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ESPAÇO IftVEST/QIQlO : MRGS
/ - Individual da artista Lia filenna Barreto 

a partir de, 9 de. Outbno de L985 \

QátnabaihoA cpn.eAentad.oA òoo oíulqÍa, criadoa e deAenvaL\ids> no peniodo 8^-85, 
òomam 8 peçcA ccni variadas cLbrtenAoeA e materiais.
Dentno do espaço investigação cies Ae distribuem tridimensiéna/mente no 

centro , Ae apoiando no ckao * c nas pcuiedes, oa bidimenAionaiA,
Ua mteniaLò utilizado a variam entre a espuma, o tecido costurado f oa
A» * - * .

pelos sintético a, sucatas propias? madeuwA pap&lao, preços f. vojiloa

tipo a de tintas.

*

Objetivo :

Pesquisa de identificaçoo com oa mat.cJiLa.AA e supor- 

íeA utiLigados - Buscar 

mesa de nadinha a f num banco^ uma comunicação diferente 

e transformar.

ponta d^fmmario, numa , :numa
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acrílicos sobre tela e eucatex na 
Cava Galeria de Arte (rua 24 de 
Outubro, 636/11), até 26 de ou
tubro. Visitação de segunda a 
sexta, das 9:30 às 12 horas e das 
15 às 19:30 horas, no sábado, 
das 9 às 18 horas. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil na rua, ten
te o parcão.

COLETIVA DE DESENHOS —
Com trabalhos de Rosa Lang, 
Carmem Oliveira, Theresinha 
Reis e Ana Baladão. Na Galeria 
Espaço Livre do Teatro de Câma
ra (rua da República, 575), até 
30de outubro, com visitação das

ROTEIRO

Individual deNILTON MAIA
esculturas com 25 peças em ter
racota, na galeria de arte do Ba- 
desul (rua Sete de Setembro, 
666), até 31 de outubro. Visita
ção de segunda a sexta-feira das

10 às 12 e das 13:30às 16:30 ho
ras. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil.
NORBERTO STORI — Exposição 
individual com 32 aquarelas, na 
Contemporânea Galeria de Ar
te, de Novo Hamburgo (rua Ma- 
riano de Mattos, 11), até 31 de 
outubro, com visitação de se
gunda a sexta das 9 às 12 horas e 
das 14 às 18:30 horas, e no sába
do, das 9 às 12 horas. A galeria 
não possui ar condicionado. Dis
põe de talão para estaciona
mento.
COLETIVA DE CERÂMICA
Promoção da Associação dos 
Ceramistas do Rio Grande do 
Sul, no Centro Municipal de Cul
tura (avenida Érico Veríssimo, 
307), com visitação até 30 de ou
tubro. Trabalhos de Aglaé Ma
chado de Oliveira, Beatriz Rose- 
nheim, Cláudio Gilberto Ely, Eli- 
sia Wagner e Oyara Pons Santos. 
ARMAZÉM DE ARTE — Exposi
ção com pinturas de José Bonetti 
Pinto, leda Leal Gitz e Cilon Jar
ros Geiger, com acrílicos e óleos 
sobre tela. No Atelier Estágio Ar
mazém de Arte (rua Coronel 
Bordini, 1.682), até 6 de novem
bro, com visitação de segunda a 
sexta das 13 às 19 horas. A gale
ria não possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil.
COLEÇÃO BRASÍLIA — Série de 
jóias realizadas por Zoravia Bet- 
tiol, em exposição no Ponto de 
Arte Alberto (rua 24 de Outubro, 
111), até 31 de outubro. Visita
ção de segunda a sexta das 14 às 
19 horas. A galeria possui ar 
condicionado e estacionamento 
(no prédio).
XILOGRAVURAS SOBRE KAFKA
— Individual de Zoravia Bettiol 
com xilogravuras inspiradas na

9 às 12 e das 14 às 21 horas, e no 
fim de semana, durante a pro
gramação teatral. A casa possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é fácil na rua.

SALÃO DE TAPEÇARIA Com
tr ..balhos de Ani Maria Frey, Rc 
sa Marcant, Zoravia Bettiol, Car
la Obino, Ana Maria Bez Batti, 
Vera Beatriz Zattera e José Car
los Ribeiro, entre outros. Na 
agência Unibanco Moinhos de 
Vento (rua 24 de outubro, 970), 
até 31 de outubro, com visitação 
de segunda a sexta, das 10 às 17 
horas.
ALKINDAR - Individual com 20 
óleos sobre tela, em exposição

na galeria Emoldurarte (rua Li
ma e Silva, 320), até 30de outu
bro. Visitação de segunda a sex
ta das 8:30 às 12 e das 14 às 19 
horas, e no sábado, somente no 
período da manhã. A galeria 
não possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil, tente 
as ruas transversais.

LIA MENNA BARRETO — Exposi
ção individual com oito traba
lhos em suportes não-conven- 
cionais no Espaço Investigação 
do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (praça da Alfândega). Vi
sitação até 29 de outubro de ter
ça a domingos. O Margs possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

dicionodo e o estacionamento é 
difícil nas imediações.
RONAI DO KIEL — Exposição in
dividual com 12 pinturas de 
grandes dimensões. Na galeria 
Ãrte & Fato (rua Santo Antônio, 
226), com visitação até 30 de ou
tubro, de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 17 horas. A ga
leria não possui ar condicionado 
eoestacionamentoédifícil, ten
te as transversais.

MOACIR GUIS — Individual com 
32 trabalhos em desenhos e pin
turas na galeria Arte & Fato (rua 
Santo Antônio, 226), com visita
ção até 31 de outubro, de segun
da a sexta das 10 às 12 e das 14 às 
19horas, enosábadodas lOàs 17 
horas.
A ARTE DE ZORAVIA BETTIOL —
Retrospectiva com obras em de
senhos, gravuras, tapeçarias e 
jóias, em comemoração aos 30 
anos de profissão da artista. Na 
Sala da Galeria e na Pequena 
Galeria do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (praça da Alfân
dega), com visitação até 27 de 
outubro, de terças a domingos, 
das lOàs 17horas. Paralelamen
te, projeção de vídeo "O Univer
so Transfigurado de Zoravia Bet
tiol", com sessões sempre às 
15:30 horas. Possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí-

LEONID STRELIAEV — Indivi
dual fotográfica com 50 peças 
da série "A Terra de Érico", rea
lizadas pelo fotógrafo para o re
latório da diretoria da Samrig. 
Na Pinacoteca do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (praça da 
Alfândega), até 27 de outubro, 
com visitação de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas.

EDUARDO TAVARES Exposi
ção fotográfica com 24 peças re
gistrando o ritual indígena qua- 
rup, realizado este ano pela tri
bo lawalapiti, do alto Xingu. No 
Espaço IAB (rua Annes Dias, 
166), de segunda a sábado a 
partir das 11 horas. Não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

obra de Kafka. Exposição na Li
vraria Prosa I Verso (rua Mostar- 
deiro, 120), até 31 de outubro, 
com visitação de segunda a sex
ta das 9 às 19 horas, e no sába
do, das 9 às 13 horas.

CARLOS ZIMMERMANN — Indi
vidual com 17 peças em pastel 
encerado em exposição na 
Cambona Centro de Arte (rua 
Dona Laura, 204), até 31 de outu
bro. Visitação de segunda a sex
ta das 9 às 19 horas, e no sába
do, das 9:30 às 13 horas. A gale
ria não possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil na 
rua.
LUIZ MACHADO DE TOLEDO

cil.

