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EXPOSIÇÃO
AAARIZA BARROS — No Margs (Pra
ça da Alfândega), da» lOh às 17h. Mos
tra de desenhos. Até o dia 29. Abertura 
às 19hde hoie.

AxoJíi.<§^..... .......
J";...% , jL__ i ...8£- ~
üata:  f? £ &A . .

-gIr-1'* . -
,80unto:>tei!

Ironia e humor na 

obra de Mariza
Desenhista premiada em diversos certames, entre os 

quais o 41° Salfto Paranaense, realizado no ano passado, 
Mariza Barros estará expondo, a partir desta sexta-feira, 
no Margs, uma seleçào de desenhos realizados nos dois úl
timos anos. Lançando máo da técnica mista para estudar 
as possibilidades de materiais como o grafite, o pastel, a 
tinta acrílica ou o spray, “e tudo o mais que permita uma 
maior exploração da sensibilidade, do tato e do gesto”, es
ta santa-mariense nascida em 1948 diz que seu ponto de 
partida é a opçáo, muitas vezes inconsciente, de passar 
para o papel o absurdo, o ”coerentemente absurdo” dos 
nossos dias.

Vejam como ela define sua obra: “Horroriza-me a ex
trema fragilidade do relacionamento humano, motivada, 
talvez, por esta sociedade basicamente competitiva. Te
nho consciência de que meu desenho oscila entre o trági
co/lírico/debochado/triste. A parcela de ironia/humor 
parece-me uma boa forma de enfrentar, de sobreviver, 
sair-se ileso desta batalha diária — palpável, mas disfar
çada — onde a certeza da impunidade é uma constante”. 
Vale a pena conferir.

Desenho de Mariza Barros



Jornai: .-bjt&jO

3 i__SData: l#tr
Pagina: L3_.(jjp>a ["-OSi frf fty
A s s u n t o: &Ofro^ f
--— •- ^

Jjlo

ASSINALADO na AC.FKinq
Comas estada "oSros nomes^^61' Na Alvarez f II
DSosTa1abS,nt|e^ SoL5“Ç°'S ! I

“”“^i=5S 1
mais no Brtüs^Qub3 pSI ?^ recebend° logo 
=ma geração pelo ^^0°^

sHsã-^HWWs «f'”« ^r^ágaasjKjss

5

È-\iV

snipo contando 
ques.
■ Giana

Giselle
Vieirada

e decoração assinado por



ÜQtccvvU) fnÂi.J o rnal:
gsData:_ 

pagina: ■ '&&£> c0,0

5fcC- '-:vAssunto: Hx' * 4p Go V / £..

ARTES PLÁSTICAS

As emoções de Mariza 

Barros, no Margs
FREDDY SORRIBAS Individual 
com pinturas do sua produção 
recente, cujas poças realizadas 
no exterior enfocam a paisagem 
urbana de Porto Alegre. Em ex
posição na "Praça do Verde", do 
Shopping Center Iguatemi, até 
11 de agosto, com visitação no 
horário de funcionamento do 
Iguatemi

por Luiz Carlos Barbosa

Tinta acrílica, grafite, 
pastel e o não convencional 
spray são alguns dos mate
riais usados pela artista 
plástica Mariza Barros, 
seus desenhos realizados em 
técnica mista. Com uma se
leção de trabalhos feitos este 
ano e em 1984, ela abre hoje 
uma individual na Pequena 
Galeria do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, cujo ver- 
nissage acontece às 19 ho
ras. Gaúcha de Santa Maria,
37 anos, Mariza justifica a 
sua opção por diversos ma
teriais na busca de maiores 
possibilidades de explora
ção dos sentidos. “Não gosto 
das coisas muito tecnifica- í 
das. Acredito na emoção do $ 
momento, principalmente 
na liberdade imaginativa’’, 
afirma.

A exposição, que perma
nece no Margs até 29 de 
agosto, reúne desenhos de fi- 8 
guras políticas, grupos de J 
pessoas, onde a artista, se- f 
gundo nota do Margs, repre- ° 
senta 0 “coerentemente ab- u 
surdo da vida contemporâ
nea’’. “Tenho consciência 
de que meu desenho oscila 
entre o trágico/lírico/debo
chado/triste”, diz, mas in
terpreta que esta oposição i- 
ronia/humor é uma forma 
de enfrentar a agressivida
de de uma sociedade compe
titiva.

