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COR AÇAO
São painéis de tecido transoarente pintados com aquarela,díspostos
de maneira que o observador e seus movimentos se integrem a cena criahdo uma situação viva, mutante

me-tiror^ nirvana cada momento.

Utilizo o suporte transparente da relação de imagens do rio (lago)
e da incidência da luzfBo sol)sobre o mesmo. A imagem da luz, das
transparências, da luz nas transparências. A água •

• •

o ar •

• •a

luz do

sol...a ação da luz do sol,a ação das cores.
Existe também a relação da horizontalidade do transcurso de um rio
e o transcurso imaginário,invisível a olho nu,do coração de um ser
humano.
Tntegro ao trabalho um texto que revela o nrocesso e as relações
entre as imagens utilizadas .TTeste texto procuro relatar as experiên
cias sensoriais que me "tocaram” em diversos morentos(sons,melodòas,
imagens,lembranças ...) e me conduziram a estas relações. Exoerieneias
estas que desencadearam um raciocínio e uma constatação lógica de fa
tos e realidades antes não percebidas.

Ana Torro no
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Porto Alegre, terça-feira, 10 de setembro de 1985 — GAZETA MERCANTIL SUL

Cultura e Lazer
ARTES PLASTICAS

Farroupilhas na tapeçaria de Leka
por Luiz Carlos Barbosa

Com 13 peças evocando
motivos do Rio Grande do
Sul, a tapeceira Leka Leotildes Inaugura sua terceira in
dividual. A mostra, que faz
parte do calendário das co
memorações do sesquicentenário Farroupilha, abre
quinta-feira, dia 12, no Sa
guão da Assembléia Legis
lativa. Entre as tapeçarias,
Leka, 23 anos, em formas fi
gurativas, retrata a Praça
da Matriz, à época da Revo
lução, as ruínas de São Mi
guel e o prédio em que foi
realizada a primeira As
sembléia Constituinte no
Brasil. Realizados especlalmente para esta exposição,
apenas uma das tapeçarias
segue uma linguagem abs
trata. É a peça "República

Rio-grandense”, um grupo
de tiras trançadas e estiliza
das, com as cores do Rio
Grande do Sul. A mostra po
de ser visitada até 27 de se
tembro, das 9 às 12 e das
14:30 às 18:30 horas, de se
gunda a sexta. Com o patro
cínio do Banco do Estado do
Rio Grande do Sul, a mostra
vai itinerar por São Paulo,
Rio de Janeiro e Brasília.
■COR AÇÃO" NO MARGS
A artista plástica Ana Torrano, 36 anos, realiza hoje no
Elspaço Investigação do Mu
seu de Arte do Rio Grande do
Sul, uma instalação plásti
ca. Ela utiliza tecidos trans
parentes com tinta aquarelada, buscando no próprio
movimento do pano, uma
forma mutável. Seus traba-

lhos ficarão em exposição
até 2 de outubro, com visita
ção de terças a domingos,
das 10 às 17 horas. Ana Torrano, natural de Santa Cruz
do Sul, formou-se em Artes
Plásticas em 1970, na
UFRGS, e estudou na Uni
versidade de Sena (Itália).

cheiti e Trindade Leal. Eles inlegrarão a exposição especial da
Bienal "Expressionismono Brasil
- Heranças e Afinidades". Visita
ção de segunda a sexta, das 10
às 12 horas e das 14 às 20 horas,
e nos sábados, das 10 às 12 e das
14 às 19 horas. Não possui ar
condicionado e o estaciona
mento é fácil na rua.

ROTEIRO

MAUCHA
Exposição individual com 20 óleos sobre tela na
galeria de arte Edelweiss (rua
dos Andradas, 1.805), com visi
tação até 18 de setembro, das 8
às 12 e das 14 às 19 horas. A ga- g
leria não possui ar condicionado o
e o estacionamento é difícil nas °
imediações, mas há garagens J
pagas na Senhor dos Passos.
■s

PRÉ VISÃO — Coletiva com pin
turas e esculturas reunindo oito
arlistas gaúchos que foram con
vocados para integrar a 18? Bie
nal Internacional de São Paulo.
Exposição na Galeria Tina Presser (rua Paulino Teixeira, 3.5),
até 30 de setembro. Obras de
Vasco Prado, Francisco Stockinger, Iberê Camargo, Maria Lídia
Magliani, Karin Lambrecht, Da
núbio Gonçalves, Glênio Bian-

