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Observações :

- apresentação de seu trabalho em "Pré-estréia",13 desenhos execu

tados a grafite e tinta acrílica sobre lona,que em outubro esta

rá exposta na Galeria Arte Maior do Rio de Janeiro* •

!
1
:
I
:

■



Jcmal: ~ Uxcj^rwo

../_Q.5..../.J_£Data:.
Pagina: <$" ^pftyo^

Hv\Vs>Va Rul^V».Assunto:

O que deve ser*****^ 

visto da arte jovem
^ Roberto Gigante está mudando de idade hoje 

amigos organizaram-se para preparar a comemoração, 
que está sendo encabeçada porEmÜla Schneider.

Heleninha Saibro Ferreira recebe muitos cumpri
mentos dos amigos pela nova idade que inicia hoje.
ik’ Uma autêntica audição da banda do exército norte- 

americano é o que o Instituto Cultural Brasileiro Norte 
Americano proporciona amanhã, no auditório de sua sede 
no centro. Trata-se da Banda do Comando 79, sediado no 
Panamá, que realizará o espetáculo.

Os novos trabalhos de Milton Kurtz, desenhos sobre 
lona em acrílico, causam impacto e muita gente vai estar 
reunida logo mais, no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, para conhecer antecipadamente a coleção de 13 tra
balhos que serão enviados para o Rio, onde o artista tem 
exposição marcada em outubro. Milton Kurtz vai conver
sar a respeito do seu trabalho com os participantes do en
contro.
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Passar no MARGS, 
entre as lOeas 17 horas 
de hoje, para ver a pré 
estréia dos trabalhos de 
Milton Kurtz.
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Os climas e tensões do 

desenho de Milton Kurtz
por Luiz Carlos Barbosa

O artista plástico Milton 
Kurtz, 34 anos, natural de 
Santa Maria, nesta quarta- 
feira faz uma mostra de sua 
produção recente no Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul. Ele expõe somente ho
je uma série de 13 desenhos 
realizados a grafite e tinta 
acrílica sobre lona, numa 
pré-estréia da individual 
que realiza em outubro na 
Galeria Arte Maior, do Rio 
de Janeiro. Durante a expo
sição, ele estará no auditório 
do Margs discutindo com o 
público os aspectos de sua 
linguagem plástica, cujos 
elementos, signos visuais e 
espaço expressam um dis
curso metalingiüstico. Co- 
mo ele mesmo analisa, a £ 
atual fase de seu trabalho, o 
baseado essencialmente na ° 
imagem do corpo, consti- § 
tui determinados climas. á 
Esses sentimentos são o re
sultado de tensões estabele
cidas entre as figuras, cores 
e formas.

Formado em arquitetura, 
em 1977, Kurtz tem partici
pado de grupos e movimen
tos artísticos locais como o 
Espaço No e o Grupo KVHR, 
além de integrar salões e co
letivas.

3s

"Feitora", desenho de Milton Kurtz no Margs

MASSON GALERIA DE ARTE —
Exposição coletiva em comemo-

mento à disposição dosclienti

ESTHER BENETTI BIANCO — In
dividual com 20 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 na 
rua.

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

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.

ração ao sesquicentenário da 
Revolução Farroupilha, que em
presta a temática aos trabalhos 
de Carlos Scliar, Clébio Sória, 
Danúbio Gonçalves, Glauco Ro
drigues, João Motini, José Lut- 
zenberger, Nelson Jungbluth e 
Vasco Prado. Paralelamente 
mostra de aquarelas de José Lut- 
zenberger, da "Coleção Farra
pos", que o artista realizou para 
comemorar o centenário Farrou
pilha. Visitação até 20de setem
bro na Casa Masson (Andradas, 
1.459), de segunda a sexta, das 
8:30 às 18 horas, e no sábado, 

em outras regiões do país. O das 8:30 às 13 horas. A galeria 
Margs está com o regula
mento e as fichas de inscri-

e no
SALÕES DE ARTE

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul está divulgan
do e orientando artistas lo
cais interessados em parti
cipar de salões no estado e

possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil nas imedia
ções.ção para o Sul América Jo

vem Arte, além do Salão de 
Artes Plásticas de Goiânia e 
do 38“ Salão de Pernambu
co. Até 30 de setembro, o Ins
tituto Nacional de Artes 
Plásticas da Funarte está 
recebendo inscrições para 
ocupação da Galeria Macu- 
naíma. O Margs dispõe do 
edital de convocação e colo
ca ao alcance dos artistas 
gaúchos. Maiores informa
ções no Núcleo de Promo
ções e Comunicação do 
Margs.

