmnn foi frentista, concreto e neocon- 

creto, enquanto Amílcar de Castro só vai aparecer na etapa 

neoconcreta.

derradeira,

---------------- av. atlântica 4066 -----------------
posto 6 - copacabana - 22070 - rio de Janeiro 
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Por outro lado, há um evidente paralelismo no desenvol_

Grupovimento histórico da arte construtiva no Rio e em São Paulo:

Ruptura está para o Concretismo, como o Grupo Frente esta para o Neocon-

se sabe, foi uma dissidência do movimento concreto:

o

cretismo. Este, como
muitos artistas presentes na mostra que os gaúchos irão ver 

agosto, participaram dos dois movimentos. Ântonio Maluf que integrou a 

mostra do Hotel Quitandinha, e Willys de Castro,

a partir de

Hércules Barsotti e

residiram em Sao Paulo.Theon Spanúdis, neoconcretos, sempre

Estarão expostos no Museu de Arte do Rio Grande do 

, esculturas, objetos, relevos, gravuras, de 

senhos, maquetes e livros, além de ampla documentação textual e iconogra 

fica. Ademais, estarão à venda, os catálogos originais da mostra, cada um

sobre o Neoconcretismo, com textos de

Sul, 97 obras, entre pinturas

cerca de 50 páginas, o primeiro
Wilson Coutinho, o segundo sobre o Grupo Frente,

com

•Ferreira Gullar e 

textos

com

de Frederico Morais e Edmundo Jorge.
mostra do "Ciclo sobre Arte no

- Brasil/1940-1948" também foi apresentada

Rio de Janeiro",
Outra

"Axl Leskoschek e seus alunos 
em mio últim no Museu de Arte Moderna de São Paulo e foi apontada, pela .

crítica Radha Abram, da "Folha de São Paulo", como a melhor exposição do

ano, até aquela data.
inauguradaA galeria de arte BANERJ prepara, para ser

do ciclo, "Opinião 65", mostra apresen
a 27 de agosto, a quinta exposição 

tada no Museu de Arte Moderna ■_ 
tida da atuação da vanguarda carioca 

tropicalismo.

do Rio há 20 anos e que foi o ponto de par

dos anos 60, que iria desembocar no

deE está preparando, também, uma exposição de parte
circulara

partir de outubro vindouro, e durante um ano, 

, devendo atingir 15 cidades.
seu acervo, que a 

pelo interior fluminense

av. atlântica 4068
22070 - rio de Janeiroposto 6 - copacabana - 
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Três mostras do Rio de Janeiro
por Luiz Carlos Barbosa

Nesta semana, o setor de 
artes plásticas não oferece 
novidades, mas permane
cem a individual de Rubem 
Grilo, exposição mais im
portante na cidade, ou a cu
riosa mostra de ovais, na 
Galeria do Arco. A única 
inauguração da semana é a 
exposição itinerante "Tran
çado Brasileiro”, promovi
da pela Rhodia do Brasil e 
que chega ao Centro Munici
pal de Cultura na quinta-fei
ra. A coletiva de artesanato 
de diversas regiões do pais é o 
dividida em cinco módulos e J 
reúne 500 peças confeccio- £ 
nadas em fibras. Porém, o g 

de agosto começará gmes
com três mostras importan- | 
tes no Museu de Arte do Rio ° 
Grande do Sul. Ainda na pri
meira quinzena, o Margs ex
põe um ciclo sobre a arte no 
Rio de Janeiro: "Neocon- 
cretismo
"Grupo Frente —1954/1956” 
e "I Exposição Nacional de 
Arte Abstrata (Hotel Qui- 
tandinha) — 1953”.

"Composição" de Rossini Perez, no mostra de arte abstrata

horas. No sábado das 8:30 às 13 
horas. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.
30 ANOS DE MARGS — Mostra 
documentária sobre as ativida
des do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Além da ilustra 
çâo com material fotográfico, 
durante o período de exposição 
será exibido um grupo de audio
visuais sobre a história do Mu-

anos de trabalho. Em exposição 
da Pequeno Galeria do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul até 
4 de agosto com visitação de ter
ças a domingos das 10 às 17 ho
ras.
nado e o estacionamento é difí
cil, tente a Caldas Júnior ou use 
garagens pagas.

GIGANTE PROLETARIADO E 
GRANDE INDÚSTRIA - Exposi
ção fotográfico com 180 peças 
focalizando a própr ia história da 
fotografia através da indústria e 
dos movimentos operários. Fo
tografias de países e épocas di 
ferentes, numa promoção do 
Instituto Goethe no Teatro Mu
seu do Trabalho (ruci dos Andra- 
das, 230). Visitação diária das 14 
às 18 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua (em frente 
ao local).

LISETTE GUERRA — Individual 
fotográfica "Momentos Femini
nos", com 50 peças focalizando 
as diversas facetas da figura fe 
minina, em retratos, poses de 
modas e sequências. No "Espa
ço Cultural" do Zaffori da Cristó
vão Colombo (número 1.271).

Visitação de segunda a sábado 
no horário comercial. Possui ar 
condicionado e estacionamento 
próprio.

1959/1961”,

O Margs possui ar condicio-

ROTEIRO MARISA INNECCO — Individual 
acrílicos sobre tela da artis-com

ta mineira Marisa Innecco na 
galeria de arte da Casa Masson.
Visitação de segunda a sexta das 
8:30 às 12 e das 13:30 às 18:30 horas.

seu. Na Praça da Alfândega com 
visitação até o final do mês, de 
terças a domingos, das 10 às 17

MULHERES NAS ARTES PLÁSTI 
CAS
desenho, pintura, escultura e se- 
rigrafia no Ponto de Arte Alberto 
do Shopping Center Iguatemi. 
Trabalhos de Joana de Azevedo 
Moura, Irma Kolliver, Glória Yen 
Yordi, Lila Tombini e Norma 
Caz7ulo. entre outras. Visitação 
de segunda a sábado na Joalhe- 
ria Alberto (Iguatemi), das 9 às 
22 horas.

Coletiva com peças em

PRIMEIRA MOSTRA DE OVAIS
— Coletiva na Galeria do Arco 
com obras em pequenas dimen 
sões e na forma oval. Peças de 
Ado Malagoli, Fernando Baril, 
Iberê Camargo, Hilda Mattos, 
Nelson Jungbluth, Vitorio Ghe 
no, Valentina Piquet e Viridiana 
Corletto, entre outros. Visitação 
de segunda a sábado das 9 às 12 
e das 14 às 18:30 horas. A gale
ria fica na rua Almirante Dela- 
maré, 237, loja 6. Não possui ar 
condicionado e o estaciona 
mento é difícil na rua.

OI, TENTA — Coletiva com 20 
artistas gaúchos inéditos no mer
cado de arte com peças em pin
tura sobre tela, papel e madei
ra, além de desenhos. Trabalhos 
de Laura Castilhos, Regina Coe- 
li, Maria Lúcia Catíani, Ricardo 
Prado Lima, Ronaldo Kiel, Flávia 
Duzzo e Hélio Ferven/a, entre 
outros. A exposição inaugura a 
galeria Arte & Fato (rua Santo 
Antônio, 226), com visitução até 
3 de agosto. Funciona de segun 
da a sexta das 10 às 13 e das 15 
às 20 horas e no sábado, das 11 
às 18 horas. Não possui ar condi 
cionado e o estacionamento é 
difícil, use a rua Andre l'u“nte

RUBEM GRILO — Individual do 
gravador mineiro Rubem Grilo 
com 35 xilogravuras seleciona
das de uma produção de cinco

HEIDI WAGNER — Exposição in
dividual com 30 peças em técni
ca mista no Saguão do Centro 
Municipal de Cultura (Érico Ve
ríssimo, 307), com visitação até 
31 deste mês. Aberto das 8:30às 
21 horas e durante a programa
ção cultural do Centro. Possui ar 
condicionado e estacionamento 
para 50 carros.
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Revistas Francesas Exposição entre outros. O martelo baterá 
de publicações francesas na Sa
la de Leituras da Casa de Cultura 
Mário Quintaria, com revistas 
sobre arte, cultura, esporte, le
tras, entre outras. Visitação até 9 
de agosto, numa promoção da 
Aliança Francesa.
Formatos — Exposição coletivo 
com obras de grandes e peque
nos formatos na galeria Tina 
Presser, aberta à visitação até 10 
de agosto.

