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prata,niobio e titânio anodizados.

a artista foi a introdutora da técnica de anodização- em metais 

refratários no Brasil .
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Semana que vem
® A peça América Desperta, que volta ao cartaz hoje, te
rá uma apresentação gratuita na segunda-feira, 21h, no 
Auditório da Assembléia. A apresentação faz parte do 
programa Teatro das Segundas-Feiras, da Subsecretária 
de Cultura.

® Camargo Guarnieri, um dos maiores compositores 
brasileiros, regerá a Ospa na póxima terça-feira, no 2o 
Encontro Sinfônico de Primavera. O concerto terá solo da 
pianista paulista Cynthia Priolli e apresentará somente 
obras de Guarnieri: Abertura Festiva, Choro para Plano e 
Orquestra e 4* Sinfonia. Será às 21h, no Teatro da Ospa, 
com ingressos a Cr$ 10 mil e Cr$ 5 mil.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul apresenta, a 
partir da próxima quarta, a exposição “Jóias em Metais 
Refratários”, de Miriam Mima Korolkovas. No mesmo 
dia, às 17h, a artista estará no auditório do Margs para fa
lar sobre “A Arte na Joalheria’’.

Quarta-feira, a Galeria Tina Presser abre exposição de 
caixas de Jeanete Musatti. Será às 21h, na Paulino Teixei
ra, 35.
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Retalhos
Miriam Mima Ko-
rolkowas, arquiteta e 
artista plástica, criou cole- 
ç&o de jóias executadas em 
metais refratários que será 
apresentada, a partir de 
amanhã, nas Salas Negras 
do Margs. Trabalhando em 
ouro, prata, nióblo (metal 
usado nos foguetes espa
ciais e aviões), Miriam uti
liza cores tropicais que dáo 
ao trabalho um cunho mui-

Hello Pereira Junior, res
ponsáveis pelos cardápios 
servidos no restaurante do 
Jockey Clube, oferecem 
uma série de sugestões do 
Norte e do Nordeste, nas 
refeições servidas aos do
mingos, à hora do almoço.
Isto significa muqueca de 
peixe, caldo de camarão da 
Lagoa da Conceição e mui
tos outros pitêus. O Buffet 
Lion D’Or além de servir o 
almoço de sábado e domin
go (até as 17 horas) está 
aberto também às segun
das e quintas-feiras a noite.
Carmen Vianna já
abriu as matrículas para 
seu Curso de Dicção que 
inicia dia 03 de setembro e 
terá a duração de um mês.
Estes cursos que tratam de 
desinibição, articulação, 
respiração e memorização 
visam a dar maior segu
rança às pessoas que usam 
a fala como meio de ex
pressão em sua atividade 
profissional. Inscrições na 
Independência, 993 (fone 
21-5140).
Compuarte é o nome
do curso que a Looping su- stand. Os responsáveis fa- 
gere para crianças de 4 a 10 zem parte da equipe de 
anos, abrangendo ativida- "Dito e Feito” umaempre- 
des com computador, in- ^ (je promoções e produ- 
glês e artes. Explorar as ç5es comerciais. Utiliza- 
potencialidades da criança ram nas bijuterias que 
através de um ensino por 
descoberta ê o objetivo da 
Looping (Vasco da Gama,
1025).
Durante a Fenac, fiz maior destaque nas promo- 
referência às vitrinas, em 
estilo de joalheria, que a

to brasileiro. Gargantilhas, 
alfinetes, anéis, brincos e 
pulseiras de Miriam têm 
consonância com a orna
mentação indígena. É a 
própria artista que está 
montando a exposição do 
Margs, com bandagem 
moldada sobre o corpo fe
minino. A mostração que 
vale a pena ser vista abre 
amanhã as 17 horas.
Ricardo Fabrello e

selecionou os modelos de 
festa que Raigone criou pa
ra a Lowasa e da linha X e 
C que já poderão ser vistos, 
na próxima semana, vesti
dos pelos atores da novela 
“Roque Santeiro”. E mais, 
para a viúva Porcina (Re
gina Duarte), a coordena
dora da Globo escolheu um 
vestido de paetê negro e 
um conjunto de jeans com 
muitos strasses, da etique
ta Lya Guedes.