Formada em Artes Plásti
cas pela Universidade Fede
ral de Santa Maria, em 1973, 
onde trabalha como profes
sora assistente, sua ativida
de de criação plástica vem 
sendo exposta desde 1972. No 
seu currículo, diversas men-

em

FORMATOS — Coletiva na gale
ria Tina Presser com obras de 
Iberê Camargo, Rubens Gerch- 
man, Siron Franco, Mara Alva- 
rez, Ivald Granato, Magliani, 
Manfredo Souzaneto e Karin 
Lambrecht. Visitação até o dia 10 
de agosto, de segunda a sexta 
das 10 às 12 horas e das 14 às 20 
horas. No sábado, das 14 às 19 
horas, à tarde. Na rua Paulino 
Teixeira, 35. Estacionamento fá- 2 
cil na rua. <

REVISTAS FRANCESAS
tra de publicações francesas (ar- < 
tes, música, teatro, entre i 
outras), na Sala de Leitura da
Casa de Cultura Mário Quintana Ç 
(rua dos Andradas, 736). Visita- i 
ção até 9 deste mês das 8:30 às 
18:30 horas. Não possui 
dicionado e o estacionamento é f 
difícil.

Mos- í

l
Jar con-

7
Desenho de Mariza Barros, em técnica mista

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 8:30 às 19 
horas e nos fins de semana du 
rante a programação do auditó
rio. Ar condicionado e estacio
namento difícil, tente o parcáo 
ou use garagens pagas.

TRANÇADO BRASILEIRO
posição com diversas peças do 
artesanato brasileiro confeccio
nado de fibras, numa promoção 
da Rhodia do Brasil. Visitação no 
Saguão do Centro Municipal de 
Cultura até 11 deste mês, de se
gunda a sexta das 8:30 às 21 ho
ras e nos fins de semana, duran
te a programação teatral. Ar 
condicionado e estacionamento 
para 50 carros.

ções honrosas em salões lo
cais, além do 1? Prêmio 
(viagem aos EUA) no 1? In
tercâmbio Internacional de 
Obras de Arte Sobre Papel. 
Mariza Barros também re
cebeu a Medalha de Ouro em 
Desenho do 1’.' Salão Nacio
nal de Artes Plásticas Gena- 
ro de Carvalho, em Salvador 
e Prêmio em Desenho do 41? 
Salão Paranaense. Este ano 
ela expôs individualmente 
no Museu de Arte de Santa 
Catarina e na Fundação Cul
tural de Brasília.

ROTEIRO

ARQUITETURA/PAISAGISMO - 
NOVO HAMBURGO
ção cam aquarelas de Nathaniel 
Guimarães e Paulo Amaral na 
Contemporânea Galeria de Ar 
te, de Novo Hamburgo. Visita
ção até 22 de agosto na rua Ma- 
riano de Mattos, II (Novo Ham
burgo ), de segunda a sexta das 9 
às 11:30 e das 14 às horas, e no 
sábado das 9 às 11:30 horas. A 
galeria possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil na 
rua.

Exposi-

Ex-

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 Witteé, 
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 diff- 
cil na rua. Visitação de segunda 
a sexta das 10 às 12 e das 13:30 
às 14:30 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



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- 
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.

MARIA GLÓRIA CORBETTA —
Individual com esculturas, jóias 
e relevos de parede em bronze 
cromado e alumínio pintado a 
duco. Em exposição até o final 
do mês na Cambona Centro de 
Arte (rua Dona Laura, 204), com 
visitação de segunda a sexta das 
9 às 19 horas, e nos sábados das 
9:30 às 13 horas. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na própria 
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 Iberê 
Camargo, entre outros. Visita
ção até 31 de agosto, de segun
da a sexta-feira, das 8:30 às 
17:45 horas. OMuseu não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil na Andradase na 
rua Caldas Júnior. Tente a Sete 
de Setembro. Paralelamente 
acontece a mostra "Caras e Co
roas", com fofos de Leonid 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 
Ca//ulo, Nury Jost e Lila Trombi- 
ni, entre outras. Visitação de se
gunda a sexta das 10 às 22 horas 
e no sábado das 10 às 20 horas. 
Ar condicionado e estaciona
mento do próprio Iguatemi. Ex 
posição até 15 de agosto.
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DEZ ANOS DE ESCULTURA — nicação Social Hipólito José da
Coletiva de escultores gaúchos Costa (rua dos Andradas, 959).
na galeria de arte do Badesul, 
com q participação de Vasco 
Prado, Francisco Stockinger,
Carlos Tenius, Ronan Witteé,
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 dos 10 às 12 e das 13:30 
às 14:30 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,
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- 
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.
PERFORMANCE FOTOGRÁFICA . , . ,
■—Mostra com trabalhos de Mar- I aponte 15 de agosto, 
tin Streibel no Museu de Comu- /