§|

Éfg iH

mm

&

TEATRO NA ALEMANHA — Ex- |
posição fotográfica com painéis 6
"A Praça da Matriz", de Leka, na Assembléia
sobre o teatro alemão nos últi
mos 20 anos. Visitação até 15 de
setembro no Espaço Livre do
MASSON GALERIA DE ARTE —
e o estacionamento é tácil na
Teatro de Câmara (República,
Exposição coletiva em comemo
rua.
575), das 14 às 21 horas. A casa
ração ao sesquicentenário da
não possui ar condicionado e o
Revolução Farroupilha, que em
PAISAGEM - SITUAÇÕES GRÁ
estacionamento é fácil na rua.
presta a temático aos trabalhos
FICAS — Exposição individual
de Carlos Scliar, Clébio Sória,
de Maria Ivone dos Santos, com
JOCHEN GAST
Mostra foto
Danúbio Gonçalves, Glauco Ro
25 peças de pequenas dimen
gráfica com paisagens da Ale
drigues, João Motini, José Lutsões em gravura e litografia. Vi
manha e da França, realizadas
/enberger, Nelson Jungbluth e
sitação no Saguão do Centro
pelo fotógrafo Jochen Gast. Visi
Vasco Prado. Paralelamente
Municipal de Cultura (avenida
tação no Museu de Comunica
mostra de aquarelas de José LutÉrico Veríssimo, 307), de segun
ção Social Hipólito José da Costa
/.enberger, da "Coleção Farra
da
a sexta, das 8:30 às 21 horas,
(Andradas, 959), até 29 de sepos", quo o artista realizou para
e fins de semana, durante a pro
tembro, de segunda a sexta-fei
comemorar o centenário Farrou
gramação teatral. O Centro Mu
ra, das 8 30 às 12 horas e das 14
pilha, Visitação até 20de setem
nicipal possui ar condicionado e
às 18 horas. Não possui ar condi
bro na Casa Masson (Andradas,
estacionamento para 50 carros.
cionado e o estacionamento é
1.459), de segunda a sexta, das
difícil nas imediações.
8:30 às 18 horas, e no sábado,
COLETIVA DE ARTE — Mostra
das 8:30 às 13 horas. A galeria
organizada pelo Grupo da Livre
possui ar condicionado e o esta
RENINA KATZ — Individual com
Arte Gaúcha em colaboração
cionamento é difícil nas imedia
litografias nas Salas Negras do
ções.
com a Loja Sandiz. Exposição de
Museu de Arte do Rio Grande do
gravuras, desenhos e esculturas
Sul (praça da Alfândega). Expo
de Danúbio Gonçalves, Clarice
sição até 22 de setembro, de ter
CÇNTEMPORÃNEOS DE PRO
Jaeger, ítalo Giora, Luís Mário
ças a domingos, das 10 às 17 ho
VÍNCIA — Coletiva no Museu de
Cladera, Silvia Cestari e Nilton
Arte do Rio Grande do Sul com
ras. O Margs possui ar condicio
Maia. Visitação até 3 de outubro
obras em pinturas e colagens.
nado e o estacionamento é difí
na Loja Sandiz (Shopping Center
Trabalhos de Ana Bressani, Dicil nas imediações.
Iguatemi), de segunda a sexta
mas Garcia, Eneas Dedecca,
das 10 às 22 horas, e no sábdo,
Francisco Biojone, Jerci Maccadas 10 às 20 horas.
MAURO NEDEFF — Exposição
ri, Thomaz Perina e Vanderlei
individual com 20 pinturas em
Soares Zalochi. Visitação até 17
ZORAVIA BETTIOL — Exposição
óleo e acrílico sobre tela na Ga
de setembro, de terças a domin
de gravura comemorativa aos
leria de Arte do Theatro Mágico
gos, das 10 às 17 horas.
30 anos de atividades da artista,
(Thomaz Flores, 123). Visitação
na galeria Arte & Fato (rua Santo
até 23 deste mês, de terças a do
Antônio, 226). Páralelamente
mingos, das 20 às 3 horas. Não
JOÃO LUIZ ROTH — Individual
medalha sobre o evento, de au
possui ar condicionado e o esta
na Fundação Municipal de Cul
toria do escultor Vasco Prado. Vi
cionamento é difícil.
tura de Pelotas (praça coronel
sitação de segunda a sexta das
Pedro Osório, 6), com óleos so
10 às 17 horas. A galeria não
bre tela. Visitação até o dia 25
COLETIVA DE PINTURA — Na
possui ar condicionado e o esta
de setembro, das 13 às 18:30 hogaleria de arte do Badesul, com
cionamento é difícil na rua.
ras.
trabalhos de Fernando Baril,
Mara Alvares, Renato Heuser,
EDISON FLÁVIO — Primeira ex
Glória Yen Yordi, Iná Fontini e
posição individual no Saguão do
HENRIQUE RADOMSKY E IRMA
Frantz. Visitação até 2 de outu
Centro Municipal de Cultura
KOLIVER — Exposição com pin
bro, de segunda a sexta das 10
turas de Irma Koliver e escultu
(avenida Érico Veríssimo, 307).
às 12edas 14às 16:30horas. Na
Peças em gravura em metal e
ras de Henrique Radomsky no
Sete de Setembro, 666. A galeria
galeria Ponto de Arte Alberto.
desenhos, em exposição até 22
possui ar condicionado e o esta
de setembro, com visitação de
Visitação até 15 de setembro na
cionamento é difícil.
segunda a sexta das 8:30às 12 e
5? Avenida Center (24 de Outu
das 13:30 às 21 horas, e sábados
bro, 111), de segunda a sexta,
e domingos, durante a progra
das 10 às 19 horas, e no sábado,
REVOLUÇÃO FARROUPILHA —
mação teatral. O Centro Munici
das lOàs 13 horas. A galeria pos
Mostra comemorativa com obje
pal possui ar condicionado e es
sui ar condicionado e estaciona
tos do acervo do Museu Júlio de
tacionamento pora 50 carros.
mento à disposição dos clientes.
Castilhos. Painéis, expositores
luminosos e textos, além de um
JORGE SANTOS — Individual
computador, que responde in
com trabaihos em óleo sobre te
ESTHER BENETTI BIANCO -- In
dagações sobre a Revolução dos
la, na galerío Emoldurarte (rua
dividual com 20 óleos sobre tela"
Farrapos. Visitação até 30 de se
Lima e Sitva, 320/1). Visitação
de grandes e médias dimen
tembro no Museu Júlio de Casti
até 30 de setembro, com visita
sões, naCambalacheGãleriade
lhos (Duque de Caxias, 1.231),
ção de segunda a sexta das 8 às
Arte (praça Maurício Cardoso,
de terças a domingos (inclusive
12 e das 14 às 19 horas. Sábados
141). Exposição até 15 de setem
feriados), das 9 às 17 horas. O
somente pela manhã. A galeria
bro, com visitação de segunda a
Museu não possui ar condicio
não possui ar condicionado e o
sexta, das 14 às 19 horas, e no
nado e o estacionamento é difí
estacionamento é difícil na Lima
sábado, das lOàs 13horas. Agacil na rua, tente a Espírito Santo.
e Silva, tente as transversais.
leria não oossui ar condicionada
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PRÉ-VISÃO — Coletiva com pin
turas e esculturas reunindo oito
■

-

artistas gaúchos que foram con
vocados para integrar a 18? Bie
nal Internacional de São Paulo.
Exposição na Galeria Tina Presser (rua Paulino Teixeira, 3.5),
até 30 de setembro. Obras de
Vasco Prado, Francisco Stockinger, Iberê Camargo, Maria Lídia
Magliani, Karin Lambrecht, Da
núbio Gonçalves, Glênio Bianchetti e Trindade Leal. Eles integrarão a exposição especial da
Bienal "Expressionismo no Brasil
-Herançase Afinidades". Visita- '
ção de segunda a sexta, das 10
às 12 horas e das 14 às 20 horas,
e nos sábados, das 10 às 12 e das
14 às 19 horas. Não possui ar
condicionado e o estacionamento é fácil na rua.
MAUCHA — Exposição indivi
dual com 20 óleos sobre tela na
galeria de arte Edelweiss (rua
dos Andradas, 1.805), com visi
tação até 18 de setembro, das 8
às 12 e das 14 às 19 horas. A ga
leria não possui ar condicionado
e o estacionamento é difícil nas
imediações, mas há garagens
pagas na Senhor dos Passos.
TEATRO NA ALEMANHA — Ex
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 e o
estacionamento é fácil na rua.
JOCHEN GAST — Mostra foto
gráfica com paisagens da Ale
manha e da França, realizadas
pelo fotógrafo Jochen Gast. Visi-
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tação no Museu de Comunica
ção Social Hipólito José da Costa
(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 ar condi
cionado e o estacionamento é
difícil nas imediações.
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RENINA KATZ
Individual com
litografias nas Salas Negras do
Museu de Arte do Rio Grande do
Sul (praça da Alfândega). Exposição até 22 de setembro, de terças a domingos, das 10 às 17 ho
ras. O Margs possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí
cil nas imediações.
MAURO NEDEFF — Exposição
individual com 20 pinturas em
óleo e acrílico sobre tela na Ga
leria de Arte do Theatro Mágico
(Thoma/ 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, com
trabalhos de Fernando Baril,
Mara Alvares, Renato Heuser,
Glória Ven Yordi, InâyFontini e
Franlz. Visitação até 2 de outu
bro, de segunda a sexta das 10
às 12e das 14 às 16:30 horas. Na
Sete de Setembro, 666. A galeria
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil.
REVOLUÇÃO FARROUPILHA —
Mostra comemorativa com obje
tos do acervo do Museu Julio de
Castilhos. Painéis, expositores
luminosos e textos, além de um
computador, que responde in
dagações sobre a Revolução dos
Farrapos. Visitação até 30 de se
tembro no Museu Júlio de Casti
lhos (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 estacionamento é difí
cil na rua, tente a Espírito Santo.
MASSON GALERIA DE ARTE —
Exposição coletiva em comemo
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 Lutzenberger, Nelson Jungbluth e
Vasco Prado. Paralelamente