vive agora seu momento 
mais voltado para o Art 
Nouveau. Ana Mendes, da 
“Dito e Feito”, soube unir 
as bijuterias com os cetins 
e o brilho das rendas plasti
ficadas das Melissas. 
Aproveitando sua es
tada em Porto Alegre, du
rante a Fenac, Zenilda 
Barbosa, que é a coordena
dora geral dos figurinos da 
Rede Globo, visitou vários 
show roons da cidade. Ela

Grendene montou em seu

realçam os sapatos injeta
dos, peças criadas por Sil
varia Maia que dia a dia 
tem seus produtos em

ções que envolverh moda 
em nosso Estado. Silvana
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Pulseira em prata 925 e nióbio anodizado

Ornamentação
indígena

Brincos em ouro e nióbio anodizado
(metal usado pela indústria aeroespacial em foguetes e 
aviões), titânio e estireno, trabalhados com técnica espe
cial. As cores são tropicais, em consonância com o tema 
abordado pela artista nesta mostra: o da ornamentação 
indígena. Antes da inauguração, às 17h, Míriam Korolko- 
vas vai falar, no próprio Margs, sobre “A Arte na Joalhe- 
ria”.

Criadora e proprietária da Oficina-Escola de Joalheria, 
onde ensina desenho de jóia, cravaçáo, gravaçáo e fundi
ção em cera perdida, ela desenvolve ainda atividades do
centes no Instituto Brasileiro de Gemas e Metais, onde le
ciona no Curso Básico de Desenho e Jóia.

Jóias em Metals Refratários è o título da mostra de 
Míriam Mima Korolkovas que o Margs estará inauguran
do logo mais, às 19h, nas Salas Negras. Arquiteta, artista 
plástica e joalheira, ela nasceu em São Paulo, em 53. No 
final da década de 60, estudou cerâmica, escultura, arte 
experimental, joalheria, desenho e arte avançada na Ann 
Arbor Hlgh School de Michlgan, EUA. Em 84, 
especializou-se em joalheria na Pratt Instltute de Nova 
Iorque, como bolsista da Fullbright.

O que o Margs agora expõe são gargantilhas, anéis, alfi
netes, brincos e pulseiras em ouro, prata, tàntalo, nióbio
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Entre o que acontece em
• Míriam Mirna Korolkovas, artista plástica paulista, 
abre a mostra “Jóias em Metais Refratários”, hoje no 
Início da noite, nas Salas Negras do Margs. Gargantilhas, 
anéis, alfinetes, brincos e pulseiras fazem parite da exP°’ 
sição da artista, que estará no museu no final da tarde, de
batendo o tema “A Arte na Joalhena .

' ->

• Egléa Portinho, juntamente com a Associação Portoa- 
legrense de Cidadãs, escolheu a noite de hoje para o Jan
tar Típico Gaúcho", numa comemoração do sesquicente- 
nário da Revolução Farroupilha. A renda da promoção se
rá para o Centro Educacional para Deficientes Auditivos.

• Antônio de Lisboa Mello e Freitas realiza coquetel de 
lançamento de seu livro “Relações Públicas - Casos 
Atuais e Perspectivas Futuras" nesta sexta-feira,fim de 
tarde, na sede do GBOEX. A promoção é da Associação

Riocell, GBOEX e Livraria eRiograndense de Imprensa 
Editora Sulina.

