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® Interessados em parti
cipar da 2* Felà (Feira Mu
nicipal de Artesanato em 
Fios e Lãs) poderão fazer 
suas inscrições até quinta- 
feira. Iniciativa é da Secre
taria Municipal da Indús
tria e Comércio e Artefim 
(Associação dos Artesãos e 
Artistas do Bom Fim). Felã 
será domingo, no estacio
namento coberto do Kaste- 
lào da José de Alencar.

Nesta quinta, 19h, o 
Margs (Praça da Alfânde- 

j ga) abre a exposição Arte 
Por Telefone — Videotexto, 
de Júlio Plaza. No mesmo 
dia, às 17h, o artista, conhe
cido por seu trabalho de 
vanguarda com meios ele
trônicos, estará no Auditó
rio do Margs/Susec para 
falar de sua obra.
• Estão abertas, na se
cretaria do Atelier Livre 
(Centro Municipal de Cultu
ra — Érico Veríssimo es
quina Ipiranga) as inscri
ções para o Festival de 

* Desenho, que será realiza
do de 15 a 26 de julho. Have
rá cursos e palestras com 

“ artistas plásticos. Mais in
formações pelo fone 21- 
6622.

r.
: L :

- ». .1
W

■■ '
r\\ ■ m

Quadro de 
Marisa 
Innecco

«

ícano Galeria Masson abre 
neste sábado, às llh, expo
sição da artista mineira 
Marisa Innecco. São traba
lhos recentes, da fase que a 
pintora chama de “Libera
ção”.
% Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul vai mostrar, 
a partir do dia 16, xilogra
vuras de Rubens Grilo. Dia 
19 o artista estará no 
Margs para participar dos 
Encontros no Museu.

eu
Orqueslra de Câmara da OSPA.

Próximo domingo, òs 4 da .arde, no Museu de Ar.es do Rio Grande do Sul. 
ENTRADA FRANCAApoio Cultural:
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mitt&s tMt— ..de A",, do Rio Graduo Sul
Subsecreíjru de Cultura 

Seaerana da Educação c Cutrura
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Júlio Plaza, espanhol 
radicado em São Paulo, é 
conhecido como o papa 
da linguagem gráfico- 
eletrônica no Brasil. E 
ele é a atração do Espaço 
Investigação, do Margs, 
com uma mostra intitula
da “Arte por Telefone - 
Videotexto”. Esta curio
sidade é composta de 
quatro monitores de tele
visão, acoplados a um sis
tema de vídeo, ligado 
um banco de dados em 
São Paulo: basta teclar 
que irá aparecer na tela 
informações visuais e es
critas. constantes neste 
banco. Para este caso, o 
projeto envolve edição 
eletrônica de trabalhos 
de arte apresentados por 
seus autores e laborató
rios de linguagem nos có
digos visual e escrito, in
cluindo narrativas infan
tis e experiências didáti
cas. Com o apoio da CRT, 
implantando o sistema de 
videotexto no Estado, 
mostra inaugura ama
nhã, no final da tarde, no 
Margs. É o estilo 
atualíssimo pelo ineditis- 
mo e criatividade.

a

a
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★ Amanhã, no MARGS, o ar
tista Julio Plaza inaugura 
mostra que tem por título 
“Arte por telefone — VI- 
deotexto”, no Espaço Inves
tigação. Esta mostra esteve 
em exposição na XVII Bienal 
de São Paulo e envolve arte 
visual, arte poesia, arte sobre 
o meio, além de um espaça 
para participação crítica do 
usuário.
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NO MARGS

O videotexto 

de Julio Plaza
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão da Sub

secretária de Cultura, traz a Porto Alegre o trabalho de 
Júlio Plaza “Arte por Telefone — Videotexto”, em expo
sição no seu Espaço Investigação a partir de hoje, quando 
acontece a abertura, às 19 horas.
Jülio Plaza define o videotexto como um “sistema de dis

tribuição direcional de informação para o mercado de mas
sa e dentro do qual os usuários podem solicitar informação 
a uma tela de televisão, de um banco de dados (em com
putador), através de um teclado. O “Videotexto”, continua 
Julio Plaza, “é o mais recente veículo de produção de lin
guagem gráfica-eletrônica”.