DESENHOS DE ZORAVIA BET
TIOL — Exposição com 25 peças, 

IMAGENS DA AMÉRICA LATINA dentro das comemorações dos
Exposição fotográfica com pe- 30 anos de atividades da artista, 

ças realizadas por Paulo Oliveira Na galeria de arte Singular (Tra
em diversos países da América vessa Frederico Linck, 45), até 31 
Latina. No Museu de Comunica- de outubro, com visitação de se
ção Hipólito José da Costa (rua gunda a sexta das 9 às 12 e das
dos Andradas, 959), com visita- 14 às 19 horas, e no sábado, das
ção até 30de outubro, de segun- 9 às 13 horas. A galeria possui ar 
da a sexta das 8:30 às 17:45 ho- condicionado e o estaciona

mento é difícil.ras. O Museu não possui ar con-
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ROTEIRO
RcleWOMARISTELA SALVATORI Ex

posição individual com gravuras 
de sua produção recente na Ga
leria Municipal de Arte, de Pelo
tas (Praça Coronel Pedro Osório,
6). Visitação até 14 de novem
bro, de segunda a sexta das 13 
às 18:30 horas.
MOMENTOS FEMININOS 
Mostra fotográfica com peças 
realizadas pela fotógrafa Lisette 
Guerra. Na Clic Galeria de Arte, 
de Santa Maria, com visitação 
até 4 de novembro, de terça a 
sexta, das 8:30 às 11:30 horas, e 
na segunda e sábado das 14 às 
19 horas.
LOID FIALHO SCHWAMBACK
Individual com pinturas na Ga
leria Municipal de Arte, de Pelo
tas (Praça Coronel Pedro Osório,
6). Visitação até 14 de novem
bro, de segunda a sexta das 13 
às 18:30 horas.

SEIS PONTOS DE VISTA — Expo
sição coletiva com trabalhos de 
Amarilli Boni Licht, Eslher Benet- 
ti Bianco, Hilda Mattos, Maria 
Pilla, Paulina Laks Eirizik e Veri- 
diana Corletto. No Espaço de Ar
te do Instituto Yázigi de Idiomas 
(rua Luciana de Abreu, 471), até 
12 de novembro, com visitação 
de segunda a sexta das 8 às 12 e 
das 14 às 21 horas.

CRISTIANO MASCARO — Mos
tra fotográfica retratando carac
terísticas urbanas e arquitetôni
cas de Porto Alegre. Na agência 
do Banco Francês e Brasileiro 
(rua Siqueira Campos, 824 - 5? 
andar), com visitação de segun
da a sexta das 10 às 19 horas.

NILTON MAIA — Individual de 
esculturas com 25 peças em ter
racota, na galeria de arte do Ba- 
desul (rua Sete de Setembro,
6Ó6), até 31 de outubro. Visita
ção de segunda a sexta-feira das
10 às 12 e das 13:30 às 16:30 ho- COLETIVA DE DESENHOS — 
ras. A galeria possui ar condi- Com trabalhos de Rosa Lang, 
cionado e o estacionamento é Carmem Oliveira, Theresinha 
difícil. Reis e Ana Baladão. Na Galeria
hiAnomTA c - Espaço Livre do Teatro de Câma-
NORBERTO STORI - Expos,çao ra {rua da Repúb|ica# 575)i até
individual com 32 aquarelas, na 3Qde Qutubr0( CQm visit â;odas 
Contemporânea Galeria de Ar- 9às 12 e das 14 às 21 horas, e no 
te, de Novo Hamburgo rua Ma- fjm de semanai durante Q 
nano de Mattos, 11), até 31 de açâo teatra|. A casa p<£sui
outubro, c°m vi sita çao de se- ar condicionado e 0 es.aciona- 
gundaasextadasÇàs 12horase mentoé fácil na rua. 
das 14 às 18:30 horas, e no sába
do, das 9 às 12 horas. A galeria SALÃO DE TAPEÇARIA — Com 
não possui ar condicionado. Dis- trabalhos de Ani Maria Frey, Ro- 
põe de talão para estaciona- sa Marcant, Zoravia Bettiol, Car- 
mento. Ia Obino, Ana Maria Bez Batti,

- Vera Beatriz Zattera e José Car-
COLETIVA DE CERÂMICA |os Rjbeiro, entre outros. Na
Promoção da Associação dos agência Unibanco Moinhos de 
Ceramistas do Rio Grande do Venf0 (rua 24 de outubro, 970),
Sul, no Centro Municipal de Cul- até 31 de outubro, com visitação 
tura (avenida Erico Veríssimo, de segunda a sexta, das 10às 17 
307), com visitação até 30de ou- horas, 
tubro. Trabalhos de Aglaé Ma
chado de Oliveira, Beatriz Rose- ALKINDAR 
nheim, Cláudio Gilberto Ely, Eli- óleos sobre 'ela, em exposição 
sia Wagner e Oyara Pons Santos. na galeria Emoldurarte (rua Li

ma e Silva, 320), até 30de outu- 
ARMAZÉM DE ARTE — Exposi- bro. Visitação de segunda a sex- 
ção com pinturas de José Bonetti ta das 8:30 às 12 e das 14 às 19 
Pinto, leda Leal Gitz e Cilon Jar- horas, e no sábado, somente no 
ros Geiger, com acrílicos e óleos período da manhã. A galeria 
sobre tela. No Atelier Estágio Ar- não possui ar condicionado e o 
mazém de Arte (rua Coronel estacionamento é difícil, tente DESENHOS DE ZORAVIA BET-
Bordini, 1.682), até 6 de novem- as ruas transversais. TIOL Exposição com 25peças,
bro, com visitação de segunda a dentro das comemorações dos
sexta das 13 às 19 horas. A gale- LIA MENNA BARRETO— Exposi- 30 anos de atividades da artista,
ria não possui ar condicionado e 9âo individual com oito traba- Na galeria de arte Singular (Tra-
o estacionamento é difícil. lhos em suportes não-conven- vessa Frederico Linck, 45), até 31

cionais no Espaço Investigação de outubro, com visitação de se-
COLEÇÃO BRASÍLIA — Série de do Museu de Arte do Rio Grande gunda a sexta das 9 às 12 e das
jóias realizadas por Zoravia Bet- do Sul (praça da Alfândega). Vi- 14 às 19 horas, e no sábado, das
tiol, em exposição no Ponto de sitaçãoató 29 de outubro de ter- 9 às 13 horas. A galeria possui ar
Arte Alberto (rua 24 de Outubro, ça a domingos. O Margs possui condicionado e o estaciona-
111), até 31 de outubro. Visita- ar condicionado e o estaciona- mento é difícil.

!^<x Híe^vva Gawèto

ção de segunda a sexta das 14 às 
19 horas. A galeria possui ar 
condicionado e estacionamento 
(no prédio).

XILOGRAVURAS SOBRE KAFKA
— Individual de Zorcrvia Bettiol 
com xilogravuras inspiradas na 
obra de Kafka. Exposição na Li
vraria Prosa I Verso (rua Mostar- 
deiro, 120), até 31 de outubro, 
com visitação de segunda a sex
ta das 9 às 19 horas, e no sába
do. das 9 às 13 horas.

mento é difícil.
LEONID STRELIAEV — Indivi
dual fotográfica com 50 peças 
da série "A Terra de Érico", rea
lizadas pelo fotógrafo para o re
latório da diretoria da Samrig. 
Na Pinacoteca do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (praça da 
Alfândega), até 27 de outubro, 
com visitação de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas.