ÜÜisiÜÜ
que estende-se até o dia 22, para debater os estudos mais 
recentes realizados na área de fokíore e cültura popular 
gaúchos. Entre eles, Paixão Cortes, Antomo Augusto Fa 
gundes, Léa Fetter e Barbosa Lessa.
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artes plásticas

A cultura indígena, nas 

de Miriam Mima• f •joias
por Luiz Carlos Barbosa

"Jóias e Metais Refratá- 
rios”, exposição com anéis, 
gargantilhas e brincos da ar
tista paulista Miriam Mima 
Korolkovas, inaugura hoje 

Salas Negras do Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul. São trabalhos realiza
dos em ouro, prata, tântalo e 
outros materiais, cuja utili
zação de cores segue um tra
tamento tropical, devido à 
temática dos ornamentos da 
cultura indígena brasileira 
Paralelamente à mostra,

até o dia 1?

nas

que permanece
de setembro, hoje às 17 ho- I 
ras, Miriam fala sobre "A I
Arte na Joalheria", inte- I
grando a programação de 
"Encontros no Museu”.

Miriam Mirna Korolko
vas, 32 anos, é licenciada em 
Arquitetura e Urbanismo 
(1977), pela Universidade 
Federal de São Paulo. Po
rém, sua formação na área 
de artes plásticas foi inicia
da em 1969, quando freqüen- 
tou os cursos de xilogravura, 
pintura, escultura e desenho g 

Ann Arber Hlgh School, ?
Mlchigan (EUA). Além | 

de arte experimental e cerâ- < 
mica, em 1983 e 1984, estu- § 
dou Belas Artes com espe- ' 
cialização em joalheria no j
pratt Institute de Nova Ior- Garaanti|hcj de Miriam Mirna Korolkovas 
que, como bolsista Full- y
bright.

Desde 1972 vem partici
pando de coletivas 
onde obteve diversos prê
mios, como é o caso do VII 
Salão Paulista de Arte Con
temporânea, em 1976, com o 
Prêmio Aquisição em Xilo
gravura. Entre as indivi
duais destacam-se as reali
zadas no Studio da Joalheria 
Waldor (Rio de Janeiro - 
1982) e na 
(São Paulo — 1983).

na
em

&
, no Margs

nheiro Machado, Eva Sopher, 
Luís Fernando Veríssimo e Iberê 
Camargo 
ção até 31 de agosto, de segun
da a sexta-feira, das 8h30min às 
17h45min. O Museu não possui 
ar condicionado e o estaciona- 

to é difícil na Andradas e na 
Caldas Júnior. Tente a Sete

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 agoslo, de terça a domingos, 
das 10às 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 

galeria de arte do Badesul, 
n participação de Vasco 

Prado Francisco Stockinger,wmwm
ÜflSE HP .„ ,
garagens pagas. vfrTFNTE CONSTRUTIVA posição ate 15 de agosto.
TÉTI NYGGARD — Esculturas e RIO-VERTEN i t t-uro tEATRO NA ALEMANHA — Ex
entalhes em madeira em desta- ^posição co e ™^ ríq posi(;ão de cartazes de peças en-
que na galeria de arte Singular, Galeria d tj , carjo. cenadas na Alemanha nos ulti-
até 27 de agosto. Visitação na Grande do Sul com art,s,as ca^o ^ ^ Qté 28
Travessa Frederico linck, 35, de cas das vanguardas d<o dec mêsno Saguão do Instituto
segunda a sexta das 9às 12edas de 50. A mostra reune obras de destem ^ , 2)< de
14 às 19 horas e nos sábados, das Ivan Serpa R ' H(J a sexta das 8h30m.n às
9 às 13 horas. A galeria possui ar Lygia Pape, WillysdeíCas o 199hora, e nos fins de semana
condicionado e o estaciona- lio Orfiacj.e ^ Clajk^entre V9 o QÇÕOdoaudi
mento é difícil na rua. a outras. Alemdas peças de arte, ^ condicionado e estacio-
CARMEM MEDEIROS E SUSANA material d'd“,'C°ee^0CUnJ’ocon. namento difícil, tente o Parcáo 
KRUG — Exposição de desenhos no ,obre . Vj jta. ou USe garagens pagas.
no Saguão do Centro Municipal cretista no Ria cJeJane.ro, Visita GLÓRIA CORBETTA