O Videotexto (VTX) é interativo, nascendo de um meio in
terpessoal, com a associação do telefone, televisor e com
putador (como banco de dados). A invenção do videotexto 
resultante de pesquisa que se realizam há mais de dez anos,’ 
surgiu simultâneamente em vários países, adaptando-se a 
diversas tecnologias de transmissão. O primeiro sistema de 
videotexto a ser implantado no mundo foi o do inglês Sam 
Fedida, operando sob o controle dos correios e telégrafos da 
Inglaterra, há cerca de cinco anos, sob o nome de Prestei. 
Atualmente, os sistemas de videotexto existentes adotam 
quatro tecnologias principais: O Te*létel (francês), o Telidon 
(canadense) e o Captains (japonês), além do Prestei. O 
Brasil, através da Telebrás, comprou o sistema Télétel 
devido a suas vantagens de qualidade e custo, encarregando 
a Telesp da fase inicial de testes em território nacional. A 
experiência brasileira, portanto, é contemporânea da im
plantação dos sistemas de videotexto similares em outros 
países.

Através de teclagem (semelhante a uma chamada tele- 
tomca), o usuário pode ter acesso aos mais variados tipos 
de informação visual e escrita, constantes do banco de 
dados.
O MARGS fica na Praça da Alfândega, s/n° e o horário de 

visitação é das lOh às 17 horas, de terças a domingos. A ex
posição de Julio Plaza permanecerá até o dia 28 deste mês.
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ARTES PLÁSTICAS
ifes,

Fazendo arte com informática
por Luiz Carlos Barbosa a sexta das 8 às 12 e das 14 às 21 

horas.

ADELSON PRADO — Individual 
na galeria de arte da Casa Mas- 
son com 18 óleos sobre tela de 
sua produção recente. Visitação 
de segunda a sexta das 8:30 às 
19 horas na rua dos Andradas, 
1.459. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações, use gara
gens pagas na Marechal Floria-

“Arte por Telefone — Vi- 
deotexto”, mostra que inau
gura hoje no Espaço Investi
gação do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, demons
tra a aplicação da informáti
ca do universo das artes 
plásticas. Na sala do Margs, 
o público poderá ver de
monstrações de como fun
ciona o sistema de vídeo-tex
to através de quatro apare- — 
lhos de televisão acoplados a 
um sistema de computador 
ligado a um banco de dados.
As demonstrações serão fei
tas pelo artista e estudioso 
Júlio Plaza, espanhol radi
cado no Brasil, que dedica- 
se a pesquisas na área. Hoje, 
às 17 horas no auditório do 
Margs, ele estará falando ao 
público do equipamento e sua 
aplicação na arte, na pesqui- < 
sa e intercâmbio de infor- ^ 
mações sobre obras e artis- | 
tas.

no.

ENIO PINALLI — Exposição de 
pinturas da produção atual na 
galeria Edelweis, com visitação 
até 13 de julho, de segunda a 
sexta das 8:30 às 12 e das 13:30 
às 18:30 horas. No sábado das 
8:30 às 13 horas. Na rua dos An
dradas, 1.805. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, mas há ga
ragens pagas na rua Senhor dos 
Passos.
ANNETTE KAPLAN — Mostra de 
tapeçarias explorando as for
mas da arquitetura urbana. Em 
exposição no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, até 7 de ju
lho, numa promoção conjunta 
do Serviço de Divulgação e Re
lações Culturais dos Estados Uni
dos. Visitação de terças a domin
gos das 10 às 17 horas.