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 8:30 às 
17:45 horas. 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 Leonid Stre- 
liaev e Sérgio Axelrud.

ROTEIRO
MARIZA BARROS - Individual 
com desenhos do Mari/a Barros, 
realizados om técnica mista, em 
exposição na Pequena Galeria 
do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Visitação até 29de agos
to, de torças a domingos, das 10 
às I 7 horas. O Margs (Praça da 
Alfândega) possui ar condido 
nado e o estacionamento é difí
cil nas imediações.
ARQUITETURA/PAISAGISMO - 
NOVO HAMBURGO 
ção com aquarelas de Nathaniel 
Guimarães o Paulo Amaral na 
Contemporânea Galeria de Ar
te, de Novo Hamburgo. Visita
ção até 22 de agosto na rua Ma 
riano de Mattos, 11 (Novo Ham 
burgo), do segunda a sexta das9 
às 11.30 o «Ias 14 às horas, e no 
sábado das 9 às 1 l\30 horas. A 
galeria possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil na 
rua.

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 
Caz/ulo, Nury losle LilaTrombi- 
ni, entre outras. Visitação de se
gunda a sexta das 10 às 22 horas 
e no sábado das 10 às 20 horas. 
Ar condicionado e estaciona
mento do próprio Iguatemi. Ex-

Exposi-
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no MARGS
No Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, pode ser vista a 
mostra intitulada “Mariza Bar- 

- Desenhos". Os trabalhos 
expostos são uma seleção de 
obras realizadas durante o pe
ríodo 84/85, que mostram figu- 

politicas e grupos de pes-

ros

ras
soas.

Natural de Santa Maria, Ma
riza Carpes Barros, tem desen
volvido intensa atividade como 
artista plástica e, em 1972 rece
beu Menção Honrosa em Tape
çaria no Salão de Arte daquela 
Cidade; em 1983, foi agraciada 

Medalha de Ouro emcom a
Desenho no l9 Salão Nacional 
de Artes Plásticas Genaro de 
Carvalho, em Salvador e com o 
primeiro Prêmio no I Intercâm
bio Internacional de Obras de 

Companheiros dasArte
Américas — Comitê RS/India
na; Estados Unidos.

Em seus trabalhos. Mariza 
Barros, utiliza a técnica mista 
através de materiais como gra
fite pastel, tinta acrílica e até 

"spray". MARGS- 
SUSEC fica na Praça da Al

fândega e o horário de visita
ção é de terças-feiras a domin
gos. das 10 às 17 horas.

mesmo o
Um dos trabalhos que integram a expostço©
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triz). Pinturas. Horário comercial. 
Atè dia 24.
CORUM GALERIA DE ARTE - Na 
Ramiro Barcelos, 1847, em Montene- 
gro. Com obras de Volpi, Maria Bono- 
mi e outros renomados artistas nacio
nais. Até dia 30.
TEATRO NA ALEMANHA - Exposi- 
çáo fotodocumentária dos Instituto 
Goethe do Brasil. Em très locais dife
rentes. Posters no Teatro Sá o Pedro 
(Praça da Matriz), fotos de cenas tea
trais no Teatro de Câmara (Repúbli
ca, 575) e mostra de teatro infantil no 
I nstituto Goethe (24 de Outubro, 112). 
14? SALÃO DO JOVEM ARTISTA — 
No Shopping Center Iguatemi. Promó- 
çáo R BS. Atè dia 22.
LEONARDO CANTO- NoArte&Fato 
(Santo Antônio, 226), das lOh às 12h e 
das 14h às 19h, de segunda a sexta, e 
das lOh às 17 aos sábados. Mostra de 
pinturas, desenhos e gravuras. Até dia
31.
ARQUITETURA/PAISAGISMO — Na 
Galeria Contemporânea (Rua Maria- 
node Mattos, 11 — Novo Hamburgo). 
Mostra de trabalhos de Paulo Amaral 
e Nathaniel Guimarães. Sábados das 
9h àsllh30min.Atédia22.
GLORINHA CORBETTA - Na Cam- 
bona (Dona Laura,204), das9h às 19h, 
desegundaasexta. Sbadodas9h30min 
às 13 h. Mostra de esculturas. Até dia

