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MUSEU DE ARTE 1)0 RIO GRANDE DO 3UD 

SUBS ESHKPABIá. DE CBETOBA/SKS

MILTON KTJRTZ c ROGÉRIO NA-ZARI
Aberturas 24 de outubro59 feirav às 20 horas 

Pe: lodo de Exposiçãos 24/iO a 17/11/1985

Mu«ex\ de Arte do Ri® Grande do Sul 

Praça ia Alfândega e/n2
Horário de Visitação? Terças-feiras a domingos„ das 10 às 17 Horas

A MOSTRA
latim) reúne quatro pinturas em grandes fwnafctosj*(«naía1

taX-lcHíc duas Salas ^egra,® do Museu «e Art© do Ri© wraiade do 

ga o d©. Sub» ec q t ar ia de Cul tu ra/ SBC A
h pris&srra sala ©orá ocupada p@r Cario© VAXadlmirsky e Mil toa Kurte o

"NTHIl em

©ogunda por Mário Rohnelt e Rogério Na-zarl.%

Caries txadijalraky utiliza ontreteia como suporte para a piatura de 

signos compostos georaetiric&ifleate; Milton líurtz utiliza o gr&j. % te e a tinta 

acrílica sobro lona» apresentando eis ôsf oaa discussão entre eleraentes piá©
ticos,, signos visuais e c espaço re&X$ Mário KcVmelt apresenta uraa grande 

piatvra figurativa onde quatro pers©aagens observai uma pintura abstrata* 

:*o*pl«aoBtanáo a Imagem bidimensional aparece um conjunto de objetos sobro 

a pintura;’ ’--géri© N&zarí apresenta uma pintura de 4 metros e meio c.e coivvrz. 
aie»to9 fixada no ângulo de duas paredes,, formando ura triângulo-, Naaarx uti
liza tinta esmalte e hidroasfalto sobre tecida, representando os elementos

elementos estes que ocupara© o piso na urea 'ir-rg./.ju» o.oi^pedra e carvao»
aita&a. pela tela» 

OS ARTISTAS
WI.ALXMXRSKY íPorto Alegre/RS „ 1956) estudou Arquitetura ■•1975CARLOS

«1978) * graduou-se em Histdrla (1983); estudou Gravara cora Eduardo Cruz esi 
X9780 Integrou o grupo de artista© do Espaço NO,,, Centro Alternativo ue C.ía- 

tura; dirigiu filmes super-8; peças de teatro experimental e paríoimaucu»
individual© a em grupo, Participou de diversos sales® e coletivas*

de» I Salão de Desenho de B®nt© Sen
tando re

cabido vários premi-os 9 entre og quais o



I
c d© Saldi© de Ari© d* Santa. torra f 1984; r,

. er.:'. n'ho’. e de SajJto Paulista é® Arte/Sa-o Paulo*, Entre as indiviáte
. i t$es.t^oaj -o© a 6a Universidade Federal ••?© Sant?* Ms?.r:6./R3 o

jlísí t egrou e Pa*j © m=-

: 9 ©r 19Ô5 participou da Tvieval áe Desenho

0 Rio 5:»»âe do Sul (1983),
'■'/(’>C'-'J K iJSKLT 1 Polotac/KS ? 1350) estudou Arquitetura,, tendo 5 ornado 

. roa c: t rrfcao 0 Grupo KVHK (1917/80) e participado do Kapi ço NI
-a Alternativo da Cultura (1979/82)c iMri© RohnoXt já trabalhou tow ar-

to-pootsúi y xorox» livro do artista., fotografia# ambiente e jut-^Ãoor
p :>c ■... J rdo ro Sal ao cio Jovem Artista/PA (1376., 77) 5 no Salmo do Arte elo PoX^-

oO e 6l) o no 1® Jovens Arte Sul Am^riea/Curitiba (1981) - Reall -
aoú expooiçoes individuais em Porto Alegre (1983)® »a Galeria da Pujadapel/ 