EDUARDO TAVARES — Exposi
ção fotográfica com 24 peças re
gistrando o ritual indígena qua- 
rup, realizado este ano pela tri
bo lawalapiti, do alto Xingu. No 
Espaço IAB (rua Annes Dias, 
lóó), de segunda a sábado a 
partir das 11 horas. Não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

CARLOS ZIMMERMANN — Indi
vidual com 17 peças em pastel 
encerado em exposição na 
Cambona Centro de Arte (rua 
Dona Laura, 204), até 31 de outu
bro. Visitação de segunda a sex
ta das 9 às 19 horas, e no sába
do, das 9:30 às 13 horas. A gale
ria não possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil na 
rua.

IMAGENS DA AMÉRICA LATINA
— Exposição fotográfica com pe
ças realizadas por Paulo Oliveira 
em diversos países da América 
Latina. No Museu de Comunica-LUIZ MACHADO DE TOLEDO —

Exposição individual com 20 ção Hipólito José da Costa (rua 
acrílicos sobre tela e eucatex na dos Andradas, 959), com visifa- 
Cava Galeria de Arte (rua 24 de ção até 30de outubro, de segun- 
Outubro, 636/11), até 26 de ou- da a sexta das 8:30 às 17:45 ho- 
tubro. Visitação de segunda a 
sexta, das 9:30 às 12 horas e das 
15 às 19:30 horas, no sábado, 
das 9 às 18 horas. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil na rua, ten
te o parcão.

ras, O Museu não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

RONALDO KIEL — Exposição in
dividual com 12 pinturas de 
grandes dimensões. Na galeria 
Arte & Fato (rua Santo Antônio, 
226), com visitação até 30de ou
tubro, de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 17 horas. A ga
leria não possui ar condicionado 
e o estacionamento é dificil, ten
te as transversais.

MOACIR GUIS — Individual com 
32 trabalhos em desenhos e pin
turas na galeria Arte & Fato (rua 
Santo Antônio, 226), com visita
ção até 31 de outubro, de segun
da a sexta das 10 às 12 e das 14 às 
19 horas, e no sábado das 10 às 17 
horas.

A ARTE DE ZORAVIA BETTIOL —
Retrospectiva com obras em de
senhos, gravuras, tapeçarias e 
jóias, em comemoração aos 30 
anos de profissão da artista. Na 
Sala da Galeria e na Pequena 
Galeria do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (praça da Alfân
dega), com visitação até 27 de 
outubro, de terças a domingos, 
das lOàs 17horas. Paralelamen
te, projeção de vídeo "O Univer
so Transfigurado de Zoravia Bet
tiol", com sessões sempre às 
15:30 horas. Possui ar condicio
nado e o estacionamento é diff-

Individual com 20

cil.
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treze mostras
Treze das exposições que ta das 9 às 19 horas, e no sába- 

estão nas galerias e museus 
de Porto Alegre serão subs
tituídas, com a proximidade 
do mês de novembro. Assim, 
os próximos três dias são os COLETIVA DE DESENHOS — 
que restam para se ver estas 
mostras que vão dar lugar a 
novas.

do, das 9:30às 13 horas. A gale
ria nâo possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil na
rua.

Com trabalhos de Rosa Lang, 
Carmem Oliveira, Theresinha 
Reis e Ana Baladão. Na Galeria
Espaço Livre do Teatro de Câma
ra (rua da República, 575), até 
30 de outubro, com visitação das 
9às 12edas 14às 21 horas, e no 
fim de semana, durante a pro
gramação teatral. A casa possui 
ar condicionado e o estaciona
mento ó fácil na rua.
SALÃO DE TAPEÇARIA — Com 
trabalhos de Ani Maria Frey, Ro
sa Marcant, Zoravia Bettiol, Car
la Obino, Ana Maria Bez' Batti, 
Vera Beatriz Zattera e José Car
los Ribeiro, entre outros. Na 
agência Unibanco Moinhos de 
Vento (rua 24 de outubro, 970), 
até 31 de outubro, com visitação 
de segunda a sexta, das 10 às 17 
horas.
ALKINDAR — Individual com 20 
óleos sobre tela, em exposição 
na galeria Emoldurarte (rua Li
ma e Silva, 320), até 30de outu
bro. Visitação de segunda a sex
ta das 8:30 às 12 e das 14 às 19 
horas, e no sábado, somente no 
período da manhã. A galeria 
não possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil, tenle 
as ruas transversais.

ROTEIRO

SEIS PONTOS DE VISTA — Expo
sição coletiva com trabalhos de 
Amarilli Boni Licht, EstherBenet- 
ti Bianco, Hilda Mattos, Maria 
Pilla, Paulina Laks Eirizik e Veri- 
diana Corletto. No Espaço de Ar
te do Instituto Yázigi de Idiomas 
(rua Luciana de Abreu, 471), até 
12 de novembro, com visitação 
de segunda a sexta das 8 às 12 e 
das 14 às 21 horas.
CRISTIANO MASCARO — Mos
tra fotográfica retratando carac
terísticas urbanas e arquitetôni
cas de Porto Alegre. Na agência 
do Banco Francês e Brasileiro 
(rua Siqueira Campos, 824 - 5? 
andar), com visitação de segun
da a sexta das 10 às 19 horas. 
NILTON MAIA — Individual de 
esculturas com 25 peças em ter
racota, na galeria de arte do Ba- 
desul (rua Sete de Setembro, 
666), até 31 de outubro. Visita
ção de segunda a sexta-feira das 
10 às 12 e das 13:30 às 16:30 ho
ras. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil.

LIA MENNA BARRETO — Exposi
ção individual com oito traba
lhos em suportes não-conven- 
cionais no Espaço Investigação 
do Museu de Arte do Rio Grande 

NORBERTO STORI — Exposição do Sul (praça da Alfândega). Vi- 
individual com 32 aquarelas, na sitação até 29 de outubro de ter- 
Contemporânea Galeria de Ar- ça a domingos. O Margs possui 
te, de Novo Hamburgo (rua Ma- ar condicionado e o estaciona- 
riano de Mattos, 11), até 31 de mento ó difícil, 
outubro, com visitação de se- 
gundaasexta das9às 12horase 
das 14 às 18:30 horas, e no sába
do, das 9 às 12 horas. A galeria 
não possui ar condicionado. Dis
põe de talão para estaciona
mento.

EDUARDO TAVARES Exposi
ção fotográfica com 24 peças re
gistrando o ritual indígena qua- 
rup, realizado este ano pela tri
bo lawalapiti, do alto Xingu. No 
Espaço IAB (rua Annes Dias, 
166), de segunda a sábado a 
partir das 11 horas. Não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

Sul, no Centro Municipal de Cul- ,MAGENS DA AMÉRICA LATINA 
tura (avenida Erico Veríssimo,
307), com visitação até 30 de ou
tubro. Trabalhos de Aglaó Ma
chado de Oliveira, Beatriz Rose- 
nheim, Cláudio Gilberto Ely, Eli- 
sia Wagner e Oyara Pons Santos.

COLETIVA DE CERÂMICA —
Promoção da Associação dos 
Ceramistas do Rio Grande do

i — Exposição fotográfica com pe
ças realizadas por Paulo Oliveira 
em diversos países da América 
Latina. No Museu de Comunica
ção Hipólito José da Costa (rua 
dos Andradas, 959), com visita
ção até 30de outubro, de segun
da u sexta das 8:30 às 17:45 ho
ras. O Museu não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

ARMAZÉM DE ARTE — Exposi
ção com pinturas de José Bonetti 
Pinto, leda Leal Gitz e Cilon Jar
ros Geiger, com acrílicos e óleos 
sobre tela. No Atelier Estágio Ar
mazém de Arte (rua Coronel 
Bordini, 1.682), até 6 de novem
bro, com visitação de segunda a 
sexta das 13 às 19 horas. A gale
ria nâo possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil.