Maria Pilla, Horold Brody, Na- 
thaniel Guimarães e Fernando 
Baril, entre outros, poderão ser 
vistas até 17 de agosto.
Oi, Tenta —Coletiva com 20ar
tistas gaúchos prossegue até o 
dia 3 deste mês na galeria Arte & 
Fato, com trabalhos de Laura 
Caslilhos, Maria Lúcia Cattani, 
Hélio Fervenza e Regina Coeli, 
entre outros.
Gigante Proletariado e Grande 
Indústria — Prossegue aberta à 
visitação no Teatro Museu do 
Trabalho, com fotografias sobre 
o desenvolvimento da indústria 
e do movimento operário euro
peu, até 14 de agosto.
Mulheres nas Artes Plásticas — 
Coletiva com desenhos, pintu
ras, esculturas e gravuras no 
Ponto de Arte da Joalheria Al
berto do Shopping Center Igua- 
temi. Trabalhos de Franca Tadei, 
Eduardo Sterque, Hilda Mattos, 
Gilse Rosito e Neiva Leite, entre 
outros. Visitação até 18 deste 
mês.
Lisette Guerra — Mostra indivi
dual fotográfica, em exposição 
no “Espaço de Arte" do Super
mercado Zaffari da Cristóvão 
Colombo. Prossegue aberta à vi
sitação até dia 12 deste mês. 
Trançado Brasileiro — Exposi
ção itinerante, patrocinada pela 
Rhodia, inaugura hoje no Sa
guão do Centro Municipal de 
Cultura. São peças de artesana
to trançado de diversas regiões 
brasileiras, que poderão ser vis
tas até o dia 11 de agosto. 
Antônio Peticov — Mostra de 
posters com reproduções de pin
turas do artista carioca Antônio 
Peticov. Prossegue na Livraria 
Espaço, Livros & Artes até 31 de 
agosto, com visitação de segun
da a sexta das 11 às 18 horas.

em noite única, dia 5, a partir 
das 21 horas.

DIA 6

Performance Fotográfica — 
Mostra fotográfica com peça de 
personalidades da cidade como 
Eva Sopher, Luís Fernando Verís
simo, feitas por Martin Streibel. 
Visitação no Museu de Comuni
cação Social Hipólito J sé da 
Costa até 31 de agosto.
Caras e Coroas — Exposição fo
tográfica de Leonid Streliaev e 
Sérgio Axelrud, no 'alão do 2? 
andar do Museu de Comunica
ção Social Hipólito José da Cos
ta, com visitação até 31 de agos-

Maria Glória Corbetta — Indivi
dual com 20 esculturas em bron
ze, além de trabalhos em alumí
nio pintado a duco, jóias e rele 
vos. Inaugura na galeria Cam- 
bona Centro de Arte e fica em 
exposição até o final do mês. 
Rio - Vertente Construtiva — Ex
posição organizada pelo crítico 
de arte Frederico Morais, que es
tará no Margs fazendo palestra 
sobre os três módulos da mostra: 
Neoconcretismo. Grupo Frente e 
1? Exposição Nacional de Arte 
Abstrata. A exposição acontece 
na Sala da Galeria do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul e po
de ser vista até 28 de agosto.

DIA 2

Talento Cerâmica — Coletiva 
com os ceramistas gaúchos Ad- 
ma Corá Prieto, Helena Cohn, 
Helga Trein, Wilbur Olmedo, 
Luiz Antônio Fontoura Felkl e 
Neiva Geissler Siciliani, entre 
outros. Promoção da Associação 
dos Ceramistas do Rio Grande 
do Sul no Jockey Club do Rio 
Grande do Sul, com visitação até 
5 de agosto.
Teatro na Alemanha — Inaugu
ra exposição de cartazes de pe
ças teatrais encenadas na Ale
manha nos últimos 25anos, com 
220 fotografias. No Instituto 
Goethe, aberta à visitação até 
28 de agosto.
Teti Nygaard Destaque em 
escultura na galeria Singular, 
com obras em madeira que po
dem ser vistas até dia 31 de 
agosto.

to.

ARTES
DIA 1?

Rubem Grilo — Individual com 
xilogravuras na Pequena Gale
ria do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul prossegue em ex
posição até dia 4 de agosto. Pa
ralelamente uma mostra didáti
ca sobre a técnica da xilogravu
ra com matrizes produzidas por 
Rubem Grilo.
Primeira Mostra de Ovais — 
Continua em exposição na Ga
leria do Arco mostra coletiva 
com pinturas, desenhos e gravu
ras na forma oval. As peças de 
Iberê Camargo, Ado Malagoli,

DIA 4 DIA 7
Leilão de Arte Sobre Papel — 
Abertura da exposição do tercei
ro leilão de arfe da galeria Del- 
phus Arte Sobre Papel, com 
obras de Marcelo Grassmann, 
Ado Malagoli, Arthur Piza, Ân
gelo Guido e Fayga Ostrower,

Dez Anos de Escultura — Coleti
va na Galeria de Arte do Bade- 
sul, marcando os 10 anos de 
atuação do banco. Obras de 
Vasco Prado, Tenius, Stockinger, 
Ronan Witée, Henrique Ra- 
domski, Cláudia Stern, Irineu 
Garciae Nélide Bertolucci, entre 
outros. Visitação até 31 de agos
to.

DIA 8

Arquitetura-Paisagismo — Ex
posição com obras de Nathaniel 
Guimarães e Paulo Amaral, na 
galeria Contemporânea, de No
vo Hamburgo.com visitação ate 
22 de agosto.

DIA 9
Mariza Barros — Individual na 
Pequena Galeria do Margs com 
desenhos de Mariza Barros, com 
visitação até 29 de agosto.

DIA 10

Leonardo Canto — Exposição in
dividual com "figuras recorta
das" de sua produção recente 
na galeria Arte & Fato, até 31 
deste mês.

DIA 13

Minimal-Music — Mostra no Sa
guão do Instituto Goethe com re
tratos, partituras e cartazes de 
compositores alemães, organi 
zada por Michael Fahres. Pros 
segue até dia 16 de agosto.

No Margs, a mostra ''Rio-Vertente 
Construtiva", na Arte & Fato a litografia 

de Leonardo Canto e na galeria Cambona, 
o bronze cromado de Maria Glória Corbetta

DIA 14

Miriam Mirna Korolkovas — Ex
posição de jóias em'vidros refru- 
táveisnaSala Negra doMuseu 
de Arte do Rio Grande do Sul, 
que pode ser vista até 1 ? de se
tembro.
Jeanete Musatti — Primeira in
dividual da artista paulista em 
Porto Alegre, que será na gale- 
rfa Tina Presser, com peças "cai
xas" não-convencionais. Pros 
segue até 31 deste mês.

DIA 16

Rudi Meirelles — Mostra indivi
dual de Rudi Meirelles com 30 
serigrafias de sua produção re
cente em exposição na galeria 
Emoldurarte até o fim do mês.

DIA 19

Edouard Boubat - "Rivages” — 
Exposição fotográfica de autores 
franceses com peças tiradas em 
diversos países da Europa, Áfri
ca, América e Ásia. Visitação no 
auditório da Aliança Francesa 
até 23 de agosto.

DIA 21

Projeto Rio Guaíba Mostra no 
Promocentro (1? anda* do Cen
tro Comercial João Pessoa) com 
fotografias, maquetes e equipa
mentos mostrando o projeto de 
recuperação do rio. Visitação 
diária das 14 às 18 horas.
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NoMARGS,uma coletiva 

de artistas cariocas
vros, além de ampla do
cumentação textual e 
iconográfica. Além disso, 
estarão à disposição na Ar- 
te-Loja do MARGS, os 
catálogos originais das 
mostras, cada um com cer
ca de 50 páginas, o primeiro 
sobre o Neoconcretismo, 
com textos de Ferreira 
Gullar e Wilson Coutinho, o 
segundo sobre o Grupo 
Frente, com textos de 
Frederico Moraes e Ed
mundo Jorge.

“Rio :vertente cons
trutiva” é a amostra que o 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul/Subsecretária de 
Cultura estará inaugurando 
às 19 horas de hoje, na Sala 
da Galeria. Trata-se de 
uma coletiva de artistas 
plásticos cariocas contem
porâneos. constituída de 
três exposições: “Neocon- 
cretismo/1959-1961; “Grupo 
Frente: 1954-1956” e “I Ex
posição Nacional de Arte 
Abstrata, Petrópolis/1953”. 
A decisão de reunir as três 
exposições sob o título de 
“Rio: vertente construtiva” 
'em um significado preciso: 
elas cobrem todo o percur
so da abstração geométrica 
nos anos 50 no Rio, isto é, de 
1953 a 1961.

Integram a coletiva 
obras de Ivan Serpa, Lygia 
Pape. Lygya Clark. Tomás 
Santa Rosa. Aluísio Car
vão, Willys de Castro, Hélio 
Oiticica e outros. Estarão

Aliás. Frederico Moraes 
estará dando uma palestra 

Auditório do MARGS, às 
16 horas de hoje. Ele é 
curador da mostra e crítico 
de arte.

no

“Instrumento de pedrei
ro”, óleo sobre tela de 
Tomás Santa Rosa

A mostra vem a Porto 
Alegre com o apoio e a 
realização da Glaeria de 
Arte BANERJ. pertencente 
ao Banco do Estado do Rio • 
de Janeiro.

presentes 97 obras entre 
pinturas, esculturas, ob
jetos, relevos, gravuras, 
desenhos, maquetes e li-
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MANIFESTAÇÃO
ROSA DE HIROXIMA 
Borges de Medeiros, esquina An- 
dradas, ás 17h. Manifestação 
contra a guerra nuclear e em 
memória às vítimas de Hlroxi- 
ma.