EXPOSIÇÃO
JORGE ALBUQUERQUE - Na As

sembléia Legislativa (Praça da Ma
triz). Exposição de desenhos. Sábado 
em horário comercial. Até dia 24. 
MOSTRA COLETIVA - No espaço de 
Arte Sandiz (Shopping Center Iguate
mi). Gravuras, desenhos e esculturas. 
Inauguração ás 19 horas. Até dia 3 de 
outubro.
RUDYMEIRELES — Na Emoldurar- 
te (Lima e Silva, 320), em horário co
mercial Mostra intitulada Do Limite 
ao Infinito. Atè dia 30.
MARIZA BARROS - No Margs (Pra
ça da Alfândega). Visitação das lOh às 
17h,de terçasa domingos. Atèdla 29. 
Ml RKA - NO Vestfbulo Nobre da As
sembléia Legislativa (Praça da Ma- 
-^ako WorQ p

25.
TRABALHOS EM FORMA OVAL - 
Na Galeria do Arco (Rua Almirante 
Delamare, 237), em horário comer
cial. Mostra de trabalhos inéditos, em 
forma oval. Ultimo dia.
ALVINA TZOVENOS - No HOtel Em
baixador (JerOnlmo Coelho, 354), em 
horário comerPETRÔLEO — No Pla
netário da Ufrgs (Ramiro Barcelos, 
esquina Ipiranga), de terças a sextas, 
das 8h45min ás llh30min e das 
I3h45min ás 17h. Sábados e domingos 
dasl7h ás 21h. Exposição permanente 
sobre petrWeo. . ^

■ -



Jornal: JZfiLfbüQ..WfitoCL.......... ...

.....í../..?JL
Ss^cv_--------

Ma^a-ibarrflb..^ ..Uà.™ x.
KoOo»,

Data:
3Pagina*. __ 

' ssunto:..

EXPOSIÇÃO
ARTE E CULTURANO BRASIL - Na 
Reitoria da Ufrgs (2? andar). Reúne 
quatro mostras que tèm como ponto de 
ligação o Modernismo. Horário comer 
ciai. Atè 15 de setembro.
VILAS E ALDEIAS DE PORTUGAL 
— Na sede da SPHAN (Av. Indepen
dência. 867). Mostra de 60 fotos a cores 
sobre as vilas e aldeias de Portugal. 
Horãrio comercial. Atédia 30. 
DANÚBIO GONÇALVES - No Colé
gio Aplicação, dentro do ciclo 
Margs/Kor de Arte. Mostra de xilo
gravuras. Até dia 30.
JORGE ALBUQUERQUE - Na As
sembléia Legislativa (Praça da Ma
triz). Exposição de desenhos. Horãrio 
comercial. Últimodia.
MOSTRA COLETIVA - NoEspaçode 
Arte Sandiz (Shopping Center Iguate- 
mi). Gravuras, desenhose esculturas. 
Atè 3 de outubro.
RUDY MEIRELES — Na Emoldurar- 
te (Lima e Silva, 320), horário comer
cial. Atêdia 30.
10 ANOS DO BADESUL - Na galeria 
de arte da Associação Badesul (Sete 
de Setembro, 666). Mostra de escultu
ras. Visitação das lOh ãs I2h e das 
13h30min ás 14h30min. Atè 2 de setem- 