RONALDO KIEL - Exposição in
dividual com 12 pinturas de 
grandes dimensões. Na galeria 
Arte & Fato (rua Santo Antônio, 
226), com visitação até 30de ou
tubro, de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 17 horas. A ga
leria não possui ar condicionado 
e oestacionamentoédifícil, ten
te as transversais.
MOACIR GUIS — Individual com 
32 trabalhos em desenhos e pin
turas na galeria Arte & Fato (rua 
Santo Antônio, 226), com visita
ção até 31 de outubro, de segun- 
daasextadas lOàs 12edas 14às 
19 horas, é no sábado das 10 às 17 
horas.

COLEÇÃO BRASÍLIA — Série de 
jóias realizadas por Zoravia Bet
tiol, em exposição no Ponto de 
Arte Alberto (rua 24 de Outubro, 
111), até 31 de outubro. Visita
ção de segunda a sexta das 14 às 
19 horas. A galeria possui ar 
condicionado e estacionamento 
(no prédio).

XILOGRAVURAS SOBRE KAFKA
— Individual de Zoravia Bettiol
com xilogravuras inspiradas na 
obra de Kafka. Exposição na Li
vraria Prosa I Verso (rua Mostar- DESENHOS DE ZORAVIA BET- 
deiro, 120), até 31 de outubro, TIOL—Exposiçãocom 25peças,

dentro das comemorações dos 
30 anos de atividades da artista. 
Na galeria de arte Singular (Tra
vessa Frederico Linck, 45), até 31 

CARLOS ZIMMERMANN — Indi- de outubro, com visitação de se- 
vidual com 17 peças em pastel gunda a sexta das 9 ds 12 e das. 
encerado em exposição na 14 às 19 horas, e no sábado, das 
Cambona Centro de Arte (rua 9 às 13 horas. A galeria possui ar 
Dona Laura, 204), até 31 de outu- condicionado e o esfaciona- 
bro. Visitação de sequnda a sex- mento A difíril

com visitação de segunda a sex
ta das 9 às 19 horas, e no sába
do, das 9 às 13 horas.
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Bruno Giorgi — A Bolsa de Arte 
de Porto Alegre inaugura expo
sição individual com 30 peças do 
escultor brasileiro, que este ano 
comemorou 80 anos. Visitação 
na Bolsa de Arte (Quintino Bo
caiuva, 1.115), até 19 de outu
bro.
Arte e Sensibilização — Mostra 
coletiva com os artistas argenti
nos Gustavo Fidel, Verônica 
Blinder e Constantina Iconomo- 
pulos. Na Galeria Espaço Livre 
do Teatro de Câmara (rua da Re
pública, 575), até 15 de outubro. 
Paralelamente, Constantina da
rá um curso sobre "Percepção, 
Sensibilização Sensorial do Es
paço e Materiais".
Glauco Rodrigues — Exposição 
das nove aquarelas realizadas 
sobre a obra de Érico Veríssimo, 
"O Tempo e o Vento" (doação 
da editora Globo para o Margs). 
Nas Salas Negras do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (praça 
da Alfândega), até 20 de outu
bro. No dia 8 será feita uma pro
jeção do vídeo realizado pela 
rede Globo.
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ARTES

DIA 1?

Antônio Dias — Individual com 
dez pinturas sobre papel nepa- 
lês, na galeria de arte Tina Pres- 
ser (rua Paulino Teixeira, 35). 
Prossegue em exposição até dia 
19 de outubro.
Alziro Azevedo — Exposição di
dática com 75 peças cenográfi- 
cas, na Pinacoteca do Instituto 
de Artes da UFRGS (rua Senhor 
dos Passos, 248). Permanece 
aberta à visitação até dia 4 de 
outubro.
Freddy Sorribas — Prossegue 
com individual de pinturas até' 
dia 12 de outubro, na galeria de 
arte Edelweiss (rua dos Andra- 
das, 1.805).
Hiram Nunes — Continua com 
individual de desenhos e escul
turas (terracota e papel machê), 
na galeria de arte Juan (avenida 
Protásio Alves, 3.226), até 3 de 
outubro.
Exposição do Livro Japonês — 
Mostra de publicações sobre a 
cultura japonesa, em língua es
panhola, inglesa e japonesa. 
Permanece em exposição no 
Museu Universitário da UFRGS 
(2? andar do prédio da Reitoria - 
avenida Paulo da Gama, 110), 
até 6 de outubro.
O Desenho Gaúcho — Coletiva 
com dez nomes gaúchos do de
senho na Gestual Galeria de Ar
te, de São Leopoldo (avenida 
João Corrêa, 896). Pode ser vista 
até 12 de outubro.
Coletiva de Pintura — Reúne ar
tistas gaúchos na galeric de arte 
do Badesul (rua Sete de Setem
bro, 666). Aberta à visitação até 
2 de outubro.
Paulo da Rocha — Individual 
com óleos sobre tela no Atelier

cação Social Hipólito José da 
Costa (rua dos Andradas, 959), 
até 30 deste mês.
Moacir Guis — Realiza sua pri
meira individual com 32 traba
lhos em desenhos e pinturas na 
galeria Arte & Fato (rua Santo 
Antônio, 226), com visitação até 
31 de outubro.
Ronaldo Kiel — Inaugura sua 
primeira individual no circuito 
de galerias com 12 peças, entre 
as quais sete pinturas de gran
des dimensões. Na galeria Arte 
& Fato até 31 de outubro.

DIA 10

Zoravia Bettiol 
memorativa aos 30 anos de pro
fissão da artista que expõe dese
nhos da coleção "Parati", na ga
leria de arte Singular (travessa 
Frederico Linck, 45), até 31 de 
outubro.

Individual co-

DIA 3
DIA 11

Retrospectiva "A Arte de Zora
via Bettiol" — Exposição com 
desenhos, tapeçarias, jóias, gra
vuras e figuras em metal, reali
zadas entre I955e 1985. Na Sala 
da Galeria e na Pequena Gale
ria do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (praça da Alfân
dega), até 27 de outubro. 
Tatiana de Oliveira Pinto — 
Inaugura individual com 21 pin
turas sobre tela de sua produção 
recente na galeria Delphus Arte 
Sobre Papel (avenida Cristóvão 
Colombo, 1.093). Prossegue em 
exposição até dia 20 de outubro. 
Luzia Fabrício — Abre indivi
dual com 20 peças em óleo so
bre na Galeria de Arte do Bade
sul (rua Sete de Setembro, 666). 
Permanece em exposição até 16 
de outubro.

Alkindas — Individual com pin
turas em óleo sobre tela na gale
ria Emoldurarte (rua Lima e Sil
va, 320), até 30 deste mês.

DIA 8 DIA 15

A Terra de Érico — Exposição fo
tográfica com 50 peças de Leo- 
nid Streliaev, resultado de pes
quisas sobre a obra de Érico Ve
ríssimo. No Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (praça da Al
fândega), até 27 de outubro, 
com patrocínio do Margs e Sam-

Carlos Zimmermann — Indivi
dual com 17 desenhos a pastel, 
na Cambona Centro de Arte (rua 
Dona Laura, 204), em exposição 
até 31 de outubro.

DIA 16
rig.

Nilton Maia — Abre exposição 
individual com terracotas na ga
leria de arte do Badesul (rua Se
te de Setembro, 666). Permane
ce em exposição até 31 de outu-

DIA 9
Lia Menna Barreto — Individual 
no Espaço Investigação do Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul, com oito peças bidimensio
nais e tridimensionais, realiza
das sobre suporte não-conven- 
cional. Permanece aberto à visi
tação até 29 de outubro.

bro.