Na

EXTRA
RioiVertenteConstrutivaWORKSHOP - No Instituto de 

Artes da Ufrgs (Senhor dos Pas
sos, 248), das 15h às 18h30min. 
Curso de música contemporânea 
com o compositor Holger Czu- 
kay. Inscrições no local.

Com a presença do crítico Frederico Moraes, abre hoje, 
às 19h, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega, ao lado do Banrisul) a exposição “Rio: Verten
te Construtiva”, que reúne obras significativas da abstra- 
çfio geométrica que predominou na arte carioca de 1953 a 
1961. A exposição está montada na Sala da Galeria, 2o an
dar. Às 16h, Frederico Moraes, curador da mostra, fará 
no Auditório doMargs uma palestra sobre “Neoconcretis- 
mo e o Grupo Frente”. A exposição é promovida pelo Go
verno do Rio de Janeiro e Galeria de Arte Banerj, com 
apoio do Margs/Susec. Visitação de terças a domingos, 
daslOhàs 17h.

FILME
90 ANOS DE CINEMA/ 
DOCUMENTÁRIO - No Institu
to Goethe (24 de Outubro, 112), às 
18h30min e 20h30min. Hoje às 
I8h30min: Nicarágua Hoje (Ni
carágua, 1979: a Nicarágua logo 
após a vitória da Frente Sandi- 
nista); A Insurreição Cultural 
(Nicarágua, 1981: documentário 
sobre a Cruzada Nacional de Al
fabetização). As 20h30min: 
Madina Boé (Cuba, 1976: filme 
sobre a libertação da Guiné- 
Bissau); Os que Se Foram (Cu
ba, 1981: abordagem sobre os cu
banos que deixaram o pais de
pois da revolução). Promoção 
Ponto de Cinema/ Cinemateca 
Gaúcha, patrocínio Susec, apoio 
Goethe e Lynxfilm. Informações 
pelo fone 32-5798. Ingressos no lo
cal a Cr$4 mil.
CLÁSSICOS DO CINEMA 
FRANCÊS - Na Casa de Cultu
ra Mário Quintana (Andradas,

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

antigo Hotel Majestic), às 19h e 
2lh. Hoje: Quermesse Heróica, 
de Jacques Feydeur, de 1934. Le
gendas em português. Promoção 
Susec/Bureau d'Act*on Linguis- 
tique. Ingressos a CrS 2 mil. 
Amanhã: De Mayerling a 
Sarajevo.
MOSTRA DE CINEMA 
POLONÊS — No Salão de Atos 
da Reitoria da Ufrgs, às 
I8h30min. Hoje: Iluminação, de 
Krzysztof Zanussi (1972, 105 
min.). Promoção da Pró- 
Reitoria de Extensão, apoio Ci
nemateca Brasileira e Embaixa
da da Polônia. Entrada franca. 
Amanhã: Operação Arsenal.

VIDEO

O DIA SEGUINTE - No Curso 
Unificado (Praça Dom Felicia- 
no,78), àsl5h. Apresentação, em 
videocassete, do filme que mos
tra as conseqüências de uma 
guerra nuclear. Promoção con
junta do Kaete (movimento eco
lógico do Colégio Júlio de Casti- 
Ihos) e Unificado. A exibição è 
feita em lembrança do 40° ani
versário do lançamento da bom
ba atômica sobre Hiroxima. En
trada franca.
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Uma revisão do 

concretismo 

no Brasil
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul está exibindo, 

desde ontem, uma das mostras mais significativas que ja 
chegou ao Estado nos últimos tempos — a Rio: Vertente 
Construtiva, uma coletiva de artistas plásticos cariocas 
contemporâneos que engloba três exposições: 
Neoconcretismo (1959-1961), Grupo Frente (1954-1956) e I 
Exposição Nacional de Arte Abstrata (1953). Dentro de 
uma linha eminentemente documental, o objetivo da mos- 
tra é uma análise da década de 50 em seu filào abstrato-
geAcompaAha-a o crítico e curador Frederico Morais, um 
dos mais importantes críticos da arte do País, que, alem 
de seu trabalho no jornal O Globo, do Ri°deJaf 
editou vários livros, realizou diversos audiovisuais sobre 
artistas independentes e vem ministrando ^meros cur- 
sos e palestras sobre arte por todo o Brasil. De acordo 
com suas palavras, a Rio: Vertente ^“^va* traida 
ao Rio Grande do Sul pelo governo do Rio de Janeiro, atra
vés da secretaria de Ciência e Cultura, e com apoio e rea
lização da galeria de arte do Banerj, tem P°r ™ta esti- 
mular o interesse de críticos, historiadores e de instibii- 
Côes culturais. Por outro lado, devido ao c“*terd*dátid° 
da mostra, ela se destina também a um PÜbüco leigo, ao

p iconoeráfica Entre os expositores aparecem Lygia aark HScvSes iín>otti. Ferreira Gullar, Wfflys Castro 
Hélio Oiticica, Lygia Pape, Franz Weissmann, Fayga Os- 
trower, Antônio Bandeira, Anna BellaGeiger.Ivan 
Aluísio Carváo, Eric Baruch e Vincent Ibberson. O Margs 
também está colocando à disposição do pubüco os catalo- 
eos originais das mostras, cada um com cerca de 50 pagi- 
££, S*d<> textos de Ferreira Gullar. Wilson Coutinho
e do próprio Frederico Morais.
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Charme neoconcretista
exposições somadas incluem obras 
em desenhos, pinturas, gravuras, es
culturas, objetos, relevos, maquetes e 

Um farto material reunido

por Luiz Carlos Barbosa

Quem for ao Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, a partir de hoje, pode 
fazer uma rápida viagem à década de 
50: desde ontem, a Sala da Galeria do 
Margs exibe três exposições reunidas 
sob o título geral “Rio-Vertente Cons
trutiva’ '. São 97 obras realizadas pelas 
vanguardas da arte brasileira 
época - entre 1953 e 1961. Na opinião 
do conceituado crítico de arte Frederi
co Morais, o período mais fértil da pro
dução artística na história da arte bra
sileira. Morais veio especialmente a 
Porto Alegre para orientar a monta
gem da exposição, que faz parte de um 
ciclo sobre a arte no Rio de Janeiro, or
ganizado pela Galeria do Banco do Es
tado do Rio de Janeiro. Morais, além 
de exercer a crítica no jornal O Globo, 
dirige a Galeria do Banerj há um ano e 
é o autor deste projeto que esteve em 
Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e 
encerra o itinerário no Margs. O criti
co revelou a este jornal que entre catá
logos, cartazes e seguros das obras fo
ram investidos Cr$ 3 bilhões.

No entanto, Frederico Morais expli
ca que o projeto era bem mais modes
to e se restringia ao Rio de Janeiro. Po
rém, as instituições como o Margs ma
nifestaram interesse em receber a ex
posição. Ele conta que o objetivo deste 
projeto é recuperar a memória dos

livros.
com a preocupação didática e históri
ca", esclarece Morais. Os catálogos 
correspondentes às mostras, além de 
ilustrações trazem textos de teóricos 
como Ferreira Gullar. Quase 30 anos 
depois, este projeto traz uma reflexão 
sobre a arte brasileira através de 
obras de nomes como Ivan Serpa (li
derança mais importante do movi
mento), Hélio Oiticica, Lygia Pape, 
Tomás Santa Rosa, Franz Weiss- 

Lygya Clark, Aluisio Carvão e

nesta

mann
Willys de Castro, entre outros.

Pelo caráter didático, Frederico de 
Morais ressalta que a reunião das ex
posições mostra que o Brasil tem uma 
história da arte e que o movimento 
neoconcreto foi fundamental, 
uma usina de criatividade, capaz de 
dar continuidade ao processo artístico 
nacional", define. O crítico explica 
que enquanto o concretismo restringe- 
se ao tratamento exclusivamente inte
lectual, o neoconcretismo leva em 
conta a emoção e a intuição, estimu
lando a aventura criativa. “Este ele
mento dá a permanência’ ’, arremata, 
citando o já falecido crítico de arte 
Mário Pedrosa, que segundo ele afir- 

neoconcretismo foi a pré-

"Ponte", ferro pintado 
de Franz Weissmann

grupos e tendências que encarnaram 
o neoconcretismo brasileiro, a seu 
ver, o :
depois da semana de arte moderna de 
22. “Uma dissidência do movimento 
concretista brasileiro, que traduz a vi-

Foi

mais significativo movimento

são nacional de arte construtiva inter
nacional" , define Morais.