de Cultura (avenida Erico Vens- çao até 28 horas O Individual com esculturas,
simo, 307), com visitação duram dom'?9° _r condiCionado e jóias e relevos de parede 

d“8h30mi"ÒS’9

psr£
tin Streibel no Museu de Camu- 204), com visitaçaa de segunda 
nicação Social Hipólito José da a sexta das 9 as 19 horas, e n 
Costa (rua dos Andradas, 959). sábados das 9h30m,n as 13 ho- 
Fotografias de pessoas conheci- ras. A galeria nao possu.cir com 
das na cdade, em tamanho na- dicionado e a estacionamento e 
tural e recortadas, como Ivan Pi- facil na própria

e salões, entre outros. Visita-

men
rua
de Setembro. Paralelamente 

mostra "Caros e Co-acontece a 
roas", com fotos de Leonid Stre- 
Uaev e Sérgio Axelrud.
MULHERES NAS ARTES PLÁSTI
CAS — Coletiva com desenhos, 
pinturas, esculturas e serigrafias 

de Arte Alberto do

Galeria Tenda

na no Ponto 
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 LilaTrombi- 
ni, entre outras. Visitação de se
gunda a sexta das 10 às 22 horas. 
Ar condicionado e estaciona
mento do próprio Iguatemi. Ex-

ROTEIRO com a

em

te a semana 
horas e nos fins de semana du
rante a programação teatral. 
Possui ar condicionado e esta
cionamento para 50 carros. 
FAJARDO E PERGHER PUHL - 

Medi-"Meditações Abstratas 
tações Concretas", exposição 
com óleos sobre tela na galeria 
de arte do Theatro Mágico (rua 
Thomaz Flores, 123), com visita-
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Exposições no Interior b

Prossegue até o dia 1° de 
setembro, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura, 
a mostra dos trabalhos da ar
tista plástica e joalheira 
Miriam Mima Korolkovas. A 
exposição reúne gargantiíhas, 
anéis, brincos e pulseiras em 
ouro, prata, tântalo e esti- 
reno, trabalhados com uma 
técnica especial de anodi- 
zação, em metais refratários, 
introduzida pela artista no 
Brasil e as cores utilizadas 
em suas jóias são essencial
mente tropicais em consonân
cia com o tema abordado na 
mostra: a ornamentação in
dígena .

Obra de Mariza 
Carpes Barros 
integra uma 
das mostras

Artes plásticas e fotografia 
foram as áreas escolhidas 
pela Subsecretária de Cul- 
tura/SEC para as exposições 
de agosto no interior do Es
tado, atingindo os municípios 
de São Lourenço do Sul, Rio 
Grande, Quaraí, Ivoti, Gra- 
vataí, Palmeira das Missões, 
Santa Cruz do Sul, São Borja, 
Bento Gonçalves, Alvorada, 
São Francisco de Paula e 
Novo Hamburgo.

construídos no passado; 
“Flashes do Rio Grande do 
Sul’’, focalizando usos e cos
tumes do gaúcho da atua
lidade; “Mostra de Artistas 
Gaúchos Contemporâneos”, 
com pinturas, gravuras, 
desenhos e aquarelas de vinte 
e um artistas gaúchos; e “0 
Rio Grande e a Xilogravura”, 
numa promoção conjunta com 
o Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul.

Esta série de promoções es
tão sendo realizadas através 
das Delegacias de Educação 
e contam com a colaboração 
das Prefeituras locais.

Desta forma, estão pro
gramadas as seguintes ex
posições: “0 Rio Grande An
tigo”, com fotos de prédios



U Ô A O.Jornal:

í£L/_JS._ _ jSs
*2,9 CokAah-^-O

Data:_ _ _

Página: ._-3.
tótp <>JU lW <sí jRç4^í ÍAssunto:../.