Pelotas (1985) 0 na Galeria Macunaíma/FUNARTE/Rio de Janeiro» (1984).-
MILTON KÜRTZ (Santa Maria/R30 1951) formou-ee em Arquitetura eu 1977» 

r.. ;i(. ipeu do Grupo KVHR (1977/80) e integrou 0 Espaço NO Centro Alternati

vo do Cultura (197A/82).> Participou de diversas coletivas de arte~postal» © 

divereos salõesp tendo sido premiado mo Salão de Pelotão (1978,, 79 e 80) 0n©

S aliás» de Bôle Horizonte (1980); Novo Hamburgo (1981) ; integrou a expoaiç&o 

itinerante "jRrasil»Desenho19 (Balo Horizonte» Rio «i© Janeiro,, Porto Alegre e 

laterioi do Hio Grande do Sul) Realizou imdividuaio ©k galeria» de Porto A- 

logro g .Rio do Janeiro e 'na Galeria Macuna-ima/PUNARTE/Rlo do Janeiro (1984)» 

>%iém de coletivas eáa Vitoria/ES © Rio de Jane ir o/RJ *
ROGÉRIO NASARI (Ararangutf/SCç 1951) cursou Arquitetura'(1972/73)* s£ 

tuâeu Gravura coo Paulo Pares e RomiMo Paiva-, Em 1980 integrou 0 Espaço NO 

0 entro Alternativo de Cultura & Trabalhou cota arte^postal» xerox © asabiontes,, 

•sondo realizado diversas performances juntandate cof Carlos VSTladiiBiroSçy* 

Participou eis Diversas coletivas e salões<, tendo recebido preniaçoea ac J.T1 
SalIo de Arte de Belo Horizonte (1980) e ?m X Bienal de Havana/Cuba (1984)o 

Realizou exposições individual© em Porto Alegre» FloriaBcípolAa» Santa Maria-



y

* *

A mostra "NHHL” ("nada" em latim) compõe-se de quatro grandes 

pinturas instaladas nas duas Salas Negras do UAdGS. A primeira das

salas sera ocupada por Carl s Wladimirsky e XíLlton Kurtz, 

gunda por Ivhrio Hohnelt e Rogério Nazari.

e a se-

iVladindrsky utiliza entretela como suporte e sobre esta pinta
V

signos compostos geometricamente.

Nazari apresenta uma pintura de aproximadamente 4,50m de com

primento fixada no angulo de duas paredes, formando com estas um 
triângulo. Utilizando tinta esmalte e hidroasfalto sobre uma base 

de tecido, representa os elementos pedra e carvão. Os mesmos ele

mentos ocuparao a area triangular no piso, abaixo da pintura.

Hohnelt apresenta uma grande pintura figurativa onde quatro 

personagens observam uma. pintura abstrata, onde estão representadas 

as figuras de um trabalha or e de um "icaro". Complementando a ima

gem bidimensional aparece um conjunto de objetos sobre a pintura.

Kurtz utilizando o grafite e a tinta acrílica sobre lona, 

apresenta em 6uma diseusao entre elementos plásticos, signos 

visuais e espaço real.

fe 5 3 ^<2
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CAHLOS iffADI! iaSK£

Carlos 1/1 adira, rs ky nasceu em Porto Alegre , ES , er: 1056 . Estudou Arquite

tura (1975/78) e graduou-se em Historia (1983) . Integrou o grupo de artistas 

do Espaço NO Centro Alternativo de Cultura . Dirigiu filmes super-8 , peças 

de teatro esperimental e performances individuais e de grupo . Participou 
de diversas mostras coletivas e salões tendo sido premiado no I Salão de 

Desenho de i]ento Gonçalves (1982) , no Salão de Arte de Santa lar ia , ES (1984) 

e no Panorama da Arte Atual Brasileira y São Piulio (1984) . Realizou mostra in

dividual de desenhos na IFSM , Santa 1 aria e no Euseu de Arte do Ei o Grande do 
Sul , Porto Alegre (1983) . Era 1985 participou da Trienal de Desenho de Nurem- 

berg , Alemanha , e do III Salão Paulista de Arte , São Paulo .



ROGÍEIO MZAJXl

Rogério Nasari nasceu em Araranguá , SC , 1951 . Cursou Arquitetura na Unisinos , 

Sao Leopoldo , RS (1972/78) . Estudou gravura com Paulo Peres e Roxnildo Paiva .