I bro.
AAARIZA BARROS - No Margs (Pra
ça da Alfândega). Visitação das lOh ès 
17h,de terçasa domingos. Atèdia 29. 
MIRKA — No Vestibulo Nobre da As
sembléia Legislativa (Praça da Ma
triz). Pinturas. Horário comercial. Úl- 
timodia.
CORUM GALERIA DE ARTE - Na 
Ramiro Barcelos, 1847, em Montene 
gro. Visitação a partir das lOh. Obras 
de Volpi, Maria Bonimi e outros reno- 
mados artistas nacionais. Até dia 30. 
TEATRO NA ALEMANHA - Exposi 
ção fotodocumentária dos Instituto 

| Goethe do Brasil. Em três locais dife- 
' rentes. Posters no Teatro São Pedro 

(Praça da Matriz), fotos de cenas tea- 
( trais no Teatro de Câmara (República 
! 575), e mostra de teatro infantil no lns- 

tituto Goethe (24 de Outubro, 112). Até 
dia 28.
LEONARDO CANTO - NaArte8. Fa
to (Santo Antônio, 226), das lOh às12h 
e das 14h ás 19h, de segunda a sexta. 
Nossábadosdas lOh às17h. Mostra de 
pinturas, desenhos e gravuras. Até dia

JOIAS EM METAL REFRATÀRIO 
— No Margs (Praça da Alfândega), 
das lOh ás 17h, de terças e domingos. 
Mostra de ióias da designer Miriam 
Mirna Korolkpvas. Atè lide setembro. 
GISELA NORA FERNANDES - Na 
galeria Classe A (Profásio Alves, 
3338). Trabalhos em técnica mista, 
com temática de nus e paisagens. Até 
dia 22 de setembro.
STINA — No Salão Itapema do Plaza 
São Rafael (Av. Alberto Bins, 514). 
Mostra de esculturas. Até dia 27.

de segunda a sexta. Sábados das 
9h30min às 13h. Mostra de esculturas. 
Último dia.
MARTIN STREIBEL - No Museu de 
Comunicação Social (Andradas esqui
na Caldas Júnior). Performance foto
gráfica. Atèdia 31.
ALVINA TZOVENOS - No Hotel Em
baixador (Jerônimo Coelho, 354), em 
horário comercial. Atè dia 15 de se
tembro.
PETRÓLEO 
Ufrgs (Ramiro Barcelos, esquina Ipi
ranga). de segunda a sexta, das 
8h45min ás llh30min, e das 13h45min 
àsl7h. Sábados e domingos das 17h ás 
21 h. Exposição permanente sobre pe 
tròleo.
TETI NYGAARD— Na Singular (Tra
vessa Frederico Linck. 45), das 9h ãs 
12hedas14h ás 19h. Sábados das 9h ás 
13h. Escultura em madeira de Teti 
Nygaard. Destaque Singular. Atè dia

No Planetário da

27.
CARMEM MEDEIROS E ROSANA 
KRUG - No Centro Municipal de Cul
tura (ÉricoVerissimo.307). Mostrade 
desenhos. Atèdia 26.
JEANETE MUSATTI 
Presser (Paulino Teixeira, 35), das 
lOh ás 12h e das 14h ás 20h. Aos sàba 
dos das lOh ás 12h e das 14h ás l9h. 
"Caixas" da artista paulista Jeanete 
Musatti. Até dia 31.
ARTISTAS PLÁSTICOS DA CAIXA - 
Na Agência Comendador Coruja (Bor- 
dini, 58), das lOh às 16h30min. Óleos 
sobre tela. Até dia 31.
MAURO COSTA - No Tertúlia Bar (24 
de Outubro, 1320), dasllh30min àsl4h 
edas 20h em diante, de segunda a sex 
ta. Sábados e domingos a partir das 
20h. Esculturas em madeira, metal e 
osso. Atèdia 31.
RICARDO BECKER - No Espaço 
IAB (Annes Dias, 166). Mostra de xilo
gravuras. Horário comercial. Atè 5 de 
setembro.
IMAGENS - Na Sobrado Galeria de 
Arte (Rua Gen. Sampaio, 1204 — Ale
grete). Mostra de desenhos, gravuras 
e pinturas. Atè 4 de setembro. 
MOSTRA DE FOTOS - No Promocen 
tro(Av. João Pessoa, 1831). Exposição 
de fotografia so

Na Tina

31.

GLORINHA CORBETTA - Na Cam- 
bona (Dona Laura,204), das9h àsl9h.
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dos 10 às 17 horas, o Museu pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil.

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, Willys de Castro, Hé
lio Oiticica e Lygya Clark, entre 
outros. Além das peças de arte, 
material didático e documentá
rio sobre 
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 
rua.