~\ox

Musatti. Até dia 31.
JÓIAS EM METAL REFRATARIO 
— No Margs (Praça da Alfândega). 
Mostra de jóias da designer Míriam 
Mirna Korolkovas.
MAURO COSTA - No Tertúlia Bar (24 
de Outubro, 1320), das llh30min ás 14h 
e a partir das 20h, de segunda a sexta, 
e a partir das 20h nos sábados e domin
gos. Esculturas em madeira, metal e 
osso de Mauro Costa. Até 31 de agosto. 
ARTISTAS PLÁSTICOS DA CAIXA - 
Na agência Comendador Coruja (Bor- 
dini, 58), das lOh às 16h30min. Maria 
Terezinha Menegás, Nilza Silva Souza 
e Rosanea Braga. Óleos sobre tela. Até 
31 de agosto.
RICARDO BECKER - No Espaço 
IAB (Annes Dias, 166). Mostra de xilo
gravuras. Inauguração logo mais, às 
20h. Horário comercial. Até 5 de se
tembro.
PAJARDO E PERGHER PUHL - No
Theatro Mágico (Thomaz Flores, 123). 
Mostra de pintura a óleo intitulada 
Meditações Abstratas: Meditações 
Concretas. Visitação das 20h ás 
03h30min, de terças a domingos. Até 2 
de setembro.
ARTISTAS PLÁSTICOS GAÚCHOS -
Na Sociedade de Engenharia (Trv. 
Acelino Carvalho, 33). Mostra de tra
balhos do grupo Contemporarte, reu
nindo esculturas, cerâmica e pinturas 
em tela. Diariamente, das lOh ás 22h. 
Até dia 31 de agosto.
PAISAGENS DE SANTA MARIA - 
Na Clic Galeria de Arte (Duque de Ca
xias, 1145 — Santa Maria). Mostra de 
trabalhos de Vagner Dotto. Até dia 23.

segunda a sexta. Mostra de desenhos. 
Até 22 de agosto.
TRABALHOS EM FORMA OVAL -
Na Galeria do Arco (Rua Almirante 
Delamare, 237), em horário comer
cial. Mostra de trabalhos inéditos, em 
forma oval. Até sábado.
MOSTRA DE ARTE - No Departa 
mento de Comandos Mecanizados, no 
9? andar da Secretaria da Agricultu
ra. Mostra de trabalhos dos funcioná
rios do órgào. Até dia 25.
ALVINA TZOVENOS - No hotel Em
baixador (Jerônimo Coelho, 354), em 
horário comercial. Até 15 de setembro. 
PETRÓLEO 
Ufrgs (Ramiro Barcelos, esquina Ipi
ranga), de terças a sextas, das 
8h45min às Uh30min e das 13h45min ás 
17h. Sábados e domingos das I7h ás 
21 h. Exposição permanente sobre pe
tróleo.
FREDDY SORRIBAS - No Shopping 
Center Iguatemi, das 9h ás 22h, de se
gunda a sábado. Mostra de pinturas. 
TETI NYGAARD - Na Singular (Tra
vessa Frederico Linck, 45), das 9h ás 
12h e das 14h às 19h. Sábados das 9h às 
13h. Escultura em madeira de Teti 
Nygaard. Destaque Singular. Até dia 
27.
CARMEM MEDEIROS E ROSANA 
KRUG — No Saguão do Centro Munici
pal de Cultura (Érico Veríssimo, 307).. 
Mostra de desenhos. Até dia 26. 
JEANETE MUSATTI 
Presser (Paulino Teixeira, 35), das 
lOh às 12h e das 14h às 20h. Aos sába
dos das lOh às 12h e das 14h às 19h. 
“Caixas", da artista paulista Jeanete