DIA 17DIA 4
Noberto Stori — Inaugura mais 
uma individual no Rio Grande 
do Sul, mostrando suas pinturas

aquareladas na Contemporâ
nea Galeria de Arte, de Novo 
Hamburgo (rua Mariano de Mat
tos, 11), até 31 de outubro. Para
lelamente, oartista paulista rea
lizará palestras na galeria e na 
Fevale.
Jóias de Zoravia Bettiol — Lan
çamento da "Coleção Brasília", 
com jóias em pedras preciosas e 
semipreciosas, no Ponto de Arte 
Alberto (rua 24 de outubro, 111).

Imagens da América Latina — 
Exposição fotográfica de Paulo 
Oliveira no Museu de Comuni-

Estágio Armazém de Arte (rua 
Coronel Bordini, 1.682), com vi
sitação até 2 de outubro.
Cor Ação — Instalação de Ana 
Torrano no Espaço Investigação 
do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (praça, da'Alfândega). 
Continua em exposição até 2 de 
outubro.
Josuel Miranda — Prossegue in
dividual com pinturas na Galeria 
Municipal de Arte de Pelotas 
(praça Coronel Pedro Osório, 6), 
até 23 de outubro.
Ernesto Frederico Scheffel — 
Continua exposição individual 
com óleos sobre tela na Contem
porânea Galeria de Arte, de No
vo Hamburgo (rua Mariano de 
Maitos, 11), até 10 de outubro. 
Clara Pechansky — Individual 
com peças em óleo e acrílico so
bre tela, em exposição na gale
ria de arte Singular, até 8 de ou
tubro.

Oj
DIA 24

Nhil — Coletiva de Pinturas — 
Mostra com pinturas de grandes 
formatos de Çarlos Wladimirsky, 
Mário Rõhnelt, Milton Kurtz e 
Rogério Nazari. Nas Salas Ne
gras do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (praça da Alfân
dega), 17 de novembro.

S

DIA 26

1 Carlos Pasquetti — Inaugura 
exposição individual com dese
nhos de sua produção recente, 
na galeria de arte Tina Presser 
(rua Paulino Teixeira, 35). Per
manece em exposição até 16 de 
novembro.

^ Eduardo Cruz — Faz indiviaual 
com desenhos a pastel na Gale
ria do Arco (rua Almirante Dela- 
maré, 237/3).

J
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LIA MENNA BARRETO Exposi
ção individual com oito traba
lhos em suportes não-conven- 
cionais no Espaço Investigação 
do Museu de Ar'e do Rio Grande 
do Sul (praça da Alfândega). Vi
sitação até 29 de outubro de ter
ças a domingos, das 10às 17 ho
ras. O Margs possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí
cil.

Indivi-LEONID STRELIAEV
dual fotográfica com 50 peças 
da série "A Terra de Érico", rea
lizadas pelo fotógrafo para o re
latório da diretoria da Samrig. 
Na Pinacoteca do Museu de Arte

cité 12 de outubro, de segunda a 
sexta, das 8:30 às 12 e das 13:30 
às 18:30h. No sábado, dos 8:30 
às 13 horas. A galeria não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil, mas na rua Se
nhor dos Passos tem garagens 
pagas.

DESENHOS DE ZORAVIA BET- 
TIOL Exposição com 25 peças, 
dentro das comemorações dos 
30 anos de atividades da artista. 
Na galeria de arte Singular (Tra
vessa Frederico Linck, 45), até 31 
de outubro, com visitação de se
gunda a sexta das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas, e no sábado, das 
9às 13 horas. A galeria possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.
LOIDE WAGNER — Individual 
com 30 telas em acrílico sobre 
tela e eucafex, em exposição no 
Centro Municipal de Cultura 
(avenida Érico Veríssimo, 307), 
até 17 de outubro. Visitação de 
segunda a sexta das 8:30 às 21

nado e o estacionamento ó difí- ioras, e nos fins de semana, du
rante a programação teatral. 
Possui ar condicionado e esta
cionamento próprio para 50 car
ros.
ERNESTO FREDERICO SCHEFFEL

Individual com 25 óleos sobre 
tela na Contemporânea Galeria 
de Arte, de Novo Hamburgo 
(rua Mariano de Mattos, 11). Vi
sitação ató lOde outubro, de se
gunda a sexta das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas, e no sábado, das 
9 às 12 horas. A galeria não pos
sui ar condicionado, mas possui 
talão especial para estaciona
mento.
COLETIVA DE TAPEÇARIA
Com trabalhos de Carla Obino, 
Ana Maria Bez Batti, Vera Bea
triz Zattera, Clayton Bassane 
Senger, José Carlos Ribeiro e 
Marita Burger, entre outros. Na 
agência do Unibanco (rua 24 de 
Outubro, 970), até 31 de outu
bro, com visitação de segunda a 
sexta das 10 às 17 horas.

cil. \TATIANA DE OLIVEIRA PINTO
Individual com 21 pinturas so

bre tela de sua produção recen
te. Na galeria Delphus Arte So
bre Papel (avenida Cristóvão 
Colombo, 1.093), até 20de outu
bro, com visitação de segunda a 
sexta das 9 às 12 e das 14 às 19 
horas, e no sábado, das 9 às 12, 
horas. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento ó 
difícil.

do Rio Grande do Sul (praça da 
Alfândega), até 27 de outubro, 
com visitação de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas.

EDUARDO TAVARES — Exposi
ção fotográfica com 24 poças ro- 
gis'rando o ritual indígena qua- 
rup, realizado es'e ano pela tri
bo lawalapi'i, do al'o Xingu. No 
Espaço IAB (rua Annes Dias,
166), de segundo a sábado a 
par'ir das 11 horas. Não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

IMAGENS DA AMÉRICA LATINA
Exposição fotográfica com 

peças realizadas por Paulo Oli
veira em diversos paises da 
América Latina. No Museu de 
Comunicação Hipólito José da 
Costa (rua dos Andradas, 959), 
com visitação até 30de outubro, 
de segunda a sexta das 8:30 às 
17:45 horas. O Museu não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações.
RONALDO KIEL Exposição in
dividual com 12 pinturas de 
grandes dimensões. Na galeria 
Arte & Fato (rua Santo Antônio,
226), com visitação até 30 de ou
tubro, de segunda a sexfa das 10 
às 12 e das 14 às 19 horas, e no 
sábado, das 10 às 17 horas. A ga
leria não possui ar condicionado 
eoestacionamentoédifícil, ten
te as transversais.

MOACIRGUIS Individual com 
32 trabalhos em desenhos e pin
turas na galeria Arte & Fato (rua 
Santo Antônio, 226), com visita
ção até 31 de outubro, de segun
da a sexta das 10 às 12 e das 14 
às 19 horas, e no sábado das 10 
às 17 horas.
A ARTE DE ZORAVIA BETTIOL 
Retrospectiva com obras em de
senhos, gravuras, tapeçarias e 
jóias, em comemoração aos 30 
anos de profissão da artista. No 
Sala da Galeria e na Pequena 
Galeria do Museu de Arte do Rio edas 13:30 às 16:30 horas. Aga- 
Grande do Sul (praça da Alfân
dega), com visitação até 27 de, 
outubro, de terças a domingos, 
das lOàs 17horas. Paralelamen
te, projeção de vídeo "O Univer- individual com óleos sobre tela 
so Transfigurado de Zoravia Bet- de sua produção recente. Na ga- 
tiol", com sessões sempre às: leria de ar'e Edelwoiss (rua dos 
15:30 horas. Possui ar condido- Andradas, 1.805), com visitação

BRUNOGIORGI Exposição in
dividual de 30 esculturas, na 
Bolsa de Arte de Porto Alegre 
(rua Quintino Bocaiuva, 1.115), 
comemorando os 80 anos do ar
tista. Visitação a'é 19 de outu
bro, de segunda a sexta das 10 
às 19 horas. A galeria possui ar 
condicionado e estacionamento 
próprio.