MOTION — O CANADA EM 
MOVIMENTO — Exposição foto
gráfica mostrando o cotidiano 
do Canadá, com fotos que mos
tram a cultura humanística ao la
do do desenvolvimento tecnoló
gico. Promoção do Ministério 
das Relações Exteriores do Ca
nadá e da Nikon canadense no 
Museu de Comunicação Social 
Hipólito José da Costa (Andra
das, 959). Visitação de segunda 
a sexta das 8:30 às 17:45 horas. 
PAULO PORCELLA — Individual 
com 16 acrílicos sobre tela de 
sua produção recente. Visitação 
na agência do Banco Geral do 
Comércio (Sete de Setembro,
1156), de segunda a sexta das 10 
às 16:30 horas. Ar condicionado 
e estacionamento difícil, tente 
garagens pagas na Siqueira 
Campos.

I
X

ESCULTURAS
1

Peças em madeira, bron- Ü 
ze, alumínio e terracotas es- | 
tarào presentes no Encontro í, 
Nacional de Justiça, no Tri- | 
bunal Regional do Trabalho. I 
Segundo nota da instituição, 
o encontro contará com uma 
coletiva de sete escultoras 
gaúchas em sua nova sede, 
na Praia de Belas com a Ipi
ranga. Obras de Ana Dre- 
her, Cuca (Angela Pettini), 
Graça Dolores, Marisia 
Martins, Leda Nacul, Dione 
Moraes e Janema Gershen- 
son.

"Justiça Social", escultura de Marisia Martins

Kiel. Exposição na Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do Insti
tuto de Artes da UFRGS (rua Se
nhor dos Passos, 248), com visi
tação até 18 de julho.

Catani, Suzana Sommer, Barth, 
Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das 10 às 
12edas 13:30às 16:30horas. Na 
Sete de Setembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas. 
ESPAÇO DE ARTE — Coletiva 
com pinturas, gravuras e dese
nhos de Eduardo Cruz, Norma 
Cazzulo, Danúbio Gonçalves, 
Paulo Amaral, Alice Bruegge- 
man, e Alice Soares, entre ou
tros. No Instituto Yázigi (Andra
das, 1.560 -10? andar), até 10de 
julho, com visitação de segunda

Indivi
dual com 35 p-ccis em gravura 
na Realce Galeria de Arte (Inde
pendência, 674), ate dia 12 de 
|ulho. Visitação de segundas a 
sextas-feiras das 8:30às 12e das 
14 às 19 horas A galeria não 
possui ar condicionado e o esta 
cionamento é gratuito em gara
gens próximas.

FAYGA OSTROWER Retros
pectiva com obras em desenho, 
gravura, pintura e ilustrações, 
reunindo 40anosde trabalho ar
tístico. Visitação no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 21 
de julho, das 10 às 17 horas, de 
terças a domingos. O Margs pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, mas há gara
gens pagas nas imediações.

VITOR HUGO PORTO

ÁGUA E TINTA

A galeria de arte do Thea- 
tro Mágico, abre hoje uma 
coletiva com os artistas do 
Atelier Água e Tinta, com 36 
peças de Silvio Cestari Cu
nha, Sandra Reu, Isabel de 
Castro, Delfina Reis e Ana 
Isabel Lovato. Visitação de 
segunda a domingo, das 11 
às 15 e das 20 às 3 horas, na 
rua Thomaz Flores, 123, até 
28 de julho. O espaço não 
possui ar condicionado e o 
estacionamento é fácil.

wm
A ARTE MAIOR DA GRAVURA
— Coletiva com 13 gravadores 
gaúchos na galeria de arte do 
Badesul, integrando o ciclo de 
exposições dos de/ aros de ati- s 
vidades do banco Exoosiçáoaté „ 

COMETA ARTE — Coletiva rom 29 de |u!ho. ccrr obras de Anico l
trooalhos de loura Castilhos. Uo Hersfcovits Joir Dias Moocir á
Menno Borreto, Fabio Vaile, Tefi Gu.s Nury Yost, Paulo Chimen £ 
Woldroff, luisa Meyer, Rona do oes. Vero Grmberg. Mona luoa g)