■•Rio-Vertente Construtiva" é a reu
nião
mo/1959-1961”
1956" e “I Exposição Nacional de Arte 
Abstrata’ ’, que aconteceram na gale
ria do Banerj, no ano passado. As três

das mostras “Neoconcretis- 
Grupo Frente/1954-

mava que o 
história da arte brasileira.
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EXPOSIÇÃO todos em forma oval. Atè dia

PEQUENOS E GRANDES 
FORMATOS — Na Galeria Ti
na Presser (Paulino Teixeira, 
35), de segunda a sexta, das lOh 
às I2h e das 14h às 20h e, no sá- 
Uado, das lOh às 12h e das 14h 
às 19h. Mostra de pinturas, de
senhos e objetos dispostos em 
dois ambientes, de acordo com 
suas dimensões. Atè dia 10. 
LISETTE GUERRA - No Es
paço Artes do Zaffari (Cristó
vão Colombo, 1271), em horário 
comercial. Mostra de fotogra
fias intitulada Momentos Fe
mininos. Até sábado.
MOSTRA DE ARTE - No De
partamento de Comandos Me
canizados, no 9o andar da Se
cretaria da Agricultura. Mos
tra de trabalhos dos funcioná
rios do órgão. Até dia 25. 
MULHERES NAS ARTES 
PLÁSTICAS — No Ponto de Ar
te Alberto do Shopping Center 
Iguatemi, diariamente das lOh 
às 22h. Mostra de trabalhos de 
mais de 40 artistas plásticas. 
Até d ia 15.
GRUPO LIVRE DE ARTE - 
Na Loja Sandiz do Shopping 
Center Iguatemi, de segunda a 
sábado, das lOh às 22h. Coleti
va com diversas artistas plásti
cas. Até dia 14.
ALVINA NUNES TZOVENOS 
— Na galeria de arte do Hotel 
Embaixador (Jerônimo Coe
lho, 354), em horário comer
cial. Atè 15 de setembro. 
PETRÓLEO - No Planetário 
da Ufrgs (Ramiro Barcelos, es
quina Ipiranga), de terças a 
sextas, das 8h45min às 
llh30min e das I3h45min às 
17h. Sábados e domingos das 
17h às 21h. Exposição perma
nente sobre petró leo.

RIO: VERTENTE 
CONSTRUTIVA - No Margs 
(Praça da Alfândega), das lOh 
às 17h. Cobre todo o percurso 
da abstração geométrica dos 
anos 50, no Rio. Atè o dia 28. 
GLORINHA CORBETTA — Na 
Cambona (Dona Laura, 204), 
das9h às 19h, de segunda a sex
ta, e das 9h30min ás 13h no sá
bado. Mostra de esculturas. 
MARTIN STREIBEL 
Museu de Comunicação Social 
(Andradas esquina Caldas Jú
nior). Performance fotográfi
ca. Até dia 31.
TEATRO NA ALEMANHA 
(1960/1984) — No Saguão do 
Teatro São Pedro (Praça da 
Matriz). Exposição foto- 
documentària dos Instituto 
Goethedo Brasil. Até o dia 28. 
GUI DO GOULART - No Ate- 
lier Estágio (Cel. Bordini, 
1682), das 13h às 19h, de segun
da a sexta. Mostra de dese
nhos. Até 22 de agosto. 
TRANÇADO BRASILEIRO - 
No Cçntro Municipal de Cultu
ra (Áv. Érico Veríssimo, 307). 
Levantamento de peças con
feccionadas a partir de fibra 
vegetal, compreendendo a pro
dução indígena, rural e urbana 
brasileira. Atè domingo.
30 ANOS DO MUSEU - No 
Margs (Praça da Alfândega), 
das lOh às 17h. Mostra come
morativa aos seus 30 anos de 
atividades. Até sábado. 
TRABALHOS EM FORMA 
OVAL — Na Galeria do Arco 
(Rua Almirante Delamare, 
237), em horário comercial. 
Mostra de trabalhos inéditos.

No



CfQs^pxc^... kUuCv-.r,(.<x

___ /

Jornal: .>

Data:
Pagina
Assunto:Aü*£?H‘c^i uo^^6
_. ______________- ^c\< j lo\ fig r y Qfl

- vV»'© te*4t».
rAiywa----------------------

Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

A movimentação das galerias
A partir de hoje os apre

ciadores de artes plásticas e 
visuais dispõem de variadas 
opções de programas. No 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul prosseguem três 
exposições, integrando o 
projeto “Rio — Vertente 
(instrutiva1 ’, além das indi
viduais de Mariza Barros e 
Míriam Mima Korolkovas. 
A artista Maria Glória Cor- 
betta mostra 20 esculturas 
de sua produção recente na 
Cambona Centro de Arte, 
enquanto Leonardo do Canto 
expõe na galeria Arte & Fato 
uma série de desenhos, gra
vuras e pinturas. Desde on
tem a galeria Tina Presser 
apresenta ao público gaúcho 
as “caixas” da artista Jea- 
nete Musatti, trabalhos em 
pequenas dimensões em su
portes não-convencionais. 
Hoje às 17 horas Jeanete faz 
palestra no Margs. Ainda es
ta semana, Rudi Meireller 
inaugura na Emoldurarte 
uma individual com dese
nhos e gravuras, resultados 
de pesquisas em viagem pe
la Europa, “Do Limite ao in
finito”.

pela Fundação, a idéia é es
colher um símbolo que ex
presse uma “nova cara” pa
ra a instituição. Estão sendo 
convocados todos os artistas 
brasileiros profissionais e 
amadores da área de arte e 
programação visual. O ven
cedor receberá um prêmio 
de duas passagens aéreas 
Rlo/Parls/Londres/Nova 
Iorque/Rio. A promoção que 
conta com o apoio da Edito
ra Abril Cultural receberá 
as inscrições até 20 de se
tembro na sede da Funarte 
(rua Araújo Porto Alegre, 
80, Rio de Janeiro - CEP 
20.030).

com óleos sobre tela na galeria 
de arte do Theatro Mágico (rua 
Thomaz Flores, 123), com visita
ção de terças a domingos, das 20 
às 3h30min, até 2 de setembro.

MARIZA BARROS — individual 
com desenhos de Mariza Barros, 
realizados em técnica mista, 
com exposição na Pequena Ga
leria do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Visitação até 29 
de agosto, de terça a domingos, 
das 10 às 17 horas. O Margs (Pra
ça da Alfândega) possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

DEZ ANOS DE ESCULTURA —
Coletiva de escultores gaúchos 
na galeria de arte do Badesul, 
com a participação de Vasco 
Prado, Francisco Stockinger, 
Carlos Tenius, Ronan Witeé, 
Cláudia Ster, Irineu Garcia e Né- 
lide Bertoluci, entre outros. A 
galeria fica na rua Sete de Se
tembro, óóó, possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí
cil na rua. Visitação do segunda 
a sexta das 10 às 12 horas e das 
13h30min às 14h30min.

RIO-VERTENTE CONSTRUTIVA
— Exposição coletiva na Sala da 
Galeria do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul com artistas cario
cas das vanguardas da década 
de 50. A mostra reúne obras de 
Ivan Serpa Tomás Santa Rosa, 
Lygia Pape, WillysdeCastro, Hé
lio Oiticica e Lygya Clark, entre 
outros. Além das peças de arte, 
material didático e documentá
rio sobre o movimento neocon- 
cretista no Rio de Janeiro, Visita
ção até 28 de agosto, de terças a 
domingos das 10 às 17 horas. O 
Margs possui ar condicionado e

o estacionamento é difícil na 
rua.

19 horas e nos fins de semana 
durante a programação do audi
tório. Ar condicionado e estacio
namento difícil, tente o Parcão 
ou use garagens pagas.

MARIA GLÓRIA CORBETTA
-Individual com esculturas, 

jóias e relevos de parede em 
bronze cromado e alumínio pin
tado a duco. Em exposição até o 
final do mês na Cambona Cen
tro de Arte (rua Dona Laura, 
204), com visitação de segunda 
a sexta das 9 às 19 horas, e nos 
sábados das 9h30min às 13 ho
ras. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua.

MINIMAL-MUSIC — Exposição 
de cartazes, retratos e partituras 
de compositores alemães. No 
Instituto de Artes da UFRGS (rua 
Senhor dos Passos, 248), numa 
promoção do Instituto Goethe, 
com visitação até 16 deste mês. 
Não possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil nas 
imediações, mas há duas gara
gens pagas na rua.