ARTE E SENSIBILIZAÇÃO
posição coletiva com trabalhos 
de artistas argentinos, Gustavo 
Fidel, Verônica Blinder e Coris- 
tantina Iconomopulos. Na Gale
ria Espaço Livre do Teatro de Câ
mara (rua da República, 575), 
até 15 de outubro. Visitação de 
segunda a sexta das 9 às 12 e das 
14 às 20 horas, e nos fins de se
mana, durante a programação 
teatral.

GLAUCO RODRIGUES Exposi
ção individual com as aquarelas 
realizadas sobre a obra de Érico 
Veríssimo, “O Tempo e o 
Vento". Nas Salas Negras do 
Museu de Arte do Rio Grande 
(Praça da Alfândega), até 20 de 
outubro. Visitação de terça a do
mingo das 10 às 17 horas. O Mu
seu possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil.

Ex-

LUZIA FABRÍCIO Exposição 
individual com 20óleos sobre te
la, na galeria de arte do Badesul 
(rua Sete de Setembro, 666), 
com visitação até ló de outubro, 
de segunda a sexta das 10 às 12

leria possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil.

FREDDY SORRIBAS - Exposição
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Drops Strela
de materiais que se organi
zam para formar o todo”, no 
dizer da própria artista. Lia 
nasceu no Rio de Janeiro, 
em 1959, e iniciou seus estu
dos de arte em 1975, quando 
cursou Arte Experimental 

. no antigo Atelier Livre da 
Prefeitura. Em 1978, ingres
sou na Faculdade de Artes 
Plásticas da Ufrgs e, em se
guida, fez cursos de desenho 
com Rubens Gerchman e de 
pintura com Baravelli. Par
ticipou de inúmeras mos
tras, entre as quais a Oi Ten
ta, promovida recentemente 
pela Arte & Fato, e salões, 
entre eles o XII Salão do Jo
vem Artista.

Lia Menna Barreto inau
gura logo mais, às 19h, sua 
primeira individual no Espa
ço Investigação do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul.

Ela mostra trabalhos de vá
rias dimensões, criados no 
período 84/85, e nos quais fo
ram usados materiais como 
pedaços de madeira, peles 
sintéticas, papelão, tecidos e 
espuma. Distribuídos tridi 
mensionalmente no chão e 
bidimensionalmente nas pa
redes da sala, eles ‘‘regis
tram atitudes, raciocínios, 
idéias e emoçes que surgi
ram durante o processo do 
trabalho, através de um jogo

Lia Menna 
Barreto: "Lábios"
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Lia Menna Barreto no MARCS
Museu deAté o próximo dia 29 de outubro, poderá ser visitada no 

j do Rio Grande do Sul, instituição da Subsecretário de Cultura do 
Estado, uma mostra individual de Lia Menna Barreto, no Espaço Investiga
ção. Elo estará mostrando oito trabalhos recentes de variadas dimensões e 
utilizando diversos materiais. Dentro do Espaço Investigação, os objetos se 
distribuem tridimensionalmente, apoiados no chão e nas paredes. Os 
materiois utilizados variam entre a espuma, o tecido costurado, os pelos 
sintéticos, sucatas, madeiras, papelão, pregos e vários tipos de tintas.

Arte

comunicação diferenteO objetivo desta pesquisa de Lia é buscar 
através da identificação com os materiais e suportes utilizados. Lia Menna 
Barreto pertence a nova geração de artistas gaúchos e desde 1982 
participando de coletivas e salões, tendo obtido o 29 prêmio no XII Salão do 

Artista (1983). Ex-aluna do Atelier Livre da Prefeitura Municipal, ela

uma

vem

Jovem
atualmente cursa o Instituto de Artes do UFRGS e entre as exposições que 
participou recentemente destacam-se a Cometa Arte, na Pinacoteca do IA, e 
a “Oi Tenta (do verbo tentar)", que inaugurou a 
poderá ser visitada de terça ò domingo, dos 10 às 17 horas.

Arte&Fato. A mostraA artista e um de seus 
trabalhos
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★ Hoje, duas artísticas: no Espaço Investigação do MARGS, a 

abertura da mostro de Lia Menno Barreto; na Singular, a exposição 
"Desenhos de Parati", individual de Zoravia Bettiol que apresenta 
desenhos a lápis sobre papel.

★ Marc Blanc Pain, presidente das Alianças Francesas existen
tes pelo mundo, figura de destaque no coquetel de hoje à noite na 
Aliança Francesa, uma comemoração do centenário da AF no Brasil. 
Para este francês de paladar aguçado pelos melhores rótulos 
europeus, o Buffet Lion D’Or selecionou os melhores vinhos da 
produção gaúcha para serem servidos.

★ A nova coleção Gisa Casual Fashion deverá aparecer 
ineditismo para a próxima estação, já que sua responsável, Gisa 
Simon, encontra-se viajando pelos Estados Unidos e Canadá, centros 
que aparecem como precursores de novos estilos.

★ Na Associação Leopoldina Juvenil a Pingouim fez o 
lançamento de seus novos fios, o Brilhance e Écosse, 
vedetes da próxima estação: salmão, pólen, palha, jade, abricot, 
rosé, prata e ou.o.

★ Amanhã, desfile da etiqueta Transa de Pano. próprio 
show-room. Esta confecção faz parte do Grupo de Moda Vanguarda 
Sul, que está agilizando a abertura de filiai em São Paulo e que 
acaba de ganhar mais duas adesões: Keterly Becker e a Golden 
Baby, de Rosana e Renan Curial.

★ O pianista Hi4>ertus Hoffmann e o clarinetista A-.igusto 
Maurer se apresentam hoje no Theatro São Pedro dentro do projeto 
Música ao Meio-Dia. O programa inclui peças de Brahms, Francis 
Poulanc e do prório pianista.
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a mostra dos 

trabalhos de Lia Menna 
Barretto, que será aberta 
ho/e no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul.
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LUIZ DE TOLEDO - Na Cave (24 
de Outubro, 636, loja 11), em horário 
comercial de segunda a sábado. 
Mostra de pinturas. Até 31 de outu
bro.
CRISTIANO MASOARO - No Ban
co Francês e Brasileiro (Siqueira 
Campos, 824), das lOh ás 16h, de se
gunda a sexta-feira. Inaugura hoje, 
às 12h30min. Mostra de fotografias. 
DROPSSTRELA — NoMargs (Pra
ça da Alfândega), das lOh às 17h, de 
terça a domingo, instalação de Lia 
Menna Barreto. Até 29 de outubro. 
LOIDE HORTÊNCIA WAGNER - 
No saguào do Centro Municipal de 
Cultura (Érico Veríssimo, 307), das 
8h às 22h, diariamente. Mostra de 
pinturas. Até 17de outubro.
LIZETTE GUERRA — No Hotel La
je de Pedra em Canela, diariamen
te. Mostra de fotografias atè 21 de 
outubro.
GRUPO AQUARELA - Na Sala de 
Arte da Associaçào Leopoldina Ju
venil (Marquês do Herval, 280), de 
terças a sà bados das 15h às 21 h e aos 
domingos das llh às 16h. Coletiva 
com Berenice Burger e Cândido 
Grillo, entre outros. Até 5 de novem
bro.
DENISE BARCELLOS - No Shop
ping Center Iguatemi, de segunda a 
sábado, das 8 ás 22h. Mostra de foto
grafias.
ALKINDAR — No Emolduarte (ti- 
ma e Silva, 320), em horário comer
cial, de segunda a sábado. Mostra de 
pinturas.
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ti AZE TA MERCANTIL SUL - Porto Alegre, sexta-feira, 18 de outubro de 1985
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ARTES PLÁSTICAS