ROTEIRO

ã

Pintura de Delfina Reis na galeria do Theatro Mágico
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O Margs apresenta a aplicação da informática na criação artística

Uma linguagem 

nova no 

meio artístico
nho possuem a mesma substância 
gráfica. Por isso ele defende que o es
paço do videotexto projeta o signo 
mental abstrato e esquemático, ao 
contrário da projeção ao modo do ci
nema ou da fotografia. “Nesse espa
ço, cada ponto-luz-cor é um sol, uma 
luz-através, que converge para a sín
tese da história da pintura e da ideo- 
grafia-orientais como culturas e cria
ções intensamente organizadas’’.

Espanhol radicado no Brasil há 18 
anos, Julio Plaza também trabalha 
com escultura, pintura, cinema e le
ciona linguagem visual na Escola de 
Comunicações e Artes da Universida
de de São Paulo. “A idéia tem que se 
apresentar no mídia mais adequado' ’, 
ensina. Em 1971, ele foi o criador do 
curso de serigrafia no Instituto de Ar
tes da UFRGS, onde em 1978 organi
zou o curso de Artes Gráficas. As de
monstrações do sistema de videotexto 
poderão ser vistas até o dia 28 deste 
mês no Margs, das 10 às 17 horas.

por Luiz Carlos Barbosa

Desde ontem o Espaço Investiga
ção, do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, tem linha direta com os compu
tadores da Telecomunicações São 
Paulo S/A (Telesp). O espaço do 
Margs destinado a exposições de pes
quisas em linguagens e suportes con
temporâneos, desta vez mostra o pro
jeto “Arte e Videotexto’’, do artista e 
pesquisador Julio Plaza. O sistema, 
instalado com o apoio logístico da 
CRT, reúne televisores, linhas telefô
nicas e o acesso a um banco de dados. 
Permite que os aparelhos recebam 
mensagens visuais e escritas de um 
programa criado pelo artista. Segun
do Plaza, este programa é uma sínte
se qualitativa do projeto exposto em 
1982 no Museu da Imagem e do Som 
(SP) e na XVII Bienal de São Paulo, 
em 1983. Trata-se da aplicação da in
formática e das telecomunicações (te- 
lemática), na criação artística, que 
dispõe, desta forma, de uma lingua
gem nova capaz de um diálogo entre o 
produtor (editor) e o receptor (usuá
rio).

Conforme Plaza, a tendência dos 
meios de expressão novo- é utilizar o 
conteúdo dos meios antigos, mas res
salta que a soma de multimídias num 
processo de interação resulta num 
meio qualitativamente diferente. 
Mestre em comunicação e semiótica 
pela PUC de São Paulo, Plaza ainda 
não vislumbra as consequências da 
utilização do videotexto na difusão da 
arte. Mas compara o sistema a um 
jornal eletrônico, onde o usuário pode
rá obter informações também sobre 
as obras de arte em suportes tradicio
nais (como a tela), sobre o autor e in
clusive informações do mercado de 
arte: cotações, galerias, museus.

O projeto “Arte e Videotexto’ ’ inclui 
a edição eletrônica de trabalhos de ar
te, laboratório de linguagem nos códi
gos visual e escrito e a edição do 
Bienal-Informativo (como jornal ele
trônico ) da Bienal para veicular infor
mações sobre os percursos e roteiros 
para os visitantes. Para o artista, o vi
deotexto confirma que escrita e dese-
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® Júlio Plaza iniciou a 
abertura da mostra organi
zada com a colaboração da 
Companhia Riograndense 
de Telecomunicações com 
um rápido speech em que 
apresentou o esquema de 
videotexto, que possibilita 
criações artísticas. Segura
mente. uma das realiza
ções de maior atualidade e 
perfeitamente de acordo 
com o momento em que vi
vemos o grande entusias
mo com os videotextos.

relhos acionando as teclas 
para acompanhar a 
magnífica realização 
artística. Pela primeira 
vez o esquema saiu de São 
Paulo e contou com a cola
boração da central paulista 
para a apresentação.