1930 integra o grupo de artistas participantes do Espaço NO Centro Alternativo de 

Cultura . Trabalhou co arte postal , a: Mente c xerez . Ter:' realizado diversas 

performances com Carlos iladimirsky . Participou de Mostras coletivas e salões 
tendo sido premiado no XII Salão de Arte de Leio Horizonte (1980) com trabalho co

letivo e na I .Lienal de La TIabana , Cuba (1984) com q grupo mexicano Colectivo III, 

Realizou mostras individuais , "Xerografias" , Espago NO , Porto Alegre (l9Sl) , 
"Lembranças Postais" , Casa de Cultura , Florianõpolis (1902) , Gal. do Clube do 
Comércio , Porto Alegre (1983) e UFSN , Santa laria , ES (1983) . Em 1985 realizou 

juntamente com Teimo Lanes "Pintura , Instalação , Performance" , Sala Álvaro 

1 oreira , Centro 1'unicipal de Cultura , Porto Alegre ,

Em



maio aoHNELT

Ihrio Alberto Birnfeld ítohnelt nasceu em Pelotas , RS , em 1950 . Vive e 

trabalha em Porto Alegre onde estudou Arquitetura , Por ou com mais três 
desenhistas o Grupo KVRR (1977/80) e participou do Espaço NO Centro Al

ternativo de Cultura (1979/82) . Trabalhou coii: arte-postal , xerox , li

vro de artista , fotografia , ambiente e out-door . Dedica-se principal- 
mente ao desenho . Foi premiado no Salão do Jovem Artista , Porto Alegre 

(1976 e 77) ,

Arte Sul-América , Curitiba (1981) . Realizou mostra individual de dese

nhos na Gal. Tina Presser , Porto Alegre (1983) , na Gal. Macunaima , Pio 

de Janeiro (1984-) e na Gal. de Arte da Fundapel , Pelotas (1985) .

Salao de Arte de Pelotas (1978,30 e 31} e no P Jovemno



, *

HTLTON T3JBTZ

Milton liirts nasceu en Santa Ihria-RS, em 1951. Vive e trabalha em 

Porto Alegre onde formou-se em Arquitetura (1077). Criou com tres 
artistas o grupo EVild (1977-1080) e inte ron o Espaço NO Centro Al

ternativo cie Cultura (1970-1982), Participou de diversas coletivas 

de arte-postal e no circuito das galerias e salões tem7o sido premi
ado em Pelotás-BS (1978/79 e 8C),
Hamburgo (l98l)
itinerante ‘•Brasil-Desenho" (Belo Uòrizpnte, liio de Janeiro e 4 mu
nicípios do BS), idealizou mostras individuais de desenho na Galeria 

Tina Presser,PAlegre (1983) e na Galeria líicunaima, Bi o de Janeiro 

(1984). Em 1085, empoe com cinco desenhistas gaudhós èm-Vitoria-ES, 
com 111 desenhistas brasileiros na exposiçã; 'Velha Mania" no Bio 

eiro e c ubro, expoe individualmente desenhos sobre lona 

na Galeria Arteí.nior, no PJLo de Janeiro.

er: Belo Horizonte (1980), em Novo 

e em Pontes 'Claros-BG (1982)• Incluído na exposição
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Assunto:

& informe cultural

Aurore Clement em “Paris, Texas”, fazendo sucesso no Vogue.

CINEMA sença da superstar Tina Tumer de uma adaptação de Camilo de 
que além de interpretar, canta a Lelis dirigida pelo coreógrafo 
canção tema. A direção é de Da- Valério Cesio. O espetáculo está 