"a^ina:
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cas

o movimento neocon-

na

ARTE E CULTURA: DO MODER
NISMO A 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 seleção de desenhos

COLFTIVA nc ad de au,ores naci°nais desde o

f§iH SEtrz bIUs
gravuras, desenhos e esculturas Thomaz Flores, 123) com visita- P°s|Çã° de cartazes de peças en- na Tomaselli, Mário Rohnelt e
de Danúbio Gonçalves, Clarice çõode terças a dominqos das7n cenadas na Alemanha nos últi- Milton Kurtz. Visitação noMuseu
Jaeger, Italo Giora, Luís Mário às 3h30min, até 2 de setembro m°S 25 an°S' Visitação até 28 Universitário da UFRGS (aveni-
Cladera, Silvia Cestari e Nilton MARI2A BARROS — Individual deste mês no Saguão do Instituto da Paulo da Gama, 110), no 2.°
Maia. Visitação até 3 de outubro com desenhos de Mariza Barros Goe,he (24 de Outubro, 112), de andar da Reitoria, diariamente

LoiaSandiz (Shopping Center realizados em técnica mista’ se9undo a sexta das 8h30min às das 9 às 12 e das 14:30 às 18:30
guaterm) de segunda a sexta com exposição na Pequena Ga ’9 hoas e nos fins de semana du- horas.

n °S oa l °raS' e no sábdo' leria do Museu de Arte do Rio rante ° Pro9ramação do auditó-
das 10 as 20 horas. Grande do Sul. Visitação olé 29 ri°' Ar condi^°^da e estacio-
PINTURASE ESCULTURAS —Co- de agosto, de terça a domingos namento difícil, tentç o Parcão
letiva na Associação de Enge- das 10às Choras. OMargs (Pra- °u USe as 9ara9ens pagas,
nharia (Travessa Acelino de Car- ça da Alfândega) possui ar con- MARlA GLÓRIA CORBETTA —
valho, 33 -8? andar), com peças dicionado e o estacionamento é lndividual
de Irma Kolliver, Mirian Souto difícil nas 'mediações.
do Prado Lima, Alice Schio, Ana PERFORMANCE FOTOGRÁFICA bronze cromado e alumínio pin-
Lucia Fontoura, Antoninha Bim- —Mostra com trabalhos de Mar- ,ado a duco. Em exposição até o
bi, Cláudio Martins da Costa, Zi- ,in s,reibel no Museu de Comu- final do mês na Cambona Cen-
laMadeira MarianeZildaZane- nicaÇão Social Hipólito José da 'r° de Ar,e (rua Dona Laura,
Ia Marques. Visitação até 30 de Cos,a (rua dos Andradas, 959) 2°4)- com visitação de segunda
agosto, de segunda a sexta, das Fotografias de pessoas conhecí- a sexfa das 9 às 19 horas, e nos

das na cidade, em tamanho na- sábados das 9h30min às 13 ho-
TÈTI NYGGARD — Esculturas ,ural ® recor,adas, como Ivan Pi- ras- A 9alerk> não possui ar con-
entalhes em madeira em desta6 ? Macbado' Ev° Sopher, diconado e o estacionamento é
que na galeria de arte Sinquía? r Fernando Veríssimo e Iberê fQCl1 na PróPr'a rua- 
até 27 de agosto. Visi.açlo na SZé?', ,e",re °,u,r°s' Visita- 
Travessa Frederico Linck 35 de 9ao a,e 31 de agosto, de segun-
segunda a sexta das 9 às 12 e das das8h30minàs
14 às 19 horas e nos sábados dal arcnÍT' "ã° P°SSUÍ
9às 13horas Annlerianacc • ar condicionado e o estaciona-
condicionado e9ao neasE;aa: ZZ^T * "°
mento é difícil na rua ?.das. Jun'or' Je”,e a 56,6 de
ca iadp»a» r Setembro. Paralelamente
AJARDO E PERGHER PUHL — tece a mostra "Caras e Cororas"

uma

na

DEZ ANOS DE ESCULTURA —
Coletiva de escultores gaúchos 
na galeria de arte do Badesul, 
com
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.

a participação de Vasco

esculturas,
|Oias e relevos de parede

com

RUiElRO em

PAPAGAIOS E PIÕES DO JA- 
PAO Exposição e demonstra
ção na Praça do Verde do Shop
ping Center Iguatemi, somente 
neste sábado, das 14 às 19 ho
ras. Os três especialistas japone
ses Eiji Ohashi, Massaki Hiroi e 
Tsugio Yoshino, estarão mon
tando piões de madeira 
tando papéis de 
mostrando às crianças o proces
so de confecção dos brinquedos.