JEANETE MUSATTI
com 24 peças em madeira e bor
rachas, num trabalho plástico 
não-convencional, em exposi
ção na galeria Tina Presser (rua 
Paulino Teixeira, 35) até 31 de 
agosto. Visitação de segunda a 
sexta das 10 às 12 e das 14 às 20 
horas, e no sábado das lOàs 12e 
das 14 às 19 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento ó fácil na própria rua.

JÓIAS E METAIS REFRATÁRIOS
Exposição com trabalhos de 

Miriam Mirna Korolkovas nas 
Salas Negras do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, peças em 
ouro, prata, tântalo e outros ma
teriais. Visitação no Margs (pra
ça da Alfândega), até 1“ de se
tembro, de terças a domingos 
das 10 às 17 horas, o Museu pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil.

LEONARDO DO CANTO - Indi
vidual com gravuras, pinturas e 
desenhos de sua produção re
cente em exposição na galeria 
Arte & Fato (rua Santo Antônio, 
226). Visitação até 31 de agosto, 
de segunda a sexta das 10 às 12 
e das 14 às 19 horas, e no sábado 
das 10 às 17 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil na rua.

PERFORMANCE FOTOGRÁFICA 
— Mostra com trabalhos de Mar
tin Streibel no Museu de Comu
nicação Social Hipólito José da 
Costa (rua dos Andradas, 959). 
Fotografias de pessoas conheci
das na cidade, em tamanho na
tural e recortadas, como Ivan Pi
nheiro Machado, Eva Sopher, 
Luís Fernando Veríssimo e Iberâ 
Camargo, entre outros. Visita
ção até 31 de agosto, de segun
da a sexta-feira, das 8h30min às 
17h45min. O Museu não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil na Andradas e na 
rua Caldas Júnior. Tente a Sete 
de Setembro. Paralelamente 
acontece a mostra "Caras e Co
roas", com fotos de l.eonid Stre- 
liaev e Sérgio Axelrud.

MULHERES NAS ARTES PLÁSTI
CAS — Coletiva com desenhos, 
pinturas, esculturas e serigrafias 
no Ponto de Arte Alberto do 
Shopping Center Iguatemi. Tra
balhos de Cláudia Stern, Eliza- 
beth Turkieniez, Leda Macul, 
Anico Herskovitz, Clara Pe- 
chanski, Hilda Mattos, Norma 
Cazzulo, Nury Jost e Lila Trombi- 
ni, entre outras. Visitação de so- 
gundaasextadas lOàs22horas. 
Ar condicionado e estaciona
mento do próprio Iguatemi. Ex
posição até 15 de agosto.

TEATRO NA ALEMANHA - Ex
posição de cartazes de peças en
cenadas na Alemanha nos últi
mos 25 anos. Visitação até 28 
deste mês no Saguão do Instituto 
Goethe (24 de Outubro, 112), de 
segunda a sexta das 8h30min às

ROTEIRO
TÉTI NYGGARD — Esculturas e 
entalhes em madeira em desta
que na galeria de arte Singular, 
até 27 de agosto. Visitação no 
Travessa Frederico Linck, 35, de 
segunda a sexta das 9às 12 e das 
14 às 19 horas e nos sábados, das 
9 às 13 horas. A galeria possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil na rua.
CARMEM MEDEIROS E SUSANA 
KRUG — Exposição de desenhos 
no Saguão do Centro Municipal 
de Cultura (avenida Èrico Verís
simo, 307), com visitação duran
te a semana das 8h30min às 19 
horas e nos fins de semana du
rante a programação teatral. 
Possui ar condicionado e esta
cionamento para 50 carros. 
FAJARDO E PERGHER PUHL — 
"Meditações Abstratas Medi
tações Concretas", exposição

Individual

CONCURSO NA FUNARTK

A Fundação Nacional de 
Arte, agora vinculada ao Mi
nistério da Cultura e sob a di
reção de Ziraldo Pinto, está 
abrindo inscrições para um 
concurso que visa criar um 
novo símbolo para a Funar
te. Segundo nota distribuída
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ção com aquarelas de Nathaniel 
Guimarães e Paulo Amaral na 
Contemporânea Galeria de Arte 
(rua Mariano Mattos, 11 - Novo 
Hamburgo). Visitação até 22 de PERFORMANCE FOTOGRÁFICA 
agosto, de segunda a sexta, das ~ Mostra com trabaIhos de Mar-
9às 11:30horase das 14às 19:30 ,in Sfre't>el no Museu de Comu- 
horas, e nos sábados, das 9 às nicação Social Hipólito José da 
11:30 horas. A galeria não pos- Cos,a (rua dos Andradas, 959). 
sui ar condicionado e o estacio- Fotografias de pessoas conheci- 
namento é difícil na rua. das na cidade, em tamanho na-
MOSTRA DE OVAIS — Coletiva *ural e recortadas, como Ivan Pi- 
com obras de Fernando Baril, nheiro Machado, Eva Sopher, 
Alice Brueggmann, Esther Bian- Luís Fernando Veríssimo e Iberã 
co, Norma Cazzulo, VitórioGhe- Camargo, entre outros. Visita- 
no e Plínio Bernhardt, entre ou- . Ção até 31 de agosto, de segun- 
tros, além da participação espe- da a sexta-feira, das 8h30min às 
ciai de Iberê Camargo. Todos os 17h45min. O Museu não possui 
trabalhos foram feitos na forma ar condicionado e o estaciona- 
oval especialmente para a ex- mento é difícil na Andradas e na 
posição, que fica na Galeria do rua Caldas Júnior. Tente a Sete 
Arco (rua Almirante Delamaré, de Setembro. Paralelamente 
227 - loja á), até 17de agosto. Vi- acontece a mostra "Caras e Co- 
sitação de segunda a sábado roas", com fotos de Leonid Stre- 
das 9 às 12 e das 14 às 18:30 ho- liasv e Sérgio Axelrud. 
ras. A galeria não possui 
dicionado e o estacionamento é 
difícil na

Margs possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil na 
rua.

TEATRO NA ALEMANHA - Ex
posição de cartazes cie

arcon-

peçasen
cenadas na Alemanha nos últi
mos 25 anos. Visitação até 28 

entalhes em madeira em desta- deste mês no Saguão do Instituto 
que na galeria de arte Singular, Goethe (24 de Outubro, 112), de 
até 27 de agosto. Visitação na segunda a sexta das 8h30min às
Travessa Frederico Linck, 35, de 19 horas e nos fins de semana
segunda a sexta das 9 às 12 e das durante a programação do audi-
14 às 19 horas e nos sábados, das tório. Ar condicionado e estacio- 
9 as 13 horas. A galeria possui ar namento difícil, tente o Parcão 
condicionado e o estaciona- ou use garagens pagas, 
mento é difícil na rua.
CARMEM MEDEIROS E SUSANA ,!.A..GIL?'RIA CORBETTA
KRUG - Exposição de desenhos C<T escu',upas'
no Saguão do Centro Municipal L,™ elev°s de parede em
de Cultura (avenida Érico Verís- , °nze cromado e alumínio pin-
simo, 307), com visitação duran- E w - ®XP°fÍÇã° afÓ °
te a semana das 8h30min às 19 , Ld .mes "a Cambona Cen.-
horas e nos fins de semana du- nE® Arte. (rua D°na Laura-
rante a programação teatral 04)- c°m v'S'tação de segunda
Possui ar condicionado e esta- d? 90à*’9 horas' e nos
cionamento para 50 ca,ros. ,d“ 9h30mi" 13 ^
FAJARDO E PERGHER PUHL — L A 9° ena nao Possui ar con- 
"Meditações Abstratas Medi- d.aonadoe o estacionamento é 
■ações Concretas'’, exposição ,ãal ™ PróP™ 
com óleos sobre tela na galeria MINIMAL-MUSIC - Exposição 
de arte do Theatro Mágico (rua de cartazes, retratos e partituras 
Thomaz Flores, 123), com visita- de compositores alemães. No 
ção de terças a domingos, das 20 Instituto de Artes da UFRGS (r 
às 3h30min, até 2 de setembro. Senhor dos Passos, 248),

promoção do Instituto Goethe, 
com visitação até 16 deste mês. 
Não possui ar condicionado 
estacionamento é difícil 
imediações, mas há duas

rua.

TETI NYGGARD — Esculturas e

ROTEIRO
ARQUITETURA/PAiíAGISMO - 
NOVO HAMBURGO — Exposi-

rua.

ua
numa

MARIZA BARROS
desenhos de Mariza Barros, 

realizados em técnica mista, 
com exposição na Pequena Ga
leria do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Visitação até 29
de agosto de terça a domingos, JEANETE MUSATTI - Individual 
das 10 as 17 horas. O Margs (Pra- com 24 peças em madeira e bor- 
ça da Alfandega) possui ar con- rachas, num 
dicionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

individual
com

e o
nas

gara
gens pagas na rua.

trabalho plástico
nóo-convencional, em exposi
ção na galeria Tina Presser (rua 
Paulino Teixeira, 35) até 31 deDEZ ANOS DE ESCULTURA — . ... .