* Júlio, que realizou dou
torado na USP com este 
trabalho, atualmente 
aprende arte chinesa, pois 
considera o ideograma da 
escrita chinesa com multa 
semelhança com videotex
to de arte. A primeira linha 
das artes plásticas gaúchas 
esteve no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul e o entu
siasmo foi grande com a 
apresentação proporciona
da por Júlio Plaza.

® Confesso que até aqui 
desacreditei na tv, que con
sidero um sonífero de po
tente qualidade, e tampou
co me interessei pelos 
avanços no setor. Entre
tanto, fiquei preso aos apa-

Segunda-feira, 08.07.85/SEGUNDO CADERNO — 9



: .JÍüLJ ornai
Data*.
Pagina: .3.
A s sunt o:... íuUo

ARTES PLÁSTICAS

Quatro coletivas, nas 

galerias da capital
Prossegue no Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul, 
Espaço Investigação, a 
mostra demonstrativa do 
artista Julio Plaza, com 
“Arte Por Telefone - Video- 
texto”, até 28 deste mês. No 
Theatro Mágico continua 
em exposição a coletiva 
dos artistas integrantes do 
Atelier Água e Tinta, com vi
sitação até o fim do mês. A 
individual de VitGr Hugo : 
Porto, na Realce Galeria de | 
Arte pode ser vista até sex- 1 
ia-feira e a coletiva do Espa- | p? 
40 de Arte do Yázigi encerra £g| 
nesta quarta, dia 10.

8

3

á
Desenho de Silvia Cestari Cunha, na Theatro Mágico

ROTEIRO
cionamento é difícil, tente a rua 
Caldas Júnior ou use garagens 
pagas.

condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.

ESPAÇO DE ARTE — Coletiva 
com pinturas, gravuras e dese
nhos de Eduardo Cruz, Norma 
Cazzulo, Danúbio Gonçalves, 
Paulo Amaral, Alice Bruegge- 
man, e Alice Soares, entre ou
tros. No Instituto Yázigi (Andrc- 
das, 1.560-10? andar), até 10de 
julho, com visitação de segunda 
a sexta das 8 às 12 e das 14 às 21 
horas.

ENIO P|NALLI — Exposição de 
pinturas da produção atual na 
galeria Edelweis, com visitação 
até 13 de julho, de segunda a 
sexta das 8:30 às 12 e das 13:30 
às 18:30 horas. No sábado das 
8:30 às 13 horas. Na rua dos An- 
dradas, 1.805. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, mas há ga
ragens pagas na rua Senhor dos 
Passos.

MIRIAN PCHARA — Exposição 
individual com 23 desenhos de 
Mirian Pchara na Delphus Arte 
Sobre Papel, de Canoas, até 28 
deste mês. Visitação de segunda 
a sexta, das 9 às 12 e das 14 às 
18:30 horas. E no sábado, das 9 
às 12 horas. Na rua Tiradentes, 
381, loja 42, no Golden Center.

MARISA INNECCO — Individual 
com acrílicos sobre tela da artis
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. No sábado das 8:30 às 13 
horas. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.
COMETA ARTE — Coletiva com 
trabalhos de Laura Castilhos, Lia 
Menna Barreto, Fabio Valle, Teti 
Waldraff, Luísa Meyer, Ronaldo 
Kiel. Exposição na Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do Insti
tuto de Artes da UFRGS (rua Se
nhor dos Passos, 248), com visi
tação até 18 de julho.

VITOR HUGO PORTO — Indivi
dual com 35 peças em gravura 
na Realce Galeria de Arte (Inde
pendência, 674), até dia 12 de 
julho. Visitação de segundas a 
sextas-feiras das 8:30 às 12 e das 
14 às 19 horas. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é gratuito em gara
gens próximas.

FAYGA OSTROWER — Retros
pectiva com obras em desenho, 
gravura, pintura e ilustrações, 
reunindo 40 anos de trabalho ar
tístico. Visitação no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 21 
de julho, das 10 às 17 horas, de 
terças a domingos. O Margs pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, mas há gara
gens pagas nas imediações.