mostra de aquarelas de José Lut
/enberger, da "Coleção Farrapos", que o artista realizou para
comemorar o centenário Farroupilha Visitação até 20 de setembro na Casa Masson (Andradas,
1.459), de segunda a sexta, das
8:30 às 18 horas, e no sábado,
das 8:30 às 13 horas. A galeria
possui ar condicionado e o estacionnmento é difícil nas imedia(.óes
CÇNTEMPORÂNEOS DE PRO
VÍNCIA — Coletiva no Museu de
Arte do Rio Grande do Sul com
obras em pinturas e colagens.
Trabalhos de Ana Bressani, Dimas Garcia, Eneas Dedecca,
Francisco Biojone, Jerci Maccari, Thomaz Perina e Vanderlei
Soares Zalochi. Visitação até 17
de setembro, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas.
JOÃO LUIZ ROTH — Individual
na Fundação Municipal de Cultura de Pelotas (praça coronel
Pedro Osório, 6^ com óleos sobre tela. Visitação até o dia 25

organizada pelo Grupo da Livre
Arte Gaúcha em colaboração
com a Loja Sandiz. Exposição de
gravuras, desenhos e esculturas
de Danúbio Gonçalves, Clarice
Jaeger, Italo Giora, Luís Mário
Cladera, Silvia Cestari e Nilton
Maia. Visitação até 3 de outubro
na Loja Sandiz (Shopping Center
Iguatemi), de segunda a sexta
^as '0 às 22 horas, e no sábdo,
das 10 às 20 horas.
ZORAVIA BETTIOL — Exposição
de gravura comemorativa aos
30 anos de atividades da artista,
na galeria Arte & Fato (rua Santo
Antônio, 226). Paralelamente
medalha sobre o evento, de au
toria do escultor Vasco Prado. Vi
sitação de segunda a sexta das
10 às 17 horas. A galeria não
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil na rua.
EDISON FLÁVIO — Primeira exposição individual no Saguão do
Centro Municipal de Cultura
(avenida Érico Veríssimo, 307).
peças em gravura em metal e
desenhos, em exposição até 22
de setembro, com visitação de

de setembro, das 13 às 18:30 horas.
HENRIQUE RADOMSKY E IRMA
KOLIVER — Exposição com pin
turas de Irma Koliver e escultu
ras de Henrique Radomsky na
galeria Ponto de Arte Alberto.
Visitação até 15 de setembro na
5a Avenida Center (24 de Outubro, 111), de segunda a sexta,
das 10 às 19 horas, e no sábado.
das lOàs 13 horas. A galeria possui ar condicionado e estacionamento à disposição dos clientes.
ESTHER BENETTI BIANCO — Individual 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, e no
sábado, das 10 às 13 horas. A ga
leria não possui ar condicionado
e o estacionamento é fácil na
rua.
COLETIVA DE ARTE — Mostra

segunda a sexta das 8:30 às 12 e
das 13:30 às 21 horas, e sábados
e domingos, durante a progra
mação teatral. O Centro Munici
pal possui ar condicionado e es
tacionamento para 50 carros.
JORGE SANTOS — Individual
com trabalhos em óleo sobre te|a na ga|eria Emoldurarte (rua
Lima e Si|va_ 32o/l). Visitação
até 30 de setembro, com visita
ção de segunda a sexta das 8 às
i2edas 14 às 19 horas. Sábados
somente pela manhã. A galeria
nQ0 p0SSUj ar condicionado e o
estacionamento é difícil na Lima
e Silva, tente as transversais,
COR AÇÃO — Instalação de
Ana Torrano com tecidos trans
parentes e tinta aquarelada no
Espaço Investigação do Museu
de Arte do Rio Grande do Sul. Em
exposição até 2 de outubro, com
visitação de terças a domingos,
das 10 às 17 horas. O Museu pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil nas imediaÇões.
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Quinta-feira, 12.09.85/SEGUNDO CADERNO — 2

ROTEIRO
SHOW
EVANDRO DO BANDOLIM - No fo
yer do Teatro São Pedro (Praça da
Matriz), às 18h30min. Apresentação
de Evandro do Bandolim no projeto
Choro é Livre, da Susec. Entrada franca.
CORDAS MENTAIS - No Bar Parale

Io 18 (Xavier Ferreira, 18), às 23h.
Apresentação do grupo formado por
Geraldo Sant'Anna, Hélio Fagundes e
Flávio Coelho.
FLUXO - No Bar Ocidente (João Tel
les esquina Oswaldo Aranha), ás 23h.
Apresentação da banda de rock forma
da por Eduardo Goldofim, Gérson Soa
res, Gustavo Aguirre e Leandro Mar
tins. Ingressos a Crí 5 mil.
URUBU REI — Na Danceteria Ovo de
Colombo (Cristóvão Colombo, 772),

Castanera no Cultura!
Hoje, às 20 horas, no Instituto Cultural NorteAmericano (Riachuelo, 1257), o violonista Eduardo Casta
nera estará realizando um recital, promovido pela Asso
ciação Violonística de Porto Alegre e abrindo oficialmen
te as atividades artísticas da entidade.
Eduardo nasceu em Buenos Aires, tem 29 anos, e vem se
destacando pela qualidade de sua arte e competência co
mo solista. Iniciou seus estudos de violão com prestigia
dos maestros, passando a se apresentar em público aos
nove anos, e desde então seguiu com seus concertos pelos
principais centros musicais do seu país: Cordoba, Rosá
rio, Corrientes. Em 1970 recebeu uma bolsa de estudos pe
lo Camping Musical de Vila Gossell, onde estudou com o
maestro Abel Carlovaro. De seu currículo constam os prê
mios obtidos em vários concursos internacionais de vio
lão.
Atualmente ele é contratado pela Universidade Federal
de Santa Maria como professor e também atua na Facul
dade de Música Palestrina, aqui em Porto Alegre - onde
atualmente reside. O concerto desta noite tem entrada
franca. No dia 26 deste mês, estará se realizando no Insti
tuto Cultural Brasileiro Norte-Americano mais um recital
da Associação Violonística de Porto Alegre, a cargo de um
grupo de componentes da sociedade.