Coletiva de escultores gaúchos a9°s|o- Visitação de segunda a 
na galeria de arte do Badesul sexta das 10 às 12 e das 14 às 20 
com a participação de Vasco ,a.s' e no sábado das lOàs I2e 
Prado, Francisco Stockinger aasl 4 às 19 horas. Não possui ar 
Carlos Tenius, Ronan Witeé condicionado e o oslaciona- 
Cláudia Ster, Irineu Garcia e Né- Tn'° é fácil na PróPria pu"- 
lide Bertoluci, entre outros. A JOIAS E METAIS REFRATÁRIOS 
galeria fica na rua Sete de Se- ~ Exposição com trabalhos de 
tembro, 666, possui ar condido- Mij-iam Mima Korolkovns nas 
nado e o estacionamento é difí- oalas Negras do Museu de Arte 
cil na rua. Visitação de segunda d° R'° Grande do Sul 
a sexta das 10 às 12 horus e das 
13h30min às 14h30min.

peças em
ouro, prata, tântalo e outros 
teriais. Visitação no Margs (pra
ça da Alfândega), até de se
tembro, de terças a domingos 

Exposição coletiva na Sala da das lOàs 17 horas. oMuseupos- 
Galeria do Museu de Arte do Rio sui ar condicionado e o estacio- 
Grande do Sul com artistas cario- namento é difícil, 
cas das vanguardas da década 
de 50. A mostra reúne obras de 
Ivan Serpa Tomás Santa Rosa,
Lygia Pape, WillysdeCastro, Hé
lio Oiticica e Lygya Clark 
outros. Além das peças de arte, 
material didático e documentá
rio sobre o movimento 
cretista no Rio de Janeiro. Visita
ção até 28 de agosto, de terças a 
domingos das 10 às 17 horas. O

ma-

RIO-VERTENTE CONSTRUTIVA

LEONARDO DO CANTO
vidual com gravuras, pinturas e 
desenhos de sua produção re
cente em exposição na galeria 
Arte & Fato (rua Santo Antônio, 
226). Visitação até 31 de agosto,' 
de segunda a sexta das 10 às 12 
e das 14 às 19 horas, e no sábado 
das 10 às 17 horas. Não possui ar 
condicionado 
mento é difícil na

Indi-

entre

neocon-

e o estaciona- 
rua.
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DEZ ANOS DE ESCULTURA — 
Coletiva de escultores gaúchos 

galeria de arte do Badesul, 
com a participação de Vasco 
Prado, Francisco Stockinger, 
Carlos Tenius, Ronan Witeé, 
Cláudia Ster, Irineu Garcia e Né- 
lide Bertoluci, entre outros. A 
galeria fica na rua Sete de Se
tembro, 666, possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí
cil na rua. Visitação de segunda 
a sexta das 10 às 12 horas e das 
13h30min às 14h30min.

JEANETE MUSATTI — Individual 
24 peças em madeira e bor

rachas, num trabalho plástico 
não-convencional, em exposi
ção na galeria Tina Presser (rua 
Paulino Teixeira, 35) até 31 de 
agosto. Visitação de segunda a 
sexta das 10 às 12 e das 14 às 20 
horas, e no sábado das 10 às 12 e 
das 14 às 19 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona 
mento é fácil na própria rua.

na

com

ROTEIRO
RUDY MEIRELES — Individual 
com desenhos e pinturas, em 
exposição na galeria Emoldurar- 
te (rua Lima e Silva, 320), até 30

FAJARDO E PERGHER PUHL —
"Meditações Abstratas Medi
tações Concretas", exposição 

óleos sobre tela na galeria 
de arte do Theatro Mágico (rua 
Thomaz Flores, 123), com visita
ção de terças a domingos, das 20 
às 3h30min, até 2 de setembrp.

de agosto. Visitação de segunda 
a sexta das 8 às 12 e das 14 às 19 
horas, e no sábado, das 8 às 12 
horas. A galeria não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil, tente as transver
sais.
COLETIVA DE ARTE — Mostra 
organizada pelo Grupo da Livre 
Arte Gaúcha em colaboração 

Loja Sandiz. Exposição de 
gravuras, desenhos e esculturas 
de Danúbio Gonçalves, Clarice 
Jaeger, ítalo Giora, Luís Mário 
Cladera, Silvia Cestari e Nilton 
Maia. Visitação até 3 de outubro 

Loja Sandiz (Shopping Center 
Iguatemi), de segunda a sexta 
das 10 às 22 horas, e no sábdo, 
das 10 às 20 horas.
PINTURAS E ESCULTURAS — Co
letiva na Associação de Enge
nharia (Travessa Acelino de Car
valho, 33 -8? andar), com peças 
de Irma Kolliver, Mirian Souto 
do Prado Lima, Alice Schio, Ana 
Lucia Fontoura, Antoninha Bim- 
bi, Cláudio Martins da Costa, Zi- 
la Madeira Marian e Zilda Zane- 
la Marques. Visitação até 30 de 
agosto, de segunda a sexta, das 
12 às 22 horas.

RI VAGES — Exposição fotográfi- 
peças de autores france

ses realizadas em diversos conti
nentes. Visitação no auditório 
da Aliança Francesa até 23 de 
agosto. Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí-

RIO-VERTENTE CONSTRUTIVA
__Exposição coletiva na Sala da
Galeria do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul com artistas cario- 

das vanguardas da década 
de 50. A mostra reúne obras de 
Ivan Serpa Tomás Santa Rosa, 
Lygia Pape, Willysde Castro, Hé

___ ..... 1 lio Oiticica e Lygya Clark, entre
MARIZA BARROS — indmdua outrQS A)ém das peças de arte,
com desenhos de Mariza Barros, material didático e documentá- 
realizados em técnica mista, rjQ sobre Q movjment0 neocon- 

exposição na Pequena Ga- crefista po Rjo de Janeiro. Visita-
leria do Museu de Arte do Rio ção até 28 de agosto, de terças a 
Grande do Sul. Visitação até 29 domingos das 10 às 17 horas. O 
de agosto, de terça a domingos, Margs possui ar condicionado e 
das lOàs 17horas. OMargs(Pra- Q estacjonament0 é difícil na 
ça da Alfândega) possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

com

cas

com a
com

na
rua.

JÓIAS E METAIS REFRATÁRIOS
— Exposição com trabalhos de 
Miriam Mima Korolkovas nns 
Salas Negras do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, peças em 
ouro, prata, tântalo e outros ma
teriais. Visitação no Mnrgs (pra
ça da Alfândega), até 1 ” de se
tembro, de terças a domingos 
das 10 às 17 horas, o Museu pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil.

PERFORMANCE FOTOGRÁFICA 
__Mostra com trabalhos de Mar
tin Streibel no Museu de Comu
nicação Social Hipólito José da 
Costa (rua dos Andradas, 959). 
Fotografias de pessoas conheci
das na cidade, em tamanho na
tural e recortadas, como Ivan Pi
nheiro Machado, Eva Sopher, 
Luís Fernando Veríssimo e Iberê 
Camargo, entre outros. Visita
ção até 31 de agosto, de segun
da a sexta-feira, das 8h30min às 
17h45min. O Museu não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil na Andradas e na 

Caldas Júnior. Tente a Sete 
de Setembro. Paralelamente 
acontece a mostra "Caras e Co
roas", com fotos de Leonid Stre- 
liaev e Sérgio Axelrud.

LEONARDO DO CANTO -Indi
vidual com gravuras, pinturas e 
desenhos de sua produção re
cente em exposição na galeria 
Arte & Fato (rua Santo Antônio, 
226). Visitação até 31 do agosto, 
de segunda a sexta das 10 às 12 
e das 14 às 19 horas, e no sábado 
das 10 às 17 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona 
mento é difícii na rua.

ARTE E CULTURA: DO MODER
NISMO À ATUALIDADE — Expo
sição reunindo painéis fotográfi
cos sobre a Semana de Arte Mo
derna, obras de artes plásticas e 
arquitetura representativas do 
movimento, documentos e ori
ginais de Guimarães Rosa. Tam
bém uma seleção de desenhos 
de autores nacionais desde o 
modernismo até u atualidade. 
Entre os gaúchos, trabalhos de 
Alfredo Nicolaiewsky, Carlos 
Pasquetti, Iberê Camargo, Ma
ria Tomaselli, Mário Rohnelt e 
Milton Kurtz. Visitação no Museu 
Universitário da UFRGS (aveni
da Paulo da Gama, 110), no 2? 
andar da Reitoria, diariamente 
das 9 às 12 e das 14:30 às 18:30 
horas..

ca com

rua

cil.
ARQUITETURA/PAISAGISMO - 
NOVO HAMBURGO — Exposi
ção com aquarelas de Nathaniel 
Guimarães e Paulo Amaral na 
Contemporânea Galeria de Arte 
(rua Mariano Mattos, 11 - Novo 
Hamburgo). Visitação até 22 de 
agosto, de segunda a sexta, das 
9 às 11:30 horas e das 14 às 19:30 
horas, e nos sábados, das 9 às 
11:30 horas. A galeria não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil na rua.