PARIS, TEXAS - O premiado yjj Miller. No Cacique, Astor em cartaz no Teatro Renas-. 
filme do alemão Win Wenders e Baltimore, a partir do dia 31 cença, de quinta a domingo, às 
repete em Porto Alegre o suces- <je outubro. 21 horas,
so alcançado nas demais capi
tais onde já foi exibido. Desde 
seu lançamento “Paris, Texas” 
tem sido o assunto preferido das 
inúmeras rodas. Trata-se de um -----------
trabalho polêmico que merece - Após “Tartufo”, com Paulo Milton Kurtz, Mário Rohnelt, 
atenção daqueles que gostam de Autran, outra comédia de Molié- Carlos Wladimirski e Rogério 
bom cinema. O elenco é exce- re chega a Porto Alegre numa Nazari. A mostra está montada 
lente e destacam-se Harry Dan montagem carioca dirigida por nas salas negras do MARGS%- 
Staton, Natassja Kiski, Dean Domingos de Oliveira. O espetá- SUSECe pode ser visitada de 
Stockwell e Aurore Clement. No culo deu o prêmio Moliére, ao terça a domingo, das 10 às 17 ho- 
Cinema 1 - Sala Vogue, em realizador e o Prêmio Mam- 
horários especiais. bembe/INACEM ao ator Jorge

MA D MAX II - O sucesso Dória. Ainda no elenco o gaúcho Dois anos após ter realizado sua 
dos dois filmes anteriores fez Vinícius Salvatori e mais Ana última individual este artista 
com que os produtores austra- Luisa Lacombe, Paulo Bibiano, gaúcho volta a expor uma nova 
lianos partissem para uma nova Mayara Norbim e outros. No serie de desenhos de grandes di- 
aventura tendo novaraente no Teatro Presidente, de quarta mensóes e que certamente cau- 
papel principal Mel Gibson. e domingo, até 10 de novembro, sarão impacto como das vezes 
Desta vez o sucesso deverá ser LA STRADA - Um dos mais anteriores^ A inauguração da 
ainda maior já que um dos prin- elogiados filmes de Federico mostra é dia 9 de novembro, às 
cipais atrativos do filme é a pre- Fellini chega ao teatro através 21h, na Galeria Tina Presser^l

EXPOSIÇÕES
NHIL - Esta exposição reúne 

trabalhos em grandes dimen- 
ESCOLA DE MULHERES sões de quatro artistas gaúchos:

TEATRO

ras.
CARLOS PASQUETTI -



J c r a a 1: feftait» 5ul
10.../..gs~■Z-2 iDa ta:

Página: _Ü
A ssun t o:......_._N < Vv> \

ARTES PLÁSTICAS

Quatro artistas e
- Individual de Zoravia 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.

Ia 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.

cionado e o estacionamento é 
difícil.

Quatro artistas, cada um 
com uma pintura de grandes 
dimensões, estarão reunidos 
a partir de quinta-feira na 
exposição “Niliil" (nada, do 
latim). que será inaugurada 
nas Salas Negras do Museu 
de Arte do Hio Grande do 
Sul. Carlos Wladimirsky ex
põe uma pintura sobre en- 
tretela, com signos de com
posição geométrica. Atra
vés do grafite e da tinta acrí
lica, Milton Kurtz realiza 
uma discussão entre os ele
mentos plásticos, signos vi
suais e o espaço real. Rogé
rio Nazari, com uma tela de 
mais de quatro metros, fixa
da sobre o ângulo de duas pa
redes, cria uma composição 
tridimensional. Trabalhan
do cüm tinta esmalte e hi- 
droasfalto sobre tecido, ele 
usa o próprio carvão e a pe
dra para ocupar o piso da 
área triangular sobre a tela. 
Mário Rohnelt mostra um 
grande quadro figurativo, 
onde quatro personagens 
observam uma tela em lin
guagem abstrata. Par com
pletar a imagem bidimen
sional, ele dispõe objetos so
bre a pintura.

"Nihil” ficará em exposi
ção até 17 de novembro e o 
vernissage acontece quinta- 
feira, às 20 horas, no primei
ro andar do Margs, aberto à 
visitação dè terças a domin
gos, das 10 às 17 horas.

No currículo dos artistas 
que dividem esta exposição, 
além de uma trajetória con
junta nas artes plásticas, 
têm uma formação seme
lhante: os quatro estudam

arquitetura e cursaram ou
tras áreas das ciências hu
manas. Carlos Wladimirsky, 
por exemplo, formou-se em 
História e junto com Milton 
Kurtz e Mário Rohnelt, inte
grou o Kspaço No - Centro 
Alternativo de Cultura. Ro
gério Nazari, que também 
participou do Kspaço No, é 
catarinense de Araranguáe, 
como os colegas gaúchos, 
trabalhou com arte sobre su
portes não-convencionais, 
como arte-postas, xerox e 
ambientes.