RUDY MEIRELES — Individual 
com desenhos e pinturas, em 
exposição na galeria Emoldurar- 
te (rua Lima e Silva, 320), até 10 
de setembro. Visitação de se
gunda a sexta das 8 às 12 e das 
14 às 19 horas, e no sábado, das 
8 às 12 horas. A galeria não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, tente as trans
versais.

CONTEMPORÂNEOS DE PRO
VÍNCIA — Coletiva no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul com 
obras em pinturas e colagens. 
Trabalhos de Ana Bressani, Di- 
mas Garcia, Eneas Dedecca, 
Francisco Biojone, Jerci Macca- 
ri, Thomaz Perina e Vanderlei

ROTEIRO
Soares Zalochi. Visitação até 17 ARTE E CULTURA: DO MODER- 
de setembro, de terças a domin- NISMO À ATUALIDADE — Expo- 
gos, das lOàs 17 horas. sição reunindo painéis fotográfi

cos sobre a Semana de Arte Mo-

TEATRO NA ALEMANHA - Ex
posição fotográfica com painéis 
sobre o teatro alemão nos últi
mos 20 anos. Visitação até 1 5 de 
setembro no Espaço Livre do 
Teatro de Câmara (República, 
575), das 14 às 21 horas. A casa 
não possui ar condicionado e o 
estacionamento é fácil na rua.

JOÃO LUIZ ROTH — Individual 
na Fundação Municipal de Cul- derna, obras de artes plásticas e 
tura de Pelotas (praça coronel arquitetura representativas do 
Pedro Osório, 6), com óleos so- movimento, documentos e ori- 
bre tela. Visitação até o dia 25 ginais de Guimarães Rosa. Tam- 
de setembro, das 13 às 18:30 ho- bém uma seleção de desenhos

Ar,



do 38? Salao de Pernambu
co. Até 30 de setembro, o Ins
tituto Nacional de Artes 
Plásticas da Funarte está 
recebendo inscrições para 
ocupação da Galeria Macu- 
naíma. O Margs dispõe do 
edital de convocação e colo
ca ao alcance dos artistas 
gaúchos. Maiores informa
ções no Núcleo de Promo
ções e Comunicação do 
Margs.
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exposição na galeria Emoldurar- 
te (rua Lima e Silva, 320), até 10 
de setembro. Visitação de se
gunda a sexta das 8 òs 12 e das 
14 às 19 horas, e no sábado, das 
8 às 12 horas. A galeria não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, tente as trans
versais.

a pmiurus, em e rins de semana, durante a pro
gramação teatral. O Centro Mu
nicipal possui ar condicionado e 
estacionamento para 50 carros.

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 Cenfer 
Iguatemi), de segunda a sèxta 
das 10 às 22 horas, e no sábdo, 
das 10 às 20 horas.

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 
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.

CONTEMPORÂNEOS DE PRO
VÍNCIA — Coletiva no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
obras em pinturas e colagens. 
Trabalhos de Ana Bressani, Di- 
mas Garcia, Eneas Dedecca, 
Francisco Biojone, Jerci Macca- 
ri, Thomaz Perina e Vanderlei 
Soares Zalochi. Visitação até 17 

TEATRO NA ALEMANHA - Ex- de setembro, de terças a domin- 
posição fotográfica com painéis 
sobre o teatro alemão nos últi
mos 20 anos. Visitação até 15 de 
setembro no Espaço Livre do 
Teatro de Câmara (República,
575), das 14 às 21 horas. A casa 
não possui ar condicionado 
estacionamento é fácil na rua 
JOCHEN GAST
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ROTEIRO

gos, das 10 às 17 horas.