STINA BIRGITTA - Exposição 
individual, com esculturas em 
argila e aplicações em pedras 
como ametista. Visitação no Sa
lão Itapema do Hotel Plaza São 
Rafael (avenida Alberto Bins, 
514), até o dia 27 de agosto. O 
local possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil 
mas o 
paga.

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.l 2 e das 14 às 19 
horas, e no sábado, das 8 às 12 
horas. A galerja não possui ar 
condiciõnado e o estaciona
mento é difícil, tente as transver
sais.

12 às 22 horas.

JEANETE MUSATTI
com 24 peças em madeira e bor
rachas, num 
não-convenciona!

Individual

trabalho plásticoJÓIAS E METAIS REFRATÁRIOS
Exposição com trabalhos de 

Míriam Mirna Korolkovas 
Salas Negras do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul

e pin- 
papagaios e 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 1 Oas 12 e 
das 14 às 19 horas. Não possui ar
condicionado
mento é fácil na própria rua.

nas

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

acon-
e o estaciona-

na rua, 
Hotel dispõe de garagem
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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.

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.

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 
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 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 difícilna Andradas e na 
Caldas Júnior. Tente a Sete de 
Setembro. Paralelamente 
tece a mostra "Caras e Cororas", 
com fotos de Leonid Streliaev e 
Sérgio Axelrud.

ROTEIRO
ESTHER BENETTI BIANCO —
Inaugura hoje às 20 horas, indi
vidual com 2% óleos sobre tela 
de grandes e médias dimen
sões, na Cambalache Galeria de 
Arte (praça Maurício Cardoso, 
141). Exposição até 15 de setem
bro, com visitação de segunda a 
sexta, das 14 às 19 horas, 
sábado, das 10 às 13 horas. A ga
leria não possui ar condicionado 
e o estacionamento é fácil 
própria rua.

PAISAGEM - SITUAÇÕES GRÁ
FICAS — Exposição individual 
de Maria Ivone dos Santos,
25 peças de pequenas dimen
sões em gravura e litografia. Vi
sitação no Saguão do Centro 
Municipal de Cultura (avenida 
Erico Veríssimo, 307), de 

da a sexta, das 8:30 às 21 horas, 
e fins de semana, durante a pro
gramação teatral. O Centro Mu
nicipal possui ar condicionado e 
estacionamento para 50 carros. 
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 
asexta das8às 12edas 14 às 19 
horas, e no sábado, das 8 às 12 
horas. A galeria não possui ar 
condicionado 
mento é difícil, tente 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 Nilfon 
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

e no

na

Úma exposiç<3o com a pintura de Irma Koliver...

— Exposição com trabalhos de 
Míriam Mirna Korolkovas 
Salas Negras do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul,

com arquitetura representativas do 
movimento, documentos e ori
ginais de Guimarães Rosa. Tam
bém uma seleção de desenhos 

ouro, prata, tantaloe outros ma- de autores nacionais desde o 
]er'°'S.y'Sl,°Ca0 "° Mar9s <Pra- modernismo até ^atualidade, 
ça da Alfandega), ate 1 P de se Entre os gaúchos, trabalhos de
embro, de terças a domingos Alfredo Nicolaiewsky, Carlos 1

das lü as 17 horas, o Museu pos- Pasquetti, Iberê Camargo Ma- 
su, ar condicionado e o estacio- ria Tomaselli, Mário Rohnelt e 
namento é difícil. 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.

nasar con-

pecas em

segun-

ARTE E CULTURA: DO MODER
NISMO À ATUALIDADE — Expo
sição reunindo painéisfotográfi- 
cos sobre a Semana de Arte Mo
derna, obras de artes plásticas e

e o estaciona-

acon-

MARIA GLÓRIA CORBETTA —
Individual esculturas,
jóias e relevos de parede 
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,

com
em

e nos
sábados das 9h30min às 13 ho
ras. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua.

JÓIAS E METAIS REFRATÁRIOS