Coin individuais em Porto 
Alegre, Florianópolis e San
ta Maria, Nazari também 
expôs num salão de arte mi
neiro e na l:1 Bienal de Hava
na (Cuba), no ano passado. 
Kurtz mostra seu trabalho 
em galerias de arte de Porto 
Alegre, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro e no Espírito San
to — em 1984 expôs na gale
ria Macunaíma, da Funarte, 
Mário Rohnelt e Carlos Wla
dimirsky também estão pre
sentes em algumas galerias 
do circuito da cidade, além 
de exibirem exposições no 
centro do país e no interior 
do estado.

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 9às 12 horase 
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.

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.

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.

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.

LUIZ MACHADO DE TOLEDO
Exposição 
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.

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.

individual com 20

Mário, Carlos, Rogério e Milton: unidos pela Nihil"

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.

tubro, de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 17 horas. A ga
leria não possui ar condicionado 
eoestacionamentcédifícil, ten
te as transversais.

partir das 11 horas. Não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

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-

IMAGENS DA AMÉRICA LATINA
— Exposição fotográfica com pe
ças realizadas por PauloOliveira 
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 a sexta das 8:30 às 17:45 ho
ras. O Museu não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

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

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 
30 de outubro, com visitação das 
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.

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- 
daasextadas lOàs 12edas 14às 
19 horas, e no sábado das 10 às 17 
horas.

cil.

DESENHOS Ç>E 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 da^ 
14 às 19 horas, e no sábado, das 
9 às 13 horas. A galeria possui ar 
condicionado e o estaciona
mento 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 14às 
19 horas. A galeria possui ar 
condicionado e estacionamento 
(no prédio).

ROTEIRO

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-

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

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

RONALDO KIEL - Exposição in
dividual com 12 pinturas de 
grandes dimensões. Na galeria 
Arte & Fato (rua Santo Antônio, 
226), com visitação até 30de ou-

SALÃO DE TAPEÇARIA — Com 
trabalhos de Ani Maria Frey, Ro
sa Marcant, Zoravia Bettiol, Car-XILOGRAVURAS SOBRE KAFKA
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EM PAUTA
COLETIVA DO ATELIER ESTÁGIO 
— No Armazém de Arte (Bordini, 
1682), em horário comercial, de segun
da a sábado. Mostra de José Bonetti 
Pintoe leda Leal, entre outros.
LUIZ DE TOLEDO - Na Cava (24 de 
Outubro, 636, loia 11), em horário co
mercial, de segunda a sábado. Mostra 
de pinturas.
GRUPO AQUARELA - Na Sala de 
Arte Leopoldina-Juvenil (Marquês do 
Herva 1,280), das 11 h á s 16h. Mostra de 
Berenice Burger e Cèndido Grilo, en
tre outros.
DENISE BARCELOS - No Shopping 
Center Iguatemi, das 9h ás22h, de se
gunda a sábado. Mostra de fotogra
fias.
REVOLUÇÃO FARROUPILHA - No 
Museu JOIio de Castilhos (Duque de 
Caxias, 1231), das 9h ás 17h de sexta a 
domingo. Mostra histórica sobre a Re
volução Farroupilha.
NIHIL - No Margs (Praça da Alfân
dega), das lOh ás 17h, de terça a do
mingo. Mostra de trabalhos em gran
des dimensões de Milton Kurtz, Mário 
Rohnelt, Nazari e Wladimisky. Tam
bém no Margs pode ser vista a mostra 
deZorávia Bettiol.
COLETIVA DE DESENHOS 
Teatro de Câmara (República, 575), a 
partir das 16h diariamente. Mostra de 
desenhos de Ana Baladão, Therezinha 

Reis, Carmen de Oliveira e Rosa 
Lang.
PETRÓLEO
Ufrgs (Ramiro Barcelos, esquina Ipi 
ranga), das 17h ás 21 h, de sexta a do
mingo. Mostra permanente sobre pe
tróleo.
ZORÀVIA BETTIOL - No Ponto de 
Arte Alberto (24 de Outubro, 111), em 
horário comercial. Mostra de iòias de
senhadas por Zoràvia.