Os acrílicos de Tolledo, na Cava
peças realizadas por Paulo Oli
veira em diversos países da 
América Latina. No Museu de 
Comunicação Hipólito José da 
Costa (rua dos Andradas, 959), 
com visitação até 30 de outubro, 
de segunda a sexta das 8:30 às 
17:45 horas. O Museu não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações.

tiol, entre outros. Visitação até 
19 de outubro no Colégio Ameri- 

(rua Dr. Lauro de Oliveira,

ta das 9 às 19 horas, e no sába
do, das9:30às 13horas. Agale- 
ria não possui ar condicionado e 
o estacionamento ó difícil na 
rua.
LUIZ MACHADO DE TOLEDO —
Exposição individual com 20 
acrílicos sobre tela e eucatex na 
Cava Galeria de Arte (rua 24 de 
Outubro, 636/11), até 26 de ou
tubro. Visitação de segunda a 
sexta, das 9:30 às 12 horas e das 
15 às 19:30 horas, no sábado, 
das 9 às 18 horas. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil na rua, ten
te o parcão.
COLETIVA DE DESENHOS —
Com trabalhos de Rosa Lang, 
Carmem Oliveira, Theresinha 
Reis e Ana Baladão. Na Galeria 
Espaço Livre do Teatro de Câma
ra (rua da República, 575), até 
30de outubro, com visitação das 
9às 12e das 14às 21 horas, e no 
fim de semana, durante a pro
gramação teatral. A casa possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é fácil na rua.

SALÃO DE TAPEÇARIA — Com
trabalhos de Ani Maria Frey, Ro
sa Marcant, Zoravia Bettiol, Car
la Obino, Ana Maria Bez Batti, 
Vera Beatriz Zattera e José Car
los Ribeiro, entre outros. Na 
agência Unibanco Moinhos de 
Vento (rua 24 de outubro, 970), 
até 31 de outubro, com visitação 
de segunda a sexta, das 10às 17 
horas.
COLETIVA DE ARTES NO COLÉ
GIO AMERICANO — Exposição 
comemorativa ao centenário do 
Colégio Americano, que expõe 
obras de 100 artistas convida
dos. Participação de Vasco Pra
do, Francisco Stockinger, Danú
bio Gonçalves, Alice Soares, Loi- 
de Wagner, Liciê Hunsche, Vera 
Grimberg, Alice Brueggemann, 
Nelson Jungbluth e Zoravia Bet-

ros Geiger, com acrílicos e óleos 
sobre tela. No Atelier Estágio Ar
mazém de Arte (rua Coronel 
Bordini, 1.682), até 6 de novem
bro, com visitação de segunda a 
sexta das 13às 19horas. Agale- 
ria não possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil.

COLEÇÃO BRASlLIA Série de 
jóias realizadas por Zoravia Bet
tiol, em exposição no Ponto de 
Arte Alberto (rua 24 de Outubro, 
111), até 31 de outubro. Visita
ção de segunda a sexta das 14 às 
19 horas. A gãleria possui ar 
condicionado e estacionamento 
(no prédio).
XILOGRAVURAS SOBRE KAFKA

Individual de Zoravia Beltiol 
com xilogravuras inspiradas na 
obra de Kafka. Exposição.na Li
vraria Prosa I Verso (rua Mostar- 
deiro, 120), até 31 de outubro, 
com visitação de segunda a sex
ta das 9 às 19 horas, e no sábci 
do, das 9 às 13 horas.
CARLOS ZIMMERMANN — Indi - 
vidual com 17 peças em pastel 
encerado em exposição na 
Cambona Centro de Arte (rua 
Dona Laura, 204), até 31 de outu
bro. Visitação de segunda a sex-

desul (rua Sete de Setembro, 
666), até 31 de outubro. Visita
ção de segunda a sexta-feira das 
10 às 12 e das 13:30 às 16:30 ho- 

A galeria possui ar condicio-

A galeria de Arte Cava 
(rua 24 de Outubro, 636/11), 
expõe até 26 de outubro 20 
acrílicos sobre tela do artis
ta gaúcho Luiz Machado 
Tolledo, com preços entre 
Cr$ 350 mil e Cr$ 900 mil. São 
trabalhos realizados a partir 
de estudos na Universidade 
Complutense, de Madrid, 
que o artista freqüentou por 
dois anos, até 1984. Esta é a 
primeira Individual de Tol
ledo, em Porto Alegre, que 
também trabalha com ilus
tração, além de realizar pes
quisas no desenho, que pro
grama expor no próximo 
ano. Desde 1978, ele vem 
participando de coletivas e 
em 1984, expôs individual
mente, pela primeira vez, 
em Barcelona, no Centro de 
Estudos Brasileiros.

cano
119), de segunda a sexta das 9 às 
11:30 e das 14 às 18 horas.

ras.
nado e o estacionamento é difí- ALKINDAR — Individual com 20 

óleos sobre tela, em exposição 
na galeria Emoldurarte (rua Li
ma e
bro. Visitação de segunda a sex
ta das 8:30 às 12 e das 14 às 19 
horas, e no sábado, somente no 
período da manhã. A galeria 
não possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil, tente 
as ruas transversais.

cil na rua.
NORBERTO STORI
individual com 32 aquarelas, na 
Contemporânea Galeria de Ar
te, de Novo Hamburgo (rua Ma- 
riano de Mattos, 11), até 31 de 
outubro, com visitação de se
gunda a sexta das 9às 12horase 
das 14 às 18:30 horas, e no sába
do, das 9 às 12 horas. A galeria 
não possui ar condicionado. Dis
põe de talão para estaciona
mento.

Exposição
Silva, 320), até 30de outu-

Exposição in-RONALDO KIEL
dividual com 12 pinturas de 
grandes dimensões. Na galeria 
Arte & Fato (rua Santo Antônio, 
226), com visitação até 30de ou
tubro, de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 19 horas, e no 
sábado, das 10 às 17 horas. A ga
leria não possui ar condicionado 
e o estacionamento é difícil, ten-

LIAMENNA BARRETO Exposi
ção individual com oito traba
lhos em suportes não-conven- 
cionais no Espaço Investigação 
do Museu de Ãrte do Rio Grande 
do Sul (praça da Alfândega). Vi- MOACIRGUIS Individual com 
si'ação até 29 de outubro de ter- 32 trabalhos em desenhos e pin
ças a domingos, das 10às 17 ho- turas na galeria Arte & Fato (rua 
ras. O Margs possui ar condicio- Santo Antônio, 226), com visita- 
nado e o estacionamento é difí- çõo até 31 de outubro, de segun

da a sexta das 10 às 12 e das 14 
às 19 horas, e no sábado das 10 
às 17 horas.

COLETIVA DE CERÂMICA
Promoção da Associação dos 
Ceramistas do Rio Grande do 
Sul, no Centro Municipal de Cul
tura (avenida Érico Veríssimo, 
307), com visitação até 30de ou
tubro. Trabalhos de Aglaé Ma
chado de Oliveira, Beatriz Rose- 
nheim, Cláudio Gilberto Ely, Eli- 
sia Wagner e Oyara Pons Santos. 
ARMAZÉM DE ARTE 
ção com pinturas de José Bonetti 
Pinto, leda Leal Gitz e Cilon Jar-

te as transversais.

cil.