22h. Show com a banda de rock, Júlio
Reny no vocal. Ingressos a Crí 10 mil
PALAVRAS CRUZADAS - No Bar
Ocidente (Oswaldo Aranha, esquina
Joáo Telles), ás 23h. Show com New ao
piano, Totty Lima na guitarra, Felipe
Ribeiro no baixo, Paulo Oliveira no
sax e Eduardo Brito na bateria
PAULO NASCIMENTO - Hoje e ama
nhâ, em Santa Maria, show de lança
mento do compositor que desenvol veu
seu trabalho lá mesmo. Os shows para
promover seu primeiro LP, lançado
pela ACIT, estão percorrendo o inte
rior corn público sempre superior a
mil pessoas. Dia 26 de setembro lança
mento em Porto Alegre.

NOITE
MERLIN - A TERRA DESERTA No Instituto Goethe (24 de Outubro,
112), às 20h de quinta a domingo. Peça
de Tankred Dorst com direção de Arines Ibias. Uma versão política das len
das do Rei Artur. Ingressos no local a
Crí 12 mil e Crí 15 mil.
A VERDADEIRA HISTÓRIA DE ÉDIPO REI - No Teatro de Câmara (Re
pública, 575), ás 21 h, de quinta a do
mingo. Comédia de Toninho Neto,
montagem do grupo Gregos 8< Troia
nos. Ingressos no local a Crí 15 mil e
Crí 20 mil (quinta, sexta e domingo).
Crí 20 mil (sábado).
A LIÇÃO — Na Sala Álvaro Moreyra
(Érico Veríssimo, 307), às 21h, de
quinta a domingo. Peça de Eugene lo
nesco com direção de Humberto Viei
ra. Ingressos a Crí 15 mil.

FILME
FESTIVAL FEDERICO FELLINI Na Casa de Cultura Mário Quintana
(Andradas, 736), ás 19h e 21h, quinta e
sexta: Julieta dos Espíritos. Ingressos
no local a Crí 2 mil.
O OUTRO LADO DO MURO - No Au
ditório do Senac (Coronel Genuino,
130), ás 20h30min. Exibição de As Tes-

temunhas Principais (documentário)
e Teto Sobre a Cabeça, de Ulrich
Thein. Ingressos no local a Crí 4 mi!.
FUJI, A BELEZA DE UM SlMBOLO
— Na Discoteca Pública (Andradas,
736), às 15h, documentário com entra
da franca.

RECITAL
EDUARDO CASTANERA - No Insti
tufo
Cultural
Brasileiro
.
NorteAmericano, ás 20h. Recital de violão
com Eduardo Castanera. Entrada
franca.
ORQUESTRA ZONA SUL - Na Gale
ria Quinta Avenida Center (Avenida
Mostardeiro), ás 18h30min. Apresen
tação de orquestra regida por Nara
Cirne. No programa, músicas de
Strauss, Ofenbach, entre outros En
trada franca.

LANÇAMENTO
A CONDIÇÃO JUDAICA - Na Livra
ria Prosa i Verso (Mostardeiro, 120),
às 18h30min. Lançamento do livro de
Moacyr Scliar.
QUANDO
EXPLODEM
AS
ESTRELAS — Na Editora do Brasil
(Joáo Pessoa, 1026), ás 15h, lançamen
to do livro de Maria Dinorah.
TERRAS E MÁSCARAS - Na Livra
ria Kuarup (Praça Dom Feliciano,
78), às 17h, lançamento,do livro de
Eduardo Galeano. Ás 20h30min,
Eduardo Galeano realizará palestra
na Assembléia Legislativa sobre a
América Latina.

EXPOSIÇÕES
REPUBLICA DE RIM-FON-FON No Saguão do Centro Municipal de Cul
tura (Av. Érico Veríssimo, 307). Indi
vidual de Edson Flávio Pereira, reunindo 20 gravuras. Até dia 22.

O Circulo Social e Esportivo Israelita dá continuidade
ao ciclo de paletras proferidas pelo rabino Hendel Liberow que leva o nome Descubra suas Fontes, nesta quintafeira as 20h30min, com o tema “Rosh Hashaná e o Toque
de Shofar”. O local é o anfiteatro da sede do Bom Fim
íRua Joáo Telles, 500) com entrada franca.
COR AÇÂO — No Margs (Praça da Al
fândega), de terças a domingos, das 10
as 17h. Instalação de Ana Torrano. Até
2 de outubro.
LEKA — No Vestibulo Nobre da As
sembléia Legislativa (Praça da Ma
triz), de segunda a sexta, das 9 ás 12h e
das 14h30min ás 18h30min. Mostra de
tapeçarias. Até o dia 27.
CLARA PECHANSKY - Na Singular
(Travessa Frederico Linck, 45), de se
gunda a sexta, das 9 às !2h e das 14 às
19h. Sábado das 9 às 13h. Mostra de
pinturas e desenhos. Até o dia 8 de ou
tubro.
PAISAGENS ALEMÃS - No Museu
de Comunicação Social (Andradas
com Caldas Júnior) das 8h30min às
17h45min, de segunda a sexta. Mostra
de fotografias do alemão Jochen Gast.
Até dia 29.
REVOLUÇÃO FARROUPILHA - No
Museu Júlio de Castilhos (Duque de
Caxias, 1231), das 9 ás 17h, de terças a
domingos. Exposição histórica come
morativa ao Sesquicentenário da Re
volução Farroupilha e à Semana da
Pátria. Até 29 de dezembro.
10 ANOS BADESUL - Na Associação
Badesul (Sete de Setembro, 666), das
10 ás 12h e das 13h30min às 16h30min,
de segunda a sexta. Coletiva comemo
rativa aos 10 anos da entidade. Até 2 de
outubro.
MAURO NEDEFF - No Theatro Má
gico (Thomaz Flores, 123), das 20 ás
3h, de terça a domingo. Pintura a óleo.
Até dia 23.
PRÉ VISÂO-GAÚCHOS NA BIENAL
- Na Galeria Tina Presser (Paulino
Teixeira, 35), das 10 ás 12h e das 14 ás
20h, de segunda a sexta, e das 10 ás 12h
e das 14 às 19h aos sábados. Até dia 30.
ESTHER BIANCO - Na Cambalache
(Praça Maurício Cardoso, 141), das 14
às I9h, de segunda a sexta. Pinturas.
Até domingo.
CONTEMPORÂNEOS
DE
PROVlNCIA — No Margs (Praça da
Alfândega), das 10 ás 17h, de terças a
domingos. Coletiva de artistas de
Campinas. Até dia 17.