* Enio e Maria Elisa 
Coirolo tiveram bonita 
comemoração do 
aniversário dela. em 
recanto do salão de festas e 
jardins do edifício nos altos 
da Bordini. Mantendo a boa 
tradição do Interior, o 
jantar contou com 
maravilhas preparadas 
pela própria
aniversariante, quituteira 
de mão cheia, um dos seus 
maiores orgulhos.

* Marcada para a noite de 
hoje a inauguração de 
“Nihil", mostra que reúne 
pinturas de Carlos 
Wladimirsky, Mário 
Ronhelt, Milton Kurtz e 
Rogério Nazari. Nas Salas 
Negras do MARGS. No

EXPOSIÇÃO
No Planetário da

PANORÂMICA DOS CERAMISTAS - 
No Centro Municipal de Cultura (Éri- 
co Veríssimo, 307), das 9h és 22h, dia
riamente. Coletiva de ceramistas gaú
chos.
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m.i ■Olavo Bilac, de São Leopoldo, ás 21 h, 
de quinta a sábado.

M O Centro de Cultura Japo
nesa da PUC/RS realiza nes
ta quinta-feira às 19h, em 
sua sede na Puc, a sessão de 
abertura da IV Bienal de 
Cultura Japonesa. A Bienal, 
que prossegue até domingo, 
têm programado uma expo
sição de artes e, para o sába
do, as 17h, serão feitas de
monstração da Cerimônia do 
Chá, Ikebana, Teatro Nô, 
Danças Típicas e Sumiê-Ten 
(Pintura em carvão). Essas 
apresentações serão realiza
das no anfiteatro do prédio 
15 da PUC; a exposição per
manece no Centro de Cultura 
Japonesa, no 5? andar do 
prédio 8 da Universidade, 
podendo ser vista das lOh às 
16h.

RECITAL
NOITECICLO DE SONATAS - No Auditório 

Tasso Corrêa (Senhor dos Passos, 
248), ás 19h. Recital com os alunos do 
instituto de Artes. Entrada franca. ADAO PINHEIRO TRIO - No Porto 

Velho (Andrade Neves, 42), ás 21h, de 
segundaa sábado. MPB e jazz.
KAZU - No Thifany's Bar do Alfred 
Hotel (Senhor dos Passos, 105), ás 21h, 
de segunda a sábado. MPB e sucessos 
internacionais.
ROBERTO LU IS "— No Sherlok's Bar 
(Getúlio Vargas, 1531),ás 21h, de se
gunda a sábado. MPB esucessos inter
nacionais.
PAULO SANTOS - No Hotel Plaza 
SSo Rafael (Alberto Bins. 514), dasl9h 
ás 22h, de segunda a sábado. MPB e 
sucessos Internacionais.
CIGANO - No Estrela Cadente (Getú
lio Vargas, 327), ás 21 h, de segunda a 
sábado. MPBe composições próprias. 
Couvert Crt2 mil.
XICÂO— Na Churrascaria Mosquetei
ro (Estádio Olímpico), das lOh em 
diante, de segunda a sábado. Música 
instrumental.

EXPOSIÇÃO
CARTAZES JAPONESES
Margs (Praça da Alfândega) das lOh 
ás I7h. Inauguração da mostra.
O MUNDO DE AL PEREIRA - No 
Espaço IAB (Annes Dias, 166), ás20h. 
Inauguração da mostra de aquarelas 
de Adalberto Pereira Filho.
IV BIENAL DE CULTURA 
JAPONESA - Na sede do Centro de 
Cultura Japonesa da PUC, (Ipiranga), 
ás 19h, abertura da Bienal.