JOÃO LUIZ ROTH — Individual 
na Fundação Municipal de Cul
tura de Pelotas (praça coronel 
Pedro Osório, 6), com óleos so
bre tela. Visitação até o dia 25 
de setembro, das 13 às 18:30 ho
ras.
HENRIQUE RADOMSKY E IRMA 
KOLIVER — Exposição com pin
turas de Irma Koliver e escultu
ras de Henrique Rodomsky na 
galeria Ponto de Arte Alberto. 
Visitação até 15 de setembro na 
5a Avenida Center (24 de Outu
bro, 111), de segunda a sexta, 
das 10 às 19 horas, e no sábado, 
das 10 às 13 horas. A galeria pos
sui ar condicionado e estaciona-

e o

Moslrcr foto
gráfica com paisagens da Ale
manha e da França, realizadas 
pelo fotógrafo Jochen Gcist. Visi
tação no Museu de Comunica
ção Social Hipólito José da Cos'a 
(Andradas, 959), até 29 de se 
tembro, de segunda a sexta-fei
ra, das 8:30 às 12 horas e das 14 
às 18 horas. Não possui nr condi
cionado e o estacionamento ó 
difícil nas imediações. 
CENTENÁRIO FARROUPILHA 
Promoção no Museu de Com 
cação Social Hipólito José da 
Costa (Andradas, 959), mostra 
fotográfica com reproduções do 
acervo do Museu. Visitação até 
30 de setembro, das 8:30às 12e 
das 14 às 18 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.
CENA ALTERNATIVA NA REPÚ
BLICA FEDERAL DA ALEMANHA
- Exposição com painéis foto

gráficos sobre movimentos al
ternativos alemães (pacifismo e 
ecologismo). Visitação até 6 de 
setembro no Instituto Goe'he (24 
de Outubro, 112), sábados e do 
mingos, durante a programai.!ia 
teatral, e na semana, das 8:30 
às 20 horas.

e
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RENINA KATZ — Individual com 
litografias nas Salas Negras do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (praça da Alfândega). Expo
sição até 22 de setembro, de ter
ças a domingos, das 10às Cho
ras. O Margs possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí
cil nas imediações.
MAURO NEDEFF Exposição
individual com 20 pinturas 
óleo e acrílico sobre tela na Ga
leria de Arte do Theatro Mágico 
(Thomaz Flores, 123). Visitação 
até 23 deste mês, de terças a do
mingos, das 20 às 3 horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil.
COLETIVA DE PINTURA - Na 
galeria de arte do Badesul, 
trabalhos de Fernando Boril, 
Mara Alvares, Renato Heuser, 
Glória Yen Yordi, Iná Fontini e 
Frantz. Visitação até 2 de ou'u 
bro, de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 16:30 horas. Na 
Sete de Setembro, 666. A galeria 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil.

em
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REVOLUÇÃO FARROUPILHA
Mostra comemorativa com obje
tos do acervo do Museu Juliode 
Castilhos. Painéis, expositores 
luminosos e textos, além de 
computador, que responde in
dagações sobre a Revolução dos 
Farrapos. Visitação até 30 de se
tembro no Museu Júlio de Casti- 
Ihos (Duque de Caxias, 1.231), 
de terças a domingos (inclusive 
feriados), das 9 às 17 horas. O 
Museu não possui ar condicio
nado e o estacionai;,auto é difí
cil na rua, tente a Espirito Santo.
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“Pantera D’Alva’’ é uma das obras do artista

Em discussão, obra 

de Milton Kurtz
Hoje, entre lü e Í7 horas, no Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul. órgão da SUSEC, Milton Kurtz estará apresentando seu 
trabalho em ”Pré-Estréia", quando estará discutindo infor
malmente com o público, aspectos de sua obra como artista 
plástico. Enfoque especial será dado à série de 13 desenhos 
executados a grafite e tinta acrílica sobre lona. que no próximo 
mês de outubro estará exposta na Galeria Arte Maior do Rio de 
Janeiro.

Segundo o artista, esta série dá prosseguimento a um proces
so destinado a registrar climas resultantes de tensões esta
belecidas entre figuras, cores e formas. Uma discussão de 
elementos plásticos, signos visuais e espaço real.

Milton Kurtz nasceu em Santa Maria, é formado em arqui
tetura e no momento mora em Porto Alegre. Foi um dos 
criadores do Grupo KVHR. Integrou o Espaço NO. tendo par
ticipado. ainda, de várias coletivas e salões com diversas 
premi ações.