CONJUNTO FARROUPILHA - N
Discoteca Pública (Andradas, 736), á
12h. Ás 16h, audição de discos comer
fadas sobre grandes regentes. Entre
da franca.

KOLIVER E RODOMSKY — No Ponh
de Arte Alberto (24 de Outubro, loja 3)
das 10 às 19h, de segunda a sexta, e da
10 ás 13h30min, aos sábados. Mostr,
de pinturas e esculturas. Até domingo
COLETIVA DE ARTISTAS GAÚCHO!
- Na Galeria de Arte Masson (Ru,
dos Andradas, 1459), das 8h30min à
I6h45min, de segunda a sexta, e da
8h30min às 12h aos sábados.

CIRCO

VOSTOK - Na Assis Brasil em frente
ao Cristo Redentor, ás 21 h. Telefone
para informações e reservas: 41-8424.

NATIVISMO

GRUPO HARMONIA - Na Churras
caria do Parque Harmonia, às 21h
diariamente. Show de músicas e dan
ças folclóricas com Edmar Fagundes
Otávio Rodrigues e Beno Segato. Par
ticipaçáo de indio Legui.
CHALOYJARA E LÚCIO YANEL No Macanudo (Castro Alves, esquina
Mariante), às 21h, diariamente. Couvert Crí 2 mil.
OS FRONTEIRIÇOS - Na Pulperia
(Travessa do Carmo, 76), ás 21h, de se
gunda a sábado. Couvert Crí 2.500.
SÉRGIO ROJAS — No Desgarrado
(Joao Alfredo, 321), ás 21h. Couvert
Crí 2 mil.
DOROTÉO FAGUNDES - No Vinha
D Alho (Bento Gonçalves, 359), ás 23h
Couvert Crí 2.500.
FERNANDO VAZ - No Tafona (Ola
vo Bitec esquina Santana), ás 2lh
Couvert Crí 2 mil.
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ROTEIRO
FREDDY SORRIBAS — Exposição
individual com óleos sobre tela
de sua produção recente. Na ga
leria de arte Edelweiss (rua dos
Andradas, 1.805), com visitação
até 12 de outubro, de segunda a
sexta, das 8:30 às 12 e das 13:30
às 18:30h. No sábado, das 8:30
às 13 horas. A galeria não possui
ar condicionado e o estacionamento é difícil, mas na rua Se
nhor dos Passos têm garagens
pagas.
ANTÔNIO DIAS — Exposição in
dividual com dez pinturas sobre
papel de sua produção recente,
realizadanoexterior. Éaprimeira individual do artista paraibano em Porto Alegre, na galeria
Tina Presser até 19 de outubro.
Visitação na rua Paulino Teixeira, 35, de segunda a sexta, das
10 às liíhoras e das 14 às 20 ho
ras, e no sábado, das 10 às 12 e
das 14às 19horas. Agalerianão
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na própria
rua.
ALZIRO AZEVEDO
Exposição
didática com 75 peças na Pina
coteca do Instituto de Arte da
UFRGS (rua Senhor dos Passos,
248). São trabalhos de cenografia realizados pelo artista plásti
co em curso de especialização
em cenário, nos Estados Unidos.
Visitação de segunda a sex'a das
8:30 às 11:30 e das 14 às 18 ho
ras, O local não possui ar condi
cionado e o estacionamento é
difícil na rua, mas tem qaraqens
pagas.
HIRAM NUNES — Exposição in
dividual com desenhos e escul
turas (terracota e papel machê),
na galeria de arte Juan (avenida
Protásio Alves, 3226), Visitação
até 3 de outubro, de segunda a
sexta, das 8 às 12 e das 14 às
18:30 horas. No sábado somente
durante a manhã. A galeria não
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na rua.
EXPOSIÇÃO FILATÉLICA NA
CIONAL — Selos, carimbos e
correspondência da época da
Revolução Farroupilha. Abertaà
visitação no Museu de Arte do
Rio Grande do Sul (praça da Al
fândega), até 29 de setembro.
De terças a domingos, das 10 às
17 horas. O Museu possui ar con
dicionado e o estacionamento é
difícil nas imediações.
TORRES ROJAS — Exposição na
Bolsa de Arte com obras de sua
produção recente. Visitação na
rua Quintino Bocaiúva, 1.115,
de segunda a sexta, das 10 às 12
e das 15 às 21 horas. Nos sába
dos, das 15às 19horas. Agaleria
possui ar condicionado e esta
cionamento próprio.
LAURA CASTILHOS — Exposi
ção individual com montagem e
desenhos sobre papel. No IPan-

dar da galeria Arte & Fato (rua
Santo Antônio, 226), com visita
ção de segunda a sexta-feira,
das 10 às 12 e das 14 às 19 horas,
e no sábado, das 10 às 17 horas.
PAULO DA ROCHA — Exposição
individual reunindo 13 óleos sobre tela realizados especialmente para a mostra. Visitação
n° Atelier Estágio Armazém de
Arte (rua Coronel Bordini,
1.682), até 2 de outubro, de se
gunda a sexta-feira das 13 às 19
horas. A galeria não possui ar
condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações.
PRÉ-VISÃO — Coletiva com pin
turas e esculturas reunindo oito
ar,is,as gaúchos que foram conceados para integrar a 18a Biena^ ln,ernacional de São Paulo.
Exposição na Galeria Tina Presser (rua Paulino Teixeira, 35),
at^ ^
setembro. Obras de
Vasco Prado, Francisco Stockinger, Iberê Camargo, Maria Lídia
Ma9liani' Karin Lambrecht, Da
núbio Gonçalves, Glênio Bianchetti e Trindade Leal. Eles in»egrarão a exposição especial da
Bienal "Expressionismo no Brasil
Heranças e Afinidades". Visi
tação de segunda a sexta, das 10
às 12 horas e das 14 às 19 horas.
Não possui ar condicionado e o
estacionamento é fácil na rua.
EXPOSIÇÃO DO LIVRO JAPO
NÊS — Mostra com publicações
em japonês, inglês e espanhol
sobre a cultura japonesa, além
de peças em cerâmica e ilustra
ções. No Museu Universitário da
UFRGS (2? andar do prédio da
Reitoria - avenida Paulo da Ga
ma, 110), com visitação de se
gunda a sexta das 9 às 12 e das
14:30 às 18:30 horas. Sábados e
domingos, das 14 às 17 horas.
Não possui ar condicionado e o
estacionamento é fácil nas ime
diações.
O DESENHO GAÚCHO — Cole
tiva com dez desenhistas gaú
chos na Gestual Galeria de Arte
de São Leopoldo. Trabalhos de
Ana Alegria, Alfredo Nicolaiewsky, Alice Soares, Carlos
Wladimirsky, Lenir de Miranda,
Eduardo Cruz, Mário Rõhnelt,