Acrílico sobre tela de Luiz Machado Tolledo
realizadas sobre a obra de Erico 
Veríssimo, "O Tempo e o 
Vento”. Nas Salas Negras do 
Museu de Arte do Rio Grande 
(Praça da Alfândega), até 20 de 
outubro. Visitação de terça a do
mingo das 10 às 17 horas. O Mu- 

possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil. 
DESENHOS DE ZORAVIA BET
TIOL — Exposição com 25 peças, 
dentro das comemorações dos 
30 anos de atividades da artista. 
Na galeria de arte Singular (Tra
vessa Frederico Linck, 45), até 31 
de outubro, com visitação de se
gunda a sexta das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas, e no sábado, das 
9às 13 horas. A galeria possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

ROTEIRO - Indi vi-LEONID STRELIAEV
dual fotográfica com 50 peças 
da série "A Terra de Érico", rea
lizadas pelo fotógrafo para o re
latório da diretoria da Samrig. 
Na Pinacoteca do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (praça da 
Alfândega), até 27 de outubro, 
com visitação de terças a domin- 

das 10 às 17 horas.

A ARTE DE ZORAVIA BETTIOL bre pape| (avenida Cristóvão
Retrospectiva com obras em de- Colombo, 1.093), até 20de outu- 
senhos, gravuras, tapeçarias e bro, com visitação de segunda a 
jóias, em comemoração aos 30 sexta das 9 às 12 e das 14 às 19 
anos de profissão da artista. Na horas, e no sábado, das 9 às 12
Sala da Galeria e na Pequena horas. A galeria possui ar condi-
GaleriadoMuseude Arte do Rio cionado e o estacionamento é 
Grande do Sul (praça da Alfân- difícil, 
dega), com visitação até 27 de 
outubro, de terças a domingos, 
das 10às 17 horas. Paralelamen
te, projeção de vídeo "O Univer
so Transfigurado de Zoravia Bet
tiol", com sessões sempre às 
15:30 horas. Possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí-

Exposi-NILTON MAIA - Individual de 
esculturas com 25 peças em ter
racota, na galeria de arte do Ba

gos,

EDUARDO TAVARES
ção fo'ográfica com 24 peças re
gistando o ri'ual indígena qua- 

roalizado es'e ano pela tri
bo lawalapi'i, do al'o Xingu. No 
Espaço IAB (rua Annes Dias, 
166), de segunda a sábado a 
partir das 11 horas. Não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

seu

Exposi- BRUNOGIORGI Exposição in
dividual de 30 esculturas, na 
Bolsa de Arte de Porto Alegre 
(rua Quintino Bocaiúva, 1.115), 
comemorando os 80 anos do ar
tista. Visitação até 19 de outu
bro, de segunda a sexta das 10 
às 19 horas. A galeria possui ar 
condicionado e estacionamento 
próprio.

GLAUCO RODRIGUES - Exposi
ção individual com as aquarelas

rup,

cil.
TATIANA DE OLIVEIRA PINTO

Individual com 21 pinturas so
bre tela de sua produção recen
te. Na galeria Delphus Arte So-

IMAGENS DA AMÉRICA LATINA
Exposição fotográfica com
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EXPOSIGOES 55), "Desenhos de Parati"; Na Livra
ria Prosa i Verso (Galeria 5t Avenida 
Center, Mostardelro, 120), "Xilogra
vuras Sobre Kafka", e no Ponto de Ar
te Alberto (24 de Outubro, 112), "Cole
ção Brasllia/jôlas".
BRUNO GIORGI - Na Bolsa de Arte 
(Quintino Bocaiúva, 1115), exposiçSo 
do grande escultor brasileiro. Sábado, 
(jltlmo dia. Vlsltaçáo hoie das lOh ás 
I2hedas 15h ás 21h; sábado, dasI5h ás 
I9hs.
COLETIVA DE DESENHOS - No Es
paço Livre do Teatro de Câmara (Rua 
da República, 575), coletiva com Ana 
Baladâo, Carmen Oliveira, Rosa Ac- 
corsl Lang e Thereslnha Reis. Visita
ção das 14hás21hs.
A TERRA DE ÉRICO 
Margs/Susec (Praça da Alfândega), 
exposição de fotos de Leonid Streliaev 
e aquarelas de Glauco Rodrigues so
bre Cruz Alta e a série "O Tempo e o 
Vento", em homenagem a Érlco 
Veríssimo. Visitação de terça a domln- 
ao,das lOhás I7hs.
LIAMENNA BARRETO - NoMargs 
(Praça da Alfândega), exposiçSo com 
peças de materiais diversos criados 
em 84/85. Visitação de terça a domin
go, das lOh ás 17h.

Berenice Burgere Cândida Grillo, en
tre outros até 5 de novembro.
DENISE BARCELLOS- No Shopping 
Center Iguateml, de segunda a sába
do, das 8hs ás 22h. Mostra de fotogra
fias.
ALKINDAft- No Emoldurarte (Lima 
e Silva, 320), em horário comercial, de 
segunda a sábado. Mostra de pintura. 
NORBERTO STORI - Na Galeria 
Contemporânea, em Novo Hamburgo 
(Marlano de Mattos, 11), em horário 
comercial, de segunda a sábado. Mos
tra de aquarelas. Atè3l de outubro. 
MARIA IGNEZ PEDROSO- Na Fun
dação Cultural de Canoas, ás 
18h30min, sexta-feira Inauguração da 
mostra coletiva com Maria Ignez Pe- 
drosoe Roberto Fajardo, entre outros. 
CARLOS EDUARDO ZIMMERMANN 
— Na Cambona Centro de Arte (Dona 
Laura, 204), ás 20h30min. Exposição 
de teias.
ZORÂVIA BETTIOL - Em comemo
ração aos seus 30 anos de dedicação á 
arte, Zorávia Bettlol tem quatro expo
sição simultâneas na cidade: no Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul (Pra
ça da Alfândega), panorâmica da pro
dução de 1955 a 1985, com visitação de 
terças a domingos, das lOhs ás 17h; na 
Galeria Singular (Frederico Linck,

Francês e Brasileiro (Siqueira Cam
pos, 824), das lOh ás 16h, de segunda a 
sexta-feira. Mostra de fotografias. 
LOIDEHORTÊNCIA WAGNER - No 
saguão do Centro Municipal de Cultu
ra (Erlco Veríssimo, 307) das 8h ás 
22h, diariamente. Mostra de pintura. 
Até 17 de outubro.
LIZETTE GUERRA - No Hotel Laie 
de Pedra em Canela, diariamente. 
Mostra de fotografias até 21 de outu-

GRUPO AQUARELA - Na Sala de 
Arte da Associação Leopoldlna Juve
nil (Marques do Herval, 280), de ter
ças a sábados das 15h ás 2>h e aos do
mingos das Uh ás 16h. Coletiva com

PANORÂMICA DOS CERAMISTAS - 
No Centro Municipal de Cultura (Érl
co Veríssimo, 307), das 9h ás 22h, dia
riamente. Coletiva de ceramistas gaú
chos.
COLETIVA DO ATELIER ESTAGIO 
— No Estágio Armazém de Arte (Bor- 
dlni, 1682), em horário comercial, de 
segunda a sábado. Mostra de José Bo- 
nettl Pinto, leda Leal Gltz e Cllon Jar
ros Geiger.
LUIZ DE TOLEDO - Na Cava (24 de 
Outubro, 636 loia 11), em horário co
mercial. De segunda a sábado. Mostra 
de pinturas.
CRISTIANO MASCARO - No Banco

-bro.

No


