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LOIDE HORTÊNCIA WAGNER - No 
Saguão do Centro Municipal de Cultu
ra (Érico Veríssimo, 307), das 8h às 
22h, diariamente. Mostra de pinturas. 
Atè 17 de outubro.
LISETTE GUERRA - No Hotel Laie 
de Pedra em Canela, diariamente. 
Mostra de fotografias até 21 de outu
bro.
GRUPO AQUARELA - Na Sala de 
Arte da Associação Leopoldlna- 
Juvenil (Marquês do Herval, 280), de 
terças a sábados das 15h ás 21 h 
domingos das 11 h ás 16h. Coletiva com

Berenice Burgere Cândida Grillo, 
treoutros, atè 5 de novembro.

outubro. Na Livraria Prosa i Verso\ 
(Mostardeiro, 120), Zorávia expõe xi
logravuras sobre Franz Kafka.
LUIZ CARLOS FELIZARDO- No 
Margs (Praça da Alfândega), das lOh 
às 17h, de terças a domingos. Mostra 
defotofraflas. A partlrdas 17h dehole. 
COLETIVA DE DESENHOS - Na Ga
leria Espaço Llvre^l 
ra (República, 575), diariamente das 
9h às 21 h. Coletiva com Ana Baladáo, 
CarmemOliveira, Rosana LangeThe- 
rezinha Reis. Inauguração ás 
18h30minde hoje.

en-
EXPOSIÇOES DENISE BARCELLOS- No Shopping 

Center Iguatemi, de segunda a sába
do, das 8h às 22h. Mostra de fotogra
fias.LUIZ DE TOLEDO - Na Cava (24 de 

Outubro, 636, loja 11), em horário co
mercial de segunda a sábado. Mostra 
de pinturas. Até 31 de outubro. 
CRISTIANO AAASCARO - No Banco 
Francês e Brasileiro (Siqueira Cam
pos, 824), das lOh às 16h, de segunda a 
sexta-feira. Mostra de fotografias.

ALKINDAR — No Emoldurarte (Lima 
e Silva, 320), em horário comercial, de 
segunda a sábado. Mostra de pinturas. 
JÕIAS DE ZORÁVIA BETTIOL - No 
Ponto de Arte Alberto (24 de Outubro, 
112), em horário comercial. Mostra de 
jéias. Inauguração às 20h. Até 31 de

o Teatro de Càma-

e aos
___
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O fotógrafo — entre outras coisas — 
Luiz Carlos Felizardo ganhou uma bolsa 
para fazer um trabalho experimental 
com o fotógrafo americano — entre ou
tras coisas — Frederick Sommer, e pas
sou um ano trabalhando com ele. Doze 
das imagens produzidas pelo Felizardo 
durante este tempo estarão expostas no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, ho
je, a partir das 10 horas, e àsl7h30min o 
Felizardo estará falando sobre a expe
riência e sobre o que mais fez e viu nos 
Estados Unidos. De se ir, de se ir.
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Felizardo no Margs
Em 1984 a Comissão Fulbrigth e a Capes, do Ministério da 

Educação, concederam uma bolsa — a primeira em todo o 
mundo — para que um artista desenvolvesse trabalho de 
aperfeiçoamento junto a outro artista. Os envolvidos nessa 
experiência foram o fotógrafo brasileiro Luiz Carlos Feli
zardo e Frederick Sommer, o mais revolucionário dos gran
des mestres norte-americanos — e pintor, desenhista, ar
quiteto paisagista, poeta e pensador. Durante um ano Feli
zardo esteve produzindo sob a assessoria de Sommer, num 
programa que eles próprios definiram como o desenvolvi
mento de “uma visão conceituai da fotografia em que a ar
quitetura da imagem é fonte e veículo da lógica poética”.

Doze das imagens produzidas por LCFelizardo durante 
esse período estarão expostas no Margs (Praça da Alfânde
ga) quarta-feira (apenas), a partir das lOh. Às 17h30min, Fe
lizardo estará relatando um pouco de sua experiência com 
Fred Sommer e outros artistas norte-americanos e discu
tindo e comentando os trabalhos expostos.