TÉTI NYGGARD - Esculturas e 
entalhes em madeira em desta
que na galeria de arte Singular, 
até 27 de agosto. Visitação nq 
Travessa Frederico Linck, 35, de 
segunda a sexta das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas e nos sábados, das 
9 às 13 horas. A galeria possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil na rua.

TEATRO NA ALEMANHA — Ex
posição de cartazes de peças en
cenadas na Alemanha nos últi- 

25 anos. Visitação até 28mos
deste mês no Saguão do Instituto 
Goethe (24 de Outubro, 112), de 
segunda a sexta das 8h30min às 
19 horas e nos fins de semana 
durante a programação do audi
tório. Ar condicionado e estacio
namento difícil, tente o Parcão
ou use garagens pagas.

MARIA GLÓRIA CORBETTA
Individual com esculturas, 

jóias e relevos de parede em 
bronze cromado e alumínio pin
tado a duco. Em exposição até o 
final do mês na Cambona Cen
tro de Arte (rua Dona Laura, 
204), com visitação de segunda 
a sexta das 9 às 19 horas, e nos 
sábados das 9h30min às 13 ho-
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ARTES PLÁSTICAS

Novas mostras individuais
com óleos sobre tela na galeria 
de arte do Theatro Mágico (rua 
Thomaz Flores, 123), com visita
ção de terças a domingos, das 20 
às 3h30min, até 2 de setembro.

MARIZA BARROS — individual 
com desenhos de Mariza Barros, 
realizados em técnica mista, 
com exposição na Pequena Ga 
leria do Museu de Arte do Ria 
Grande do Sul. Visitação até 25 
de agosto, de terça a domingos, 
das 10 às 17 horas. O Margs (Pra 
ça da Alfândega) possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

PERFORMANCE FOTOGRÁFICA 
— Mostra com trabalhos de Mar 
.tin Streibel no Museu de Comu
nicação Social Hipólito José da 
Costa (rua dos Andradas, 959). 
Fotografias de pessoas conhcci 
das na cidade, em tamanho na 
tural e recortadas, como Ivan Pi
nheiro Machado, Eva Sopher, 
Luís Fernando Veríssimo e Ibera 
Camargo, entre outros. Visita 
ção até 31 de agosto, de segun 
da a sexta-feira, das 8h30min às 
17h45min. O Museu não possui 
ar condicionado e o estaciona 
mento é difícil na Andradas e na 
rua Caldas Júnior. Tente a Sete 
de Setembro. Paralelamento 
acontece a mostra "Caras e Co
roas", com fotos de Leonid Stre- 
liaev e Sérgio Axelrud.

TEATRO NA ALEMANHA Ex
posição de cartazes de peças en
cenadas na Alemanha nos últi
mos 25 anos. Visitação até 28 
deste mês no Saguão do Instituto 
Goethe (24 de Outubro, 112), de 
segunda a sexta das 8h30min às 
19 horas e nos fins de semana 
durante a programação do audi - 
tório. Ar condicionado e estacio
namento difícil, tente o Parcão 
ou use garagens pagas.

MARIA GLÓRIA CORBETTA
—Individual com esculturas,

condicionado e o estaciona
mento é difícil na rua.

jóias e rolevos de parede em 
bronze cromado e alumínio pin
tado a duco. Em exposição até o 
final do mês na Cambona Cen
tro de Arte (rua Dona Laura, 
204), com visitação de segunda 
a sexta das 9 às 19 horas, e nos 
sábados das 9h30min às 13 ho
ras. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua.

por Luiz Carlos Barbosa Maia. Visitação até 3 de outubro 
na Loja Sandiz (Shopping Center 
Iguatemi), de segunda a sexta 
das 10 às 22 horas, e no sábdo, 
das 10 às 20 horas.

PINTURAS E ESCULTURAS - Co
letiva na Associação de Enge
nharia (Travessa Acelino de Car
valho, 33 -8? andar), com peças 
de Irma Kolliver, Mirian Souto 
do Prado Lima, Alice Schio, Ana 
Lucia Fontoura, Antoninha Bim- 
bi, Cláudio Martins da Costa, Zi- 
la Madeira Marian e Zilda Zane- 
la Marques. Visitação até 30 de 
agosto, de segunda a sexta, das 
12 às 22 horas.

RI VAGES — Exposição fotográfi
ca com peças de autores france
ses realizadas em diversos conti
nentes. Visitação no auditório 
da Aliança Francesa até 23 de 
agosto. Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí-

O mês de agosto tem regis
trado um crescente movi
mento no circuito de gale
rias e locais alternativos de 
exposição, com mostras di
versificadas em termos de 
técnica, linguagem e temá
tica. Assim, dentro deste 
mês, Inauguram mais duas 
individuais na cidade: a ar
tista plástica Ester Bianco 
abre dia 29, na Galeria Cam- 
balache, uma exposição de 
20 óleos sobre tela. No Ponto 
de Arte Alberto, a artista Ir
mã Kollver também expõe 
individualmente, a partir do 
dia 30, pinturas de sua pro
dução recente. Até lá, os 
apreciadores dispõem de um 
farto roteiro para visitação, 
que inclui várias exposições 
no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul e nas galerias 
comerciais, com individuais 
e coletivas.

ARTE E CULTURA: DO MODER
NISMO À ATUALIDADE — Expo
sição reunindo painéis fotográfi
cos sobre a Semana de Arte Mo
derna, obras de artes plásticas e 
arquitetura representativas do 
movimento, documentos e ori
ginais de Guimarães Rosa. Tam
bém uma seleção de desenhos 
de autores nacionais desde o 
modernismo até a atualidade. 
Entre os gaúchos, trabalhos de 
Alfredo Nicolaiewsky, Carlos 
Pasquetti, Iberê Camargo, Ma
ria Tomaselli, Mário Rohnelt e 
Milton Kurtz, Visitação no Museu 
Universitário da UFRGS (aveni
da Paulo da Gama, 110), no 2? 
andar da Reitoria, diariamente 
das 9 às 12 e das 14:30 às 18.3C 
horas.

RIO-VERTENTE CONSTRUTIVA
Exposição coletiva na Sala da 

Galeria do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul com artistas cario 
cas das vanguardas da década 
de 50. A mostra reúne obras de 
Ivan Serpa Tomás Santa Rosa, 
LygiaPape, Willys de Castro, Hé
lio Oiticica e Lygya Clark, entre, 
outros. Além das peças de arte, 
material didático e documentá
rio sobre o movimento neocon- 
cretista no Riode Janeiro. Visita
ção até 28 de agosto, de terças a 
domingos das 10 às 17 horas. O 
Margs possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil na 
rua.

dl. DEZ ANOS DE ESCULTURA -
Coletiva de escultores gaúcho: 
na galeria de arte do Badesul 
com a participação de Vascc 
Prado, Francisco Stockinger 
Carlos Tenius, Ronan Witeé 
Cláudia Ster, Irineu Garcia e Né 
lide Bertoluci, entre outros. / 
galeria fica na rua Sete de Se 
tembro, 666, possui ar condicio 
nado e o estacionamento é difi 
cil na rua. Visitação de segunde 
a sexta das 10 às 12 horas e da 
13h30min às 14h30min.

ARQUITETURA/PAISAGISMO - 
NOVO HAMBURGO
ção com aquarelas de Nathaniel 
Guimarães e Paulo Amaral na 
Contemporânea Galeria de Arte 
(rua Mariano Mattos, 11 - Novo 
Hamburgo). Visitação até 22 de 
agosto, de segunda a sexta, das 
9às 11:30horasedas 14às 19:30 
horas, e nos sábados, das 9 às 
11.30 horas. A galeria não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento ó difícil na rua.

TÈTI NYGGARD — Esculturas e 
entalhes em madeira em desta
que na galeria de arte Singular, 
até 27 de agosto. Visitação na 
Travessa Frederico Linck, 35, de 
segunda a sexta das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas e nos sábados, das 
9 às 13 horas. A galeria possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil na rua. 
FAJARDO E PERGHER PUHL — 
"Meditações Abstratas Medi
tações Concretas", exposição

Exposi-

JÓIAS E METAIS REFRATÁRIOS
— Exposição com trabalhos de 
Miriam Mima Korolkovas nas 
Salas Negras do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, peças em 
ouro, prata, tântalo e outros ma
teriais. Visitação no Margs (pra 
ça da Alfândega), até 1" de se
tembro, de terças a domingos 
das 10 às 17 horas, o Museu pos
sui ar condicionado e o estado 
namento é difícil.