No
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PONTOS DE VISTA - No 
Centro Yázigi de Educação e 
Cultura (Luclana de Abreu, 
471), em horário comercial, 
de segunda a sábado. Mostra 
coletiva de Ester Bianco, 
Hilda Matos, entre outros. 
VIVER NA CIDADE - Na 
Casa de Cultura Mário Quin- 
tana (Andradas, 736), das 
llh ás 19h, de segunda sába
do. Mostra de condições e 
formas de habitações nas ci
dades.
LISETTE GUERRA - Na 
Galeria Clic, em Santa Ma
ria. Mostra de fotografias 
Momentos Femininos.
PATOS — Na Galeria Arco 
(Almirante Delamare, 273), 
em horário comercial, de se
gunda a sábado. Mostra de 
desenhos de Eduardo Cruz, 
com o tema Patos.
NIHIL — No Margs (Praça 
da Alfândega), das lOh ás 
I7h de terça dómingo. Mos
tra de trabalhos em grandes 
dimensões de Milton Kurtz, 
Mario Ronhelt, Nazari e 
Wladimirsky.
VIVIVENDO - Na Livraria 
Quimera (Oswaldo Aranha, 
1070, 4° andar), em horário 
comercial de segunda a sá
bado. Mostra de fotografias 
de Dulce Helfer.
MlRIAM PCHARA 
Bar Água na Boca (Praça 
Conde de Porto Alegre, 55), a 
partir das 20h. Mostra de de
senhos de Miriam e escultu
ras de Roberto Cidade. 
COLETIVA DE DESENHOS 
— No Teatro de Câmara 
(República, 575), a partir 
das 16h, diariamente. Mos
tra de desenhos de Ana Bala- 
dão, Therezinha Reis, Car- 
mem Oliveira e Rosa Lang.

ALEXANDRE LUIZ 
ARIOLI — No Centro Muni
cipal de Cultura (Érico 
Veríssimo, 307), das lOh 
diante, diariamente. Mostra 
de desenhos.
MOSTRA FARROUPILHA 
— No Museu Júlio de Casti- 
Ihos (Duque de Caxias, 
1231), das 9h ás 17h de terça 
a domingo. Mostra histórica 
sobre a Revolução Farroupi-

em
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GRUPO AQUARELA - Na Sala 
de Arte da Leopoldina Juvenil 
(Marquês do Herval, 280), das 
llh as 16h. Coletiva com Bereni
ce Buger e Cândida Grillo, entre 
outros.

COLETIVA DE DESENHOS - 
No Teatro de Câmara (Repúbli
ca, 575), a partir das I6h. Mostra 
de desenhos de Ana Baladão, 
Therezinha Reis, Carmem de 
Oliveira e Rosa Lang.

REVOLUÇÃO FARROUPILHA
— No Museu Júlio de Castilhos 
(Duque de Caxias, 1231), das 9h 
ás 17h. Mostra histórica sobre a 
Revolução Farroupilha.

NIHIL — No Margs (Praça da 
Alfândega), das lOh ás 17h. Mos
tra de trabalhos em grandes di
mensões de Milton Kurtz, Mário 
Rohnelt, Nazari e Wladimirsky. 
Também no Margs podem ser 
vistas várias mostras, entre elas 
a de Zorávia Bettiol.
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I*sidas, duas a duas, em cada uma das 
salas. A primeira está ocupada pelas 
obras de Wladimirsky e Kurtz, cujos 
trabalhos estiveram expostos, recen
temente, nas galerias Macunaíma e 
Arte Maior, no Rio.

Os signos sempre foram uma cons
tante no trabalho de Wladimirsky, 
que abandonou os objetos e as formas 
tridimensionais para adotar o papel e 
a entretela. Seu interesse, confesso, é 
o resgate de uma memória primitiva. 
Kurtz voltou-se para a representação 
da figura humana, em geral com bor
das bem definidas, e para os signos 
gráficos, aos quais adiciona alguma 
dose de humor para reflexionar sobre 
a solidão humana. No trabalho expos
to no Margs ele mesclou duas lingua
gens, uma gestual e outra mais ríspi
da, seca, o que, a seu ver, resultou nu
ma das obras mais conceituais de sua 
autoria. A superposição de diversos 
tipos de linguagem (figurativa, abs
trata, gráfica) também passou a ser 
uma inovação no trabalho de Rohnelt 
de uns três anos e meio para cá, ele 
que vem de um desenho figurativo, de 
uma representação quase que foto
gráfica do corpo. Hoje, porém, diz-se 
mais interessado na própria lingua
gem artística. Por fim, Rogério Naza- 
ri, cuja pintura, já bastante modifica
da, assumiu um caráter místico e 
impregnou-se de elementos do Cris
tianismo, reformulados a ponto de 
passarem