A ARTE MAIOR DA GRAVURA
— Coletiva com 13 gravadores 
gaúchos na galeria de arte do 
Badesul, integrando o ciclo de 
exposições dos dez anos de ati
vidades do banco. Exposição até 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen- 
des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catani, Suzana Sommer, Barth, 
Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das 10 às 
12edas 13:30às 16:30horas. Na 
Sete de Setembro, 666, com ar

PAULO PORCELLA — Individual 
com 16 acrílicos sobre tela de 
sua produção recente. Visitação 
na agência do Banco Geral do 
Comércio (Sete de Setembro, 
1156), de segunda a sexta das 10 
às 16:30 horas. Ar condicionado 
e estacionamento difícil, tente 
garagens pagas na Siqueira 
Campos.

GENTE, ÁGUA E TINTA — Cole
tiva na galeria de arte do Thea
tro Mágico com os artistas do 
Atelier Água e Tinta. Trabalhos 
de Silvia Cestari Cunha, Sandra 
Reis, Isabel de Castro e Delfina 
Reis, entre outros. Visitação na 

Thomaz Flores, 123, de se
gundas a domingos, das 11 às 15 
e das 20 às 3 horas, até 28 de ju
lho. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na rua.

rua

ARTE POR TELEFONE —VIDEC 
TEXTO — Demonstração no Es
paço Investigação do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul sobre 
a aplicação da informática no 
universo das artes plásticas. 
Quatro aparelhos de televisão 
conectadoscomaTelespemSão 
Paulo através da CRT, transmi
tem informações de um progra
ma criado pelo artista e pesqui
sador Julio Plaza. Visitação até 
28 de julho, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado e o esta-
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Arte por telefone, 
com apoio da CRT

P ara quem não se importa de entrar em fila para ver 
uma exposição de artes plásticas, a pedida é ir até o 
Espaço Investigação do Museu de Arte do Rio Gran

de do Sul (Praça da Alfândega s/n°). assistir á mostra de 
Videotexto: Arte por Telefone, orquestrada pelo espanhol 
paulista Júlio Plaza. A mostra, que tem o apoio tecnológico 
da CRT, sai pela primeira vez de São Paulo, onde está o 
banco de dados que alimenta o computador que, por sua 
vez, informa o usuário do videotexto. Entre as 120 mil pági
nas já implantadas neste novo e revolucionário sistema de 
comunicações que começa a operar no Rio Grande, está o 
programa montado por Júlio Plaza e que contém: Arte Vi
sual. Arte Sobre Arte. Interarte, Arte Poesia, Arte Narrati
va, Arte sobre o Meio e Tradução, mostrando trabalhos do 
próprio Júlio Plaza, de Alex Flemming, Carmela Gross, 
Regina Silveira, Alice Ruiz, Lenora de Barros, Ornar Khou- 
ri, Paulo Leminski, Paulo Miranda, Mònica Nador e Nina 
Moraes.
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EXPOSIÇÃO
FIGURA HUMANA - Na 
galeria de arte do hotel Laje
de Pedra, em Canela. Mos- tra de fotos de IIka Pontes, 
tra de desenhos e pinturas de COLETIVA DA ESTÁGIO -