Antônio, 226). Paralelamente,
medalha sobre o evento, de au
toria do escultor Vasco Prado. Vi
sitação de segunda a sexta das
10 às 17 horas. A galeria não
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil na rua.
JORGE SANTOS — Individual
com trabalhos em óleo sobre te
la, na galeria Emoldurarte (rua
Lima e Silva, 320/1). Visitação
até 30 de setembro, com visita
ção de segunda a sexta, das 8 às
12 e das 14 às 19 horas. Sábados
somente pela manhã. A galeria
não possui ar condicionado e o
estacionamento é difícil na Lima
e Silva, tente as transversais.
COR AÇÃO — Instalação de
Ana Torrano com tecidos trans
parentes e tinta aquarelada no
Espaço Investigação do Museu
de Arte do Rio Grande do Sul. Em
exposição até 2 de outubro, com
visitação de terças a domingos,
das 10 às 17 horas. O Museu pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil nas imedia
ções.
300 ANOS DE BACH — Exposi
ção de cartazes e pos'ers sobre a
época de Johan Sebastian Bach,
numa promoção do Instituto
Goethe no Teatro de Câmara
(rua da República, 575), com vnsitação de segunda a sexta, das
14 às 21 horas, e nos sábados e
domingos, durante a programa
ção teatral. O local não possui ar
condicionado e o estaciona
mento é fácil na rua.

/vulton tsurtz e ritmo tJenhardt. A
exposição pode ser vista nas se
gundas-feiras das 13:30 às 18
horas; das terças às sextas das 9
às 12 e das 13:30 às 18 horas; e
no sábado das 9 às 15 horas. A
galeria fica na avenida João
Corrêa, 896 (São Leopoldo). Não
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil.
TERESA POESTER — Individual
com trabalhos em tinta acrílica e
têmpera sobre papel. Em expo
sição no andar térreo da galeria
Arte & Fato (rua Santo Antônio,
226), com visitação de segunda
a sexta-feira das 10 às 12 e das
14 às 17 horas. A galeria não
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, tente as
transversais.
JOCHEN GAST — Mostra foto
gráfica com paisagens da Ale
manha e da França, realizadas
pelo fotógrafo JochenGast. Visit\ Cj
tação no Museu de Comunica- .... / ..........r.......I
ção Social Hipólito José da Costa
(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 ar condi
cionado e o estacionamento é
difícil nas imediações.
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COLETIVA DE PINTURA — Na
galeria de arte do Badesul, com
trabalhos de Fernando Baril,
Mara Alvares, Renato Heuser,
Glória Yen Yordi, Iná Fontini e
Frantz, Visitação até 2 de outu
bro, de segunda a sexta, das 10
às 12 e das 14 às 16:30 horas. No
Sete de Setembro, 666. A galeria
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil.

ROTEIRO
FREDDY SORRIBAS — Exposição
individual com óleos sobre tela
de sua produção recente. Na ga
leria de arte Edelweiss (rua dos
Andradas, 1.805), com visitação
até 12 de outubro, de segunda a
sexta, das 8:30 às 12 e das 13:30
às 18:30h. No sábado, das 8:30
às 13 horas. A galeria não possui
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil, mas na rua Se
nhor dos Passos têm garagens
pagas.
ANTÔNIO DIAS — Exposição in
dividual com dez pinturas sobre
papel de sua produção recente,
realizada ho exterior. É a primei
ra individual do artista paraiba
no em Porto Alegre, na galeria
Tina Presser até 19 de outubro.
Visitação na rua Paulino Teixei
ra, 35, de segunda a sexta, das
10 às l2’horas e das 14 às 20 ho
ras, e no sábado, das 10 às 12 e
das 14às 19horas. Agalerianão
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na própria
rua.
ALZIRO AZEVEDO — Exposição
didática com 75 peças na Pina
coteca do Instituto de Ar'e da
UFRGS (rua Senhor dos Passos,
248). São trabalhos de cenogra
fia realizados pelo artista plásti
co em curso de especialização
em cenário, nos Estados Unidos.
Visitação de segunda a sexta das
8:30 às 11:30 e das 14 às 18 ho
ras. O local não possui ar condi
cionado e o estacionamento é
difícil na rua, mas tem garagens
pagas.
HIRAM NUNES — Exposição in
dividual com desenhos e escul
turas (terracota e papel machê),
na galeria de arte Juan (avenida
Protásio Alves, 3226). Visitação
até 3 de outubro, de segunda a
sexta, das 8 às 12 e das 14 às
18:30 horas. No sábado somente
durante a manhã. A galeria não
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na rua.
EXPOSIÇÃO FILATÉLICA NA
CIONAL — Selos, carimbos e
correspondência da época da
Revolução Farroupilha. Aberta à
visitação no Museu de Arte do
Rio Grande do Sul (praça da Al
fândega), até 29 de setembro.
De terças a domingos, das 10 às
17 horas. O Museu possui ar con
dicionado e o estacionamento é
difícil nas imediações.
TORRES ROJAS — Exposição na
Bolsa de Arte com obras de sua
produção recente. Visitação na
rua Quintino Bocaiúva, 1.115,
de segunda a sexta, das 10 às 12
e das 15 às 21 horas. Nos sába
dos, das 15às 19horas. Agaleria
possui ar condicionado e esta
cionamento próprio.
LAURA CASTILHOS — Exposi
ção individual com montagem e
desenhos sobre papel, No 1 ? an-