EXPOSIÇÕES

14? SALÃO DO JOVEM ARTISTA -
No Shopping Center Iguatemi. Promo
ção RBS. Até dia 22.
LEONARDO CANTO - Na Arte8.Fato 
(Santo Antônio, 226), das lOh ás I2h e 
das 14h às 19h, de segunda a sexta, e 
das lOh ás 17h aos sábados. Mostra de 
pinturas, desenhos e gravuras. Até dia

No Planetário da31.
ARQUITETURA/PAISAGISMO - Na 
Galeria Contemporânea (Rua Maria- 
no de Mattos, 11 — Novo Hamburgo). 
Mostra de trabalhos de Paulo Amaral 
e Nathaniel Guimarães. Visitação das 
9h às Uh30min e das 14h ás 19h30min. 
Sábados das 9h ás Uh30min. Até dia
22.
GLORINHA CORBETTA - Na Cam- 
bona (Dona Laura, 204), das 9h ás 19h, 
de segunda a sexta. Sábado das 
9h30min ás 13h. Mostra de esculturas. 
Até dia 25.
MARTIN STREIBEL - No Museu de 
Comunicação Social (Andradas esqui
na Caldas Júnior). Performance foto
gráfica. Até dia 31.
TEATRO NA ALEMANHA - No Sa
guáo do Teatro São Pedro (Praça da 
Matriz). Exposição fotodocumentária 
dos Institutos Goethe do Brasil. Até 
dia 28.
GUIDO GOULART - No Atelier Está
gio (Bordini, 1682), das 13h ás 19h, de

Na Tina
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No Margs, jóias 

metais refratários
em

Joalheria” — utilizou «o hV. « tana da Oficina-Escola de 
nióbio (metal usado pela indústria^ Prata’ do e do
tes e aviões), além do ütiSio ae™espacíal em fogue- 
com uma técnica especlaTdP Imi estifeno ~ trabalhados 
tários. introduzida pela arüsta Gm metals refra' I
gantilhas, anéis, alfinetes brinrnc 0 asP 7 para criar gar- 
tista plástica e joalheira Mirim v pI^se*ras' Além de ar- quiteta. Mas os estad„1 reaSns°^lk°,V!f é também - 
objetivo aprofundar seus frteJl0r tlveram Por
cultura, arte experimentai imfhiSf S” d\ccram‘ca. es- 
Çada. O Margs fica abprtn k üihe^a' desenho e arte avan- 
das lOh ás I7h ert° a *****> no ^bado e domingo,

ar-
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EXPOSIÇÃO
JÓIAS EM METAL 
REFRATÀRIO — No Margs 
(Praça da Alfândega). Mos
tra de ióias da designer Mí
riam Mirna Korolkovas, das 
lOh às 17h. Até Io de setem
bro. No mesmo local, mostra 
de desenhos de Mariza Bar- 
ros. Até dia 29.
TEATRO NA ALEMANHA 
— No Saguão do Teatro São 
Pedro (Praça da Matriz). 
Exposição fotodocumentària 
dos InstitutosGoethedo Bra
sil. Até dia 28.
PETRÓLEO — No Planetá
rio da Ufrgs (Ramiro Barce
los, esquina Ipiranga), das 
17h às 21 h. Exposição per
manente sobre petróleo. 
CARMEM MEDEIROS E 
ROSANA KRUG - No Sa
guão do Centro Municipal de 
Cultura (Êrico Veríssimo, 
307). Mostra de desenhos. 
Até dia 26.
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sência de “Paris Texas ”, os 
admiradores de Wenders 
não ficarão privados de seu 
ídolo: desde ontem, a Casa 
de Cultura Mário Quintana 
(antigo Hotel Majestic, na 
Andradas) está apresentan
do um ciclo dedicado ao ci
neasta, que deverá prosse
guir por toda a semana.