ROTEIRO
RUDY MEIRELES — Individual 
com desenhos e pinturas, em 
exposição na galeria Emoldurar- 
te (rua Lima e Silva, 320), até 30 
de agosto. Visitação de segunda 
a sexta das 8 às 12 e das 14 às 19 
horas, e no sábado, das 8 às 12 
horas. A galeria não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil, lente as transver
sais.
COLETIVA DE ARTE — Mostra 
organizada pelo Grupo da Livre 
Arte Gaúcha em colaboração 
com a Loja Sandiz. Exposição de 
gravuras, desenhos e esculturas 
de Danúbio Gonçalves, Clarice 
Jaeger, ítalo Giora, Luís Mário 
Cladera, Silvia Cestari e Nilton

JEANETE MUSATTI — Individua 
com 24 peças em madeira e bor 
rachas, num trabalho plásticc 
não convencional, em exposi 
ção na galeria Tina Presser (ru< 
Paulino Teixeira, 35) até 31 di 
agosto. Visitação de segunda < 
sexta ilas 10 às 12 e das 14 às 2< 
horas, e no sábado das lOàs 12« 
das 14 às 19 horas. Não possui a 
condicionado e o estaciona 
monto é fácil na própria rua.

LEONARDO DO CANTO Indi
vidual com gravuras, pinturas o 
desenhos de sua produção re
cente em exposição na galeria 
Arte & Falo (rua Santo Antônio, 
226). Visitação até 31 de agosto, 
de segunda a sexta das 10 às 12 
e das 14 às 19 horas, e no sábado 
das 10 às 17 horas. Não possui ar

I
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ROTEIRO

PAISAGEM - SITUAÇÕES GRÁ
FICAS — Exposição individual
de Maria Ivone dos Santos, com letiva na Associação de Enge-
25 peças de pequenas dimen- nharia (Travessa Acelino deCar-
sões em gravura e litografia. Vi- valho, 33 -8? andar),
sitação no Saguão do Centro ’de Irma Kolliver, Mirian Souto
Municipal de Cultura (avenida do Prado Lima, Alice Schio, Ana ouro, prata, tântalo e outros mas
Érico Veríssimo, 307), de segun- Lucia Fontoura, Antoninha Bim- teriais. Visitação no Margs (pra-
da a sexta, das 8:30às 21 horas, bi, Cláudio Martins da Costa, Zi- ça da Alfândega), até lfdese-
e fins de semana, durante a pro- Ia Madeira Marian e Zilda Zane- lembro, de terças a domingos
gramação teatral. O Çentro Mu- *a Marques. Visitação até 30 de das 10 às 17 horas, o Museu pos-
nicipal possui ar condicionado e agosto, de segunda a sexta, das sui ar condicionado e o estacio-
estacionamento para 50 carros. 12 às 22 horas. namento é difícil.

RUDY MEIRELES — Individual 
com desenhos e pinturas, em 
exposição na galeria Emoldurar- 
te (rua Lima e Silva, 320), até 30 
de agosto. Visitação de segunda 
a sexta das 8 às 12 e das 14 às 19 
horas, e no sábado, das 8 às 12 
horas. A galeria não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil, tente as transver
sais.

— Exposição com trabalhos de 
Miriam Mirna Korolkovas nas 

com peças Salas Negras do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, peças em

FAJARDO E PERGHER PUHL —
"Meditações Abstratas — Medi
tações Concretas", exposição 
com óleos sobre tela na galeria 
de arte do Theatro Mágico (rua 
Thomaz Flores, 123), com visita
ção de terças a domingos, das 20 
às 3h30min, até 2 de setembro.

RIO-VERTENTE CONSTRUTIVA
Exposição coletiva na Sala da 

Galeria do Museu de Arte do Rió 
Grande do Sul com artistas cario
cas das vanguardas da década 
de 50. A mostra reúne obras de 
Ivan Serpa Tomás Santa Rosa, 
Lygia Pape, Willysde Castro, Hé
lio Oiticica e Lygya Clark, entre 
outros. Além das peças de arte,, 
material didático e documentá
rio sobre o movimento neocon-

MARIZA BARROS — Individual 
com desenhos de Mariza Barros, 
realizados em técnica mista, 
com exposição na Pequena Ga
leria do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Visitação até 29 
de agosto, de terça a domingos,

COLETIVA DE ARTE Mostra
organizada pelo Grupo da Livre 
Arte Gaúcha em colaboração 
com a Loja Sandiz. Exposição de 
gravuras, desenhos e esculturas 
de Danúbio Gonçalves, Clarice 
Jaeger, italo Giora, Luís Mário 
Cladera, Silvia Cestari e Nilton 
Maia. Visitação até 3 de outubro 
na Loja Sandiz (Shopping Center 
Iguatemi), de segunda a sexta 
das 10 às 22 horas, e no sábdo, 
das 10 às 20 horas.

cretista no Rio de Janeiro. Visita
ção até 28 de agosto, de terças a 
domingos das 10 às 17 horas. O' 

das 10às 17 horas. OMargs (Pra- Margs possui ar condicionado e 
ça da Alfândega) possui ar con
dicionado e o estacionamento ó 
difícil nas imediações.
PERFORMANCE FOTOGRÁFICA 
— Mostra com trabalhos de Mar-

o estacionamento é difícil na- 
rua.

ARTE E CULTURA: DO MODER
NISMO Á ATUALIDADE — Expo
sição reunindo painéis fotográfi-' 
cos sobre a Semana de Arte Mo-~ 
derna, obras de artes plásticas e 
arquitetura representativas do 
movimento, documentos e ori-* 
ginais de Guimarães Rosa. Tam-- 
bém uma seleção de desenhos’ 
de autores nacionais desde o. 
modernismo até *eratualidade.- 
Entre os gaúchos, trabalhos de 
Alfredo Nicolaiewsky, Carlos 
Pasquetti, Iberê Camargo, Ma
ria Tomaselli, Mário Rohnelt e 
Milton Kurtz. Visitação noMuseu- 
Universitário da UFRGS (aveni-- 
da Paulo da Gama, 110), no 2? 
andar da Reitoria, diariamente 
das 9 às 12 e das 14:30 às 18:30 
horas.

tin Streibel no Museu de Comu
nicação Social Hipólito José da 
Costa (rua dos Andradas, 959). 
Fotografias de pessoas conheci
das na cidade, em tamanho na
tural e recortadas, como Ivan Pi
nheiro Machado, Eva Sopher, 
Luís Fernando Veríssimo e Iberê 
Camargo, entre outros. Visita
ção até 31 de agosto, de segun
da a sexta-feira, das 8h30min às 
17h45min. O Museu não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é diflcilna Andradas e na 
Caldas Júnior. Tente a Sete de 
Setembro. Paralelamenfe acon
tece a mostra "Caras e Cororas", 
com fotos de Leonid Streliaev e 
Sérgio Axelrud.

TEATRO NA ALEMANHA — Ex
posição de cartazes de peças en
cenadas na Alemanha nos últi
mos 25 anos. Visitação até 28 
deste mês no Saguão do Instituto 
Goethe (24 de Outubro, 112), de 
segunda a se *.ta das 8h30min às 
19hoase nos fins de semana du
rante a programação do auditó
rio. Ar condicionado e estacio
namento difícil, tente o Parcão

PINTURAS E ESCULTURAS — Co-

DEZ ANOS DE ESCULTURA — 
Coletiva de escultores gaúchos 
na galeria de arte do Badesul, 
com a participação de Vasco 
Prado, Francisco Stockinger, 
Carlos Tenius, Ronan Witeé, 
Cláudia Ster, Irineu Garcia e Né- 
lide Bertoluci, entre outros. A 
galeria fica na rua Sete de Se
tembro, 666, possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí
cil na rua. Visitação de segunda 
a sexta das 10 às 12 horas e das 

esculturas, 13h30min às 14h30min.
|óias e relevos de parede em 
bronze cromado e alumínio pin- JEANETE MUSATTI — Individual 
tado a duco. Em exposição até o ram 24 peças em madeira e bor-
final do mês na Cambona Cen- rachas, num trabalho plástico
tro de Arte (rua Dona Laura, não-convencional, em exposi-
204), com visitação de segunda Cão na galeria Tina Presser (rua 
a sexta das 9 às 19 horas, e nos Paulino Teixeira, 35) até 31 de 
sábados das 9h30min às 13 ho- agosto. Visitação de segunda a

sexta das 10 às 12 e das 14 às 20 
horas, e no sábado das lOàs 12e 
das 14 às 19 horàs. Não possui ar 
condicionado e o estaciona- 

JOIAS E METAIS REFRATÁRIOS mento é fácil na própria rua.

ou use as garagens pagas.

MARIA GLÓRIA CORBElIA —
Individual com

ras. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua.

• ■'