Durante o ano em que esteve no exterior, Felizardo parti- 
-cipou do m Colóquio Latino-americano de Fotografia (Cu
ba), da mostra "Fotografia e os Anos 70” (MAC-USP) e teve 
seu trabalho Incluído na "Encyclopedle Internationale des 
Photographes”, publicada na Suíça em 1986.
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Felizardo fala de fotografia
Além do movimento inten

so no circuito de galerias, 
com várias Individuais inau
gurando nesta semana, os 
museus da cidade estão com 
programações paralelas às 
mostras. É o caso do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
que, nesta quarta-feira, pro
move o “Premlère no 
Margs”, um encontro às 17 
horas com o fotógrafo Luiz 
Carlos Ferllzardo. Ele fala
rá sobre sua experiência no 
Atelier do fotógrafo e paisa
gista norte-americano Fre- 
derick Sommer, em Pres- 
cott (Estados Unidos). Du
rante o encontro Felizardo 
mostrará trabalhos de sua 
autoria e de Sommer, reali
zados com câmaras de gran
de formato. Também na 
área de artes visuais o Mu
seu de Comunicação Hipóll- 
to José da Costa exibe, hoje, 
às 14 horas, um audiovisual 
de Paulo Oliveira, com ima
gens da Argentina, Peru, 
Chile e Bolívia, produzidas 
em dois anos de viagens.

frcibcilhos de Ani Maria Frey, Ro
sa Marcanl, Zoravia Beltiol, 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 lOàs 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 Slockinger, Danú
bio Gonçalves, Alice Soares, Loi- 
de Wagner, Liciê Hunsche, Vera 
Grimberg, Alice Brueggemann, 
Nelson Jungbluth e Zoravia Bet- 
tiol, entre outros. Visitação até 
19 de outubro no Colégio Ameri- 
cano (rua Dr. Lauro de Oliveira,
119), de segundaasextadas9às 
11:30 e das 14 às 18 horas. 
ALKINDAR — Individual com 20 
óleos sobre tela, em exposição 
na galeria Emoldurarte (rua Li
ma e Silva, 320), até 30 de outu
bro. Visitação de segunda a sex
ta das 8:30 às !2edas 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-cdnven- 
cionais no Espaço Investigação 
do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (praça da Alfândega). Vi 
süação até 29 de outubro de ter
ças a domingos, das 10às Cho
ras. O Margs possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí-

Individual cpm 
32 trabalhos em desenhos e pin
turas na galeria Arte & Fato (fua 
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 3C 
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- 
to, 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-

MOACIR GUIS

cil.
TATIANA DE OLIVEIRA PINTO

Individual com 21 pinturas so
bre tola de sua produção recen
te. Na galeria Delphus Arte So
bre Papel (avenida Cristóvão 
Colombo, 1.093), até 20deoutu
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 é 
difícil.

BRUNO GIORGI Exposição in
dividual de 30 esculturas, na 
Bolsa de Ar'e de Porto Alegre 
(ruci 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.

GLAUCO RODRIGUES Exposi
ção individual com as aquarelas 
realizadas sobre a obra de Éricc 
Veríssimo, "O Tempo e o 
Vonfo". 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.
LUZIA FABRiCIO 
individual com 20óleossobre te
la, na galeria de arte do Badesul 
(rua Sete de Setembro, 666), 
com visitação até 16de outubro, 
de segunda a sexta das 10 às 12 
edas 13:30 às 16:30 horas. A ga
leria possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil.

SALÕES DE ARTES

O Núcleo de Promoções e 
Comunicação do Margs dis
põe das fichas de Inscrições 
da 1? Mostra de Artistas da 
“Chico Lisboa”, promovido 
pela Associação Riogran- 
dense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa. O Margs 
também está colocando à 
disposição dos Interessados 
o Edital da Fundação Cata
rinense de Cultura, para os 
artistas que desejarem ex
por na Casa de Cultura de 
Florianópolis em 1986.

cil.
LEONID STRELIAEV
dual fotográfica com 50 peças 
da série "A Terra de Érico'', 
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), a'é 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 es'e ano pela 'ri- 
bo lawalapi>i, 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.

IMAGENS DA AMÉRICA LATINA
Exposição fotográfica com 

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.
RONALDO KIEL Exposição in
dividual com 12 pinturas de tela e eucatex, em exposição no 
grandes dimensões. Na galeria Centro Municipal de Cultura 
Arte & Fato (rua Santo Antônio, (avenida Érico Veríssimo, 307), 
226), com visitação até 30de ou- até 17 de outubro. Visitação de 
tubro, de segunda a sexta da$ 10 segunda a sexta das 8:30 às 21 
às 12 e das 14 às 19 horas, ei no 
sábado, das lOàs 17 horas. A ga
leria não possui ar condicionado 
eoestacionamentoédifícil, ten
te as transversais.

Indivi-

rea-

ROTEIRO
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 —
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 
9 às 12 e das 14 às 21 horas, e 
fim de semana, durante a pro
gramação teatral. A casa possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é fácil na rua.
SÃLÃÕ DE TAPEÇARIA — Com

Exposição

DESENHOS DE ZORAVIA BET
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 
do 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

no
horas, e nos fins de semana, du
rante a programação teatral. 
Possui ar condicionado e esta
cionamento próprio para 50 car
ros.