No caso, trata-se de um 
programa de “iniciação” a 
Wim Wenders, com sabor de 
requentado para o público 
que já conhece o cineasta 
que completou kO anos no úl
timo dia U e é um dos raros, 
no jovem cinema alemão, 
que conseguiu passar da for
mação acadêmica ao reco
nhecimento internacional. 
Em geral, os novos cineas
tas alemães são autodida
tas: Wenders não; ele é for
mado em técnica de cinema 
e televisão pela Escola Supc- 

I rior de Artes de Munique. E 
os seis filmes programados 

1 pela Casa de Cultura — “Ve
rão na Cidade”, exibido on- 

'. tem; “O Medo do Goleiro na 
<_ Jãtrxf^/la Pô*»o7#í.’2. x-jjvinsi.d'* 
sábados das 9h30min às 13 ho
ras. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua.

Ia Marques. Visitação até 30 de 
agosto, de segunda a sexta, das 
12 às 22 horas.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, tente as transver
sais.

RIVAGES — 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
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 14às 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.

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 
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.

TÉTI NYGGARD — Esculturas e 
entalhes em madeira em desta- 

PINTURASE ESCULTURAS —Co- c'ue na Qaleria de arte Singular,
até 27 de agosto. Visitação na 
Travessa Frederico Linck, 35, de 
segunda a sexta das9às 12edas 
14 às 19 horas e nos sábados, das 
9 às 13 horas. A galeria possui ar 
condicionado e o estaciona-

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-

mento é difícil na rua.

CARMEM MEDEIROS E SUSANA 
KRUG —Exposição de desenhos 
no Saguçio do Centro Municipal 
de Cultura (avenida Èrico Verís
simo, 3Ç7), 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 pura 50 carros. 
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 terçasu domingos, das 20 
às 3h30min, até 2 de setembro.

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 Wifeé, 
Cláudia Ster, Irineu Garcia e Né- 
iide 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 segundu 
a sexta das 10 às 12 horas e das 
13h30min às I4h30min.

JEANETE MUSATTI Individual
com 24 poças em madeira e bor
rachas, num trabalho plástico 
não-convondonal, em exposi
ção na galaria 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 Oàs 12 e

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. OMargs(Pra- das 14 às 19 horas. Não possui ar 
ça da Alfândega) possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

condicionado e o estaciona
mento é fácil na própria rua.

RIO-VERTENTE CONSTRUTIVA
Exposição coletiva na Sala da 

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

PERFORMANCE FOTOGRÁFICA
-Mostra com trabalhos de Mar

tin Streibel no Museu de Comu
nicação Social Hipólito José du 
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 Iberô 
Camargo, entre outros. Visitu
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Fotografia e brinquedos 

em exposição na cidade
A exposição fotográfica 

“Rivages”, promovida pela 
Aliança Francesa, com fo
tos realizadas em diversos 
continentes, encerra hoje. 
Em compensação, o Museu 
de Corbunicação Social Hi- 
pólito José da Costa mantém 
a mostra “Performance Fo
tográfica’’ até o final do 
mês. No roteiro de exposi
ções outras opções para se
rem conferidas como a de 
brinquedos japoneses no 
Shopping Center Iguatemi e 
a de Stina Birgitta, que tam
bém inaugura nesta sexta- 
feira.

tt!■h fH
'■■■ t

Papagaios |aponeses no Iguatemi
ROTEIRO

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.

dicionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua.

JÓIAS E METAIS REFRATÁRIOS
— Exposição com trabalhos de 
Miriam Mima Korolkovas nas

PAPAGAIOS E PIÕES DO JA
PÃO — Exposição e demonstra
ção somente hoje e amanhã na 
Praça Verde do Shopping Center 
Iguatemi. Os três japoneses Eiji 
Ohashi, Masaaki Hiroi e Tsugio 
Yoshino, das 18 às 21 horas de 
hoje, estarão montando e pin
tando piões, papéis e varetas de 
papagaios. No sábado, as de
monstrações serão feitas das 14 
às 19 horas.
STINA BIRGITTA — Exposição 
individual, com esculturas em 
argila e pedras semipreciosas, - 
no Salão Itapema do Hotel Plaza 
São Rafael. Visitação na aveni
da Alberto Bins, 514, até dia 27 
de agosto. Stina Birgitta realiza 
vernissage, hoje, às 20 horas, 
com 11 esculturas de diversas di
mensões.