dar da galeria Arte & Fato (rua
Santo Antônio, 226), com visita
ção de segunda a sexta-feira,
das 10 às 12 e das 14 às 19 horas,
e no sábado, das 10 às 17 horas.
PAULO DA ROCHA — Exposição
individual reunindo 13 óleos so
bre tela realizados especial
mente para a mostra. Visitação
no Atelier Estágio Armazém de
Arte (rua Coronel Bordini,
1.682), até 2 de outubro, de se
gunda a sexta-feira das 13 às 19
horas, A galeria não possui ar
condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações.
PRÉ-VISÃO — Coletiva com pin
turas e esculturas reunindo oito
artistas gaúchos que foram con
vocados para integrar a 18? Bie
nal Internacional de São Paulo.
Exposição na Galeria Tina Presser (rua Paulino Teixeira, 35),
até 30 de setembro. Obras de
Vasco Prado, Francisco Stockinger, Iberê Camargo, Maria Lídia
Magliani, Karin Lambrecht, Da
núbio Gonçalves, Glênio Bianchetti e Trindade Leal. Eles inte
grarão a exposição especial da
Bienal "Expressionismo no Brasil
Heranças e Afinidades". Visi
tação de segunda a sexta, das 10
às 12 horas e das 14 às 19 horas.
Não possui ar condicionado e o
estacionamento é fácil na rua.
EXPOSIÇÃO DO LIVRO JAPO
NÊS — Mostra com publicações
em japonês, inglês e espanhol
sobre a cultura japonesa, além
de peças em cerâmica e ilustra
ções. No Museu Universitário da
UFRGS (2? andar do prédio da
Reitoria - avenida Paulo da Ga
ma, 110), com visitação de se
gunda a sexta das 9 às 12 e das
14:30 às 18:30 horas. Sábados e
domingos, das 14 às 17 horas.
Não possui ar condicionado e o
estacionamento é fácil nas ime
diações.
O DESENHO GAÚCHO — Cole
tiva com dez desenhistas gaú
chos na Gestual Galeria de Arte
de São Leopoldo. Trabalhos de
Ana Alegria, Alfredo Nicolaiewsky, Alice Soares, Carlos
Wladimirsky, Lenir de Miranda,
Eduardo Cruz, Mário Rõhnelt,

REVOLUÇÃO FARROUPILHA —
Mostra comemorativa com obje
tos do acervo do Museu Júlio de
Castilhos. Painéis, expositores
luminosos e textos, além de um
computador, que responde in
dagações sobre a Revolução dos
Farrapos. Visitação até 30 de se
tembro no Museu Júlio de Casti
lhos (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 estacionamento é difí
cil na rua, tente a Espírito Santo.
ZORAVIA BETTIÜL - Exposição
de gravura comemorativa aos
30 anos de atividades da artista,
na galeria Arte & Fato (rua Santo
Antônio, 226). Paralelamente,
medalha sobre o evento, de au
toria do escultor Vasco Prado. Vi
sitação de segunda a sexta das
10 às 17 horas. A galeria não
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil na rua.
JORGE SANTOS — Individual
com trabalhos em óleo sobre te
la, na galeria Emoldurarte (rua
Lima e Silva, 320/1). Visitação
até 30 de setembro, com visita
ção de segunda a sexta, das 8 às
12 e das 14 às 19 horas. Sábados
somente pela manhã. A galeria
não possui ar condicionado e o
estacionamento é difícil na Lima
e Silva, tente as transversáis.
COR AÇÃO — Instalação de
Ana Torrano com tecidos trans
parentes e tinta aquarelada no
Espaço Investigação do Museu
de Arte do Rio Grande do Sul. Em
exposição até 2 de outubro, com
visitação de terças a domingos,
das 10 às 17 horas. O Museu pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil nas imedia
ções.
300 ANOS DE BACH — Exposi
ção de cartazes e posters sobre a
época de Johan Sebastian Bach,
numa promoção do Instituto
Goethe no Teatro de Câmara
(rua da República, 575), com vr>sitação de segunda a sexta, das
14 às 21 horas, e nos sábados e
domingos, durante a programa
ção teatral. O local não possui ar
condicionado e o estaciona
mento é fácil ha rua.
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PAULO DA ROCHA — Exposição
individual reunindo 13 óleos so
bre tela realizados especial
mente para a mostra. Visitação
no Atelier Estágio Armazém de
Arte (rua Coronel Bordini,
1.682), até 2 de outubro, de se
gunda a sexta-feira das 13 às 19
horas. A galeria não possui ar
condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações.
EXPOSIÇÃO DO LIVRO JAPO
NÊS — Mostra com publicações
em japonês, inglês e espanhol
sobre a cultura japonesa, além
de peças em cerâmica e ilustra
ções. No Museu Universitário da
UFRGS (2.° andar do prédio da
Reitoria - avenida Paulo da Ga
ma, 110), com visitação de se
gunda a sexta das 9 às 12 e das
14:30 às 18:30 horas. Sábados e
domingos, das 14 às 17 horas.
Não possui ar condicionado e o
estacionamento é fácil nas ime
diações.

CLARA PECHANSKY — Indivi
dual com obras em óleo e acríli
co sobre tela, desenhos a nanquim sobre tela e papel, na ga
leria de arte Singular (rua Frede
rico Linck, 45). Visitação até 8 de
outubro, de segunda a sexta das
9 às 12 e das 14 às 19 horas. No
sábadodas9às 13horas. Agaleria possui ar condicionado e es
tacionamento difícil nas imedia
ções.

ROTEIRO
ERNESTO FREDERICO SCHEFFEL
. — Individual com 25 óleos sobre
tela na Contemporânea Galeria
de Arte, de Novo Hamburgo
(rua Mariano de Mattos, 11). Vi
sitação até lOde outubro, de se
gunda a sexta das 9 às 12 e das
14 às 19 horas. A galeria não
1
possui ar condicionado, mas dis
põe de talão especial para esta
cionamento.

FREDDY SORRIBAS — Exposição
individual com óleos sobro tola
de sua produção recente. Na ga
leria de arte Edelweiss (rua dos
Andradas, 1.805), com visitação
até 12 de outubro, de segunda a
sexta, das 8:30 às 12 e das 13:30
às 18:30h. No sábado, das 8:30
às 13 horas. A galeria não possui
ar condicionado e o estaciona
mento ó difícil, mas na rua oanhor dos Passos têm garagens
pagas.
ANTÔNIO DIAS — Exposição in
dividual com dez pinturas sobre
papel de sua produção recente,
realizadanoexterior. Éaprimeira individual do artista paraiba
no em Porto Alegre, na galeria
Tina Presser até 19 de outubro.

Visitação na rua Paulino Teixei
ra, 35, de segunda a sexta, das
10 às 12 horas e das 14 às 20 ho
ras, e no sábado, das 10 às 12 e
das 14 às 19 horas. A galeria não
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na própria
rua.

