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Giro da Notícia
® O trabalho polêmico, inconvencional e até agressivo 
de Robert van Ackaren pode ser conhecido através de 
uma mostra de seis de seus filmes, que o Instituto Goe- 
the promove durante esta semana, na Casa de Cultura 
Mário Quintana. Ackeren nasceu em Berlim, em 46, 
onde começou a atuar como câmera, iniciando a pro
dução cinematográfica nos anos 60. Seus trabalhos, em | 
grande parte legendados em espanhol, abordam, como 
compromisso pessoal do cineasta, a questáo da mulher 
na sociedade burguesa.
* Arte e Arquitetura na Pós-Modemidade é o tema do 
debate que acontece nesta quarta-feira á tarde no 
Margs, integrando o projeto "Encontros no Museu”. 
Estarào presentes, como painelistas, Annateresa Fa
bris, Carlos Eduardo Comas, Gilberto Flores Cabral e 
Luís Antônio Carvalho da Rocha. Annateresa Fabris 
está em Porto Alegre para um seminário de extensão 
no Margs, que se estende até o dia 4, e é especialista 
em História da Arte.
® O Congresso da Associação Brasileira de Agentes de 
Viagem, marcado para meados deste mês, em Belo 
Horizonte, terá uma representativa participação do 
Rio Grande do Sul, que espera atrair turistas para nos
sos pagos. Inclusive a intenção das autoridades do tu
rismo gaúcho é realizar o próximo encontro da ABAV 
aqui mesmo, no Estado.
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