No atelier do Estágio Arma
zém de Arte (Bordini, 1682), 
em horário comercial, de se
gunda a sábado. Coletiva 
com Irma Koliver e Mirela 
Bolognini, entre outros. 
ENTREGA DA RAPADURA 
— Na Pinacoteca Barão de 
Santo Ângelo (Senhor dos 
Passos, 248). Reúne traba
lhos dos formandos do Insti
tuto de Artes, entre os quais 
Ronaldo Kiel, Cynthia Vas- 
concellos e Fernando Lim- 
berger. De segunda a sába
do, em horáriocomercial.
OI TENTA — Na galeria Ar- 
te&Fato (Santo Antônio, 
226), horário comercial de 
segunda a sábado. Mostra 
coletiva de artistas jovens 
locais. Até 3 de agosto. 
ARTISTAS GAÜCHOS 
CONTEMPORÂNEOS - Na 
Delegacia de Educação de 
Cachoeira do Sul, reunindo 
21 nomes, em promoção da 
Subsecretária de Cultura. 
WAGNER DOTTO - Na ga
leria do bar Água na Boca 
(Praça Conde de Porto Ale
gre, 55), a partir das 21 ho
ras. Mostra de desenhos em 
pastel. Até31 de julho.
ARTE POR TELEFONE - 
No Margs (Praça da Alfân
dega), de terças a domingos, 
das lOh ás 17h. Mostra de 
trabalhos de Júlio Plaza. Até 
28 de julho.
PEQUENOS E GRANDES 
FORMATOS - Na Galeria 
Tina Presser (Paulino Tei
xeira, 35), diariamente, ho

rário comercial. Mostra de 
pinturas, desenhos e objetos 
dispostos em dois ambien
tes, de acordo com suas di
mensões. Até 10 de agosto. 
MÍRIAM PCHARA — Naga- 
leria Delphus de Canoas 
(Rua Tiradentes, 381, loja 
42). Mostra de desenhos da 
artista taquarense. Horário 
comercial, de segunda a sá
bado. Até 28 de julho.
MAR ISA INNECO - Na ga
leria da Casa Masson (An- 
dradas, esquina Marechal 
Floriano), em horário co
mercial, de segunda a sába
do. Pinturas.
GRUPO LIVRE DE ARTE
— Na loja Sandiz do Shop
ping Center Iguatemip das 
9h ás 22h, de segunda a sába
do, coletiva com Alzira Ho- 
naiser, Klaus Flach, Gilmar 
Carneiro, entre outros. Até 
14 de agosto.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
— No Museu Universitário 
(Av. Paulo Gama, 110), dia
riamente, das 8h30min ás 
12h30min e das 14h30min ás 
18h30min. Exposição de ma
terial ligado á ciência e tec
nologia.
PETRÓLEO - No Planetá
rio da Ufrgs (Ramiro esqui
na Ipiranga), de segunda a 
sábado, das 8h às llh e das 
14h ás 18h. No sábado e do
mingo, das 17 ás 21 h. Exposi
ção permanente sobre petrò-

Ivone Marques de Carvalho. 
GENTE, ÁGUA E TINTA - 
Na galeria do bar Theatro 
Mágico (Thomás Flores, 
123), a partir das 20h, diaria
mente. Mostra de gravuras, 
desenhos e pinturas de Silvia 
Cestari, Isabel de Castro, en
tre outras. Até 28 de julho. 
IVONE MARQUES DE 
CARVALHO — Na galeria 
de arte do Hotel Laje de Pe
dra, em Canela. Bico de pe
na e técnica mista. Até 4 de 
agosto.
ESPAÇO DE ARTE1L - No 
Centro Yázigi de Educação e
Cultura (10° andar da Gale
ria Malcon), em horário co
mercial de segunda a sába
do, Coletiva com Alice Soa
res, Eduardo Cruz, Nelson 
Jungbluth, entre outros. 
ESTELAMARIA CATANEO 
— Na galeria de arte do Ho
tel Embaixador (Jerônimo 
Coelho, 354), em horário co
mercial, diariamente. Es
culturas.
CRISTIANO CHAGAS - Na 
Quimera Altes e Livros (Os
valdo Aranha, 1070, sala 
401), em horário comercial, 
de segunda a sábado. Acríli
co sobre tela.
GLADYS GAYER E SUZA- 
NA ALVEZ — No Ponto de 
Arte Alberto (24 de Outubro, 
11), em horário comercial, 
de segunda a sábado. Dese
nhos.
PROJETO RIO GUAlBA - 
Na Estação Mercado do 
Trensurb, diariamente, mos-

leo.