O DESENHO GAÚCHO — Cole
tiva com dez desenhistas gaú
chos na Gestual Galeria de Arte
de São Leopoldo. Trabalhos de
Ana Alegria, Alfredo Nicolaiewsky, Alice Soares, Carlos
Wladimirsky, Lenir de Miranda,
Eduardo Cruz, Mário Rõhnelt,
Milton Kurtz e Plínio Benhardt. A
exposição pode ser vista nas se
gundas-feiras das 13:30 às 18
horas; das terças às sextas das 9
às 12 e das 13:30 às 18 horas; e
no sábado das 9 às 15 horas. A
galeria fica na avenida João
Corrêa, 896 (São Leopoldo). Não
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil.
COR AÇÃO — Instalação de
Ana Torrano com tecidos trans
parentes e tinta aquarelada no
Espaço Investigação do Museu
de Arte do Rio Grande do Sul. Em
exposição até 2 de outubro, com
visitação de terças a domingos,
das 10 às 17 horas. O Museu pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil nas imedia
ções.

ALZIRO AZEVEDO — Exposição
didática corn 75 peças na Pina
coteca do Instituto de Arte da
UFRGS (rua Senhor dos Passos,
248). São 'rabalhos de cenogra
fia realizados pelo artista plásti
co em curso de especialização
em cenário, nos Estados Unidos.
Visitação de segunda a sexta das
8:30 às 11:30 e das 14 às 18 ho
ras. O local não possui ar condi
cionado e o estacionamento é
difícil na rua, mas tem garagens
pagas.

JOSUEL MIRANDA — Exposição
individual com pinturas na gale
ria Municipal de Arte de Pelotas
(praça Coronel Pedro Osório, 6).
Visitação até 23 de outubro, de
segunda a sexta, das 13 às 18:30
horas.

HIRAM NUNES - Exposição in
dividual com desenhos e escul
turas (terracota e papel machê),
na galeria de arte Juan (avenida
Protásio Alves, 3226). Visitação
a'é 3 de outubro, de segunda a
sexta, das 8 às 12 e das 14 às
18:30 horas. No sábado somente
durante a manhã. A galeria não
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na rua.

COLETIVA DE PINTURA — Na
galeria de arte do Badesul, com
trabalhos de Fernando Baril,
Mara Alvares, Renato Heuser,
Glória Yen Yordi, Iná Fontini e
Franlz. Visitação até 2 de outu
bro, de segunda a sexta, das 10
às !2edas 14às 16:30horas. No
Se'e de Setembro, 666. A galeria
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil.

..M.... ~ 2*

J c rnal:
Data:

o9

*

9.1./... <? C

Página:j£
Assunto:.... /)^(X Tpv yoviQ

A partir de amanhã, ás
I9h, o Museu de Arte do Rio
Grande do Sul abre seu
Espaço Investigação para
exibir uma instalação de
Ana Torrano, intitulada
“Cor Ação”. Neste traba
lho, a artista gaúcha utiliza
um tecido transparente
pintado com aquarela, dis
pondo de modo que o obser
vador e seus movimentos
se integrem à cena, crian
do assim uma situação vi
va, mutante, que se renova
a cada momento. * 'Utilizo o
suporte transparente da re
lação de imagens do rio e
da incidência da luz sobre o
mesmo: a imagem da luz,
das transparências; a
água, a luz do sol, a ação
das cores. Existe também
a relação da horizontalidade do transcurso de um rio
e o trancurso imaginário,
invisível a olho nu, do cora
ção de um ser humano”,
diz Ana.
Na quinta-feira, Clara
Pechansky inaugura indi
vidual de pintura e desenho
na Singular. Quem a intro
duz, no convite, é o poeta
Carlos Nejar: “A cor, em
cada quadro de Clara Pe
chansky, tem a força da
metáfora, que é, segundo
Borges, uma forma de eter
nidade. Seus rostos sem no-

me pertencem a seres que
se escondem no conhecido,
no trivial, ás vezes, e, por
se velarem, se desvelam. É
quando o silêncio se faz táo
remoto, profundo, que é o
silêncio quase rupestre,
cristalizando a fala, as ex
periências, a lucidez, o
amor contido. E, simulta
neamente, com toda a car
ga avassaladora e antiqüissima, esses rostos de
Clara Pechansky julgam
com eloqüência, convicção,
como se trouxessem a sen
tença sobre os homens e o
mundo no fogo vivente da
tela”.
Por fim, na sexta-feira,
às 21h, a Arte A Fato inau
gura em seu andar térreo a
individual de Teresa Poester, que estará mostrando
uma série de desenhos re
centes e pinturas sobre pa
pel. No mesmo horário, no
primeiro andar, a galeria
abre a mostra de Laura
Castilhos, reunindo dese
nhos e montagens recentes.
As duas artistas sáo gaú
chas, e têm 31 e 24 anos,
respectivamente. Náo dei
xe de conferir esta semana.
MARIA LÚCIA FROES
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A Semana da Primavera
que hoje inicia no Canal 12
é a proposta mais irre
sistível para que você fique
em casa, vendo televisão.
King Kong, o gorilão mecâ
nico de Dino di Laurentiis,
abre o ciclo que tem Rock
Hudson fazendo o galã de
Julie Andrews amanhã, em
Llli, Minha Adorável
Espiã, espionagem bem
distante dos moldes mali-
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® No Início da noite de amanhã, o Museu de Arte inaugura
a mostra da artista gaúcha Ana Torrano. Neste trabalho,
Ana utiliza tecido transparente pintado com aquarela,
criando movimento vivo e renovado. A artista vem de uma
carreira ascendente desde 1975, com exposições nos mais
importantes eventos nacionais e também no exterior.
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Ana Torrano expõe
no Museu de Artes
No Espaço Investigação do
MARGS, órgão da Subsecretária de
Cultura, estará em exposição,a par
tir de hoje, o trabalho da artista
gaúcha Ana Torrano. Nesta mostra,

Integração à obra contem
plada

'/

ela estará utilizando tecido transpa
rente pintado com aquarela, dispos
to de uma maneira a que o observa
dor e seu movimento se integrem à
cena, criando uma situação viva,
que se renova a cada instanDiz a
própria artista: "Utilizo o uporte
transparente da relação dr nagens
do rio da incidência da luz sobre o
mesmo: a imagem da luz, das trans
parências; a água, a luz do sol, a
ação das cores. Existe também a
relação do horizontalidade de trans
curso de um rio e o transcurso
imaginário, invisível a olho nu, do
corado de um seu humano".
Ana Torrano nasceu em Santa
Cruz do Sul em 1949. E formada
em artes plásticas pelo Instituto de
Artes da Universidade do Rio Gran
de do Sul, tendo realizado curso de
livre de cenografia com Luiz Carlos
Ripper; curso de sensibilização para
crianças através do Teatro de Bone
cos; curso de desenho com Carmelo
Grass, tendo também cursado a
Escola de Línguas e Cultura da
Universidade de Estudos de Sena,
Itália.
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