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 
cond.icionado e o estaciona
mento é difícil, tente as transver
sais.

TÈTI NYGGARD Esculturas e 
entalhes em madeira em desta-

Salas Negras do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, pecas em 

que na galeria de arte Singular, ouro, prata, tântalo e outros ma-
até 27 de agosto. Visitação na feriais. Visitação no Margs (pra
Travessa Frederico Linck, 35, de Ca da Alfândega), até 1 f de se 
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-

tembro, de terças a domingos 
das 10 às 17 horas, o Museu pos
sui ar condicionado e o estado
namento é difícil. 
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, Willys de Castro, Hé
lio Oiticica e Lygya Clark, entre 
outros. Além das peças de arte, 
material didático e documentá
rio sobre o movimenlo çeocon- 
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

mento é difícil na rua.

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 ar con
dicionado e o estaciona ‘ é 
difícil nas imediações. 
PERFORMANCE FOTOGRÁFICA

rua.
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 
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. yisitação 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.
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 
13h30min às 14h30min. 
JEANETE MUSATTI — Individual 
com 24 pecas em madeira e bor
rachas, num trabalho plástico 
não-convencional, em exposí 
cão na galeria Tina Presser (rua 
Paulino Teixeira, 35) a'é 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.

COLETIVA DE ARTE — Mostra Mostra com trabalhos de Mar- 
organizada pelo Grupo da Livre tin Streibel no Museu de Comu- 
Arte Gaúcha em colaboração nicação Social Hipólito José da 
com a Loja Sandiz. Exposição de 
gravuras, desenhos e esculturas

Costa (rua dos Andradas, 959). 
Fotografias de pessoas conheci- 

de Danúbio Gonçalves, Clarice das na cidade, em tamanho na- 
Jaeger, ítalo Giora, Luís Mário 
Cladera, Silvia Cestari e Nilton 
Maia. Visitação até 3 de outubro
na Loja Sandiz (Shopping Center Camargo, entre outros. Visita-
Iguatemi), de segunda a sexta ção até 31 de agosto, de segun
das 10 às 22 horas, e no sábdo, 
das 10 às 20 horas.

tural e recortadas, como Ivan Pi
nheiro Machado, Eva Sopher, 
Luís Fernando Veríssimo e Iberê

da a sexta-feira, das 8h30min às 
17h45min. O Museu não possui 
ar condicionado e o estaciona-

PINTURASE ESCULTURAS
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.

RIVAGES — 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- ou use as Qorogens Pa9as 
nado e o estacionamento é difí- MARIA GLÓRIA CORBETTA — 
cj|. Individual com esculturas,

jóias e relevos de parede em 
ARQUITETURA/PAISAGISMO - bronze cromado e alumínio pin- 
NOVO HAMBURGO — Exposi
ção com aquarelas de Nathaniel 
Guimarães e Paulo Amaral na 
Contemporânea Galeria de Arte 204), com visitação de segunda 
(rua Mariano Mattos, 11 - Novo a sexta das 9 às 19 horas, e nos 
Hamburgo). Visitação até 22 de 
agosto, de segunda a sexta, das ras. A galeria não possui ar con-

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

TEATRO NA ALEMANHA
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 hoase nosfinsde semana du
rante a prpgramação do auditó
rio. Ar condicionado e estacio
namento difícil, tente o Parcão

Ex-

tado a duco. Em exposição até o 
final do mês na Cambona Cen
tro de Arte (rua Dona Laura,

sábados das 9h30min às 13 ho-

A arte ajuda a criar um mundo mais humano.

brindo caminhos para a cultura.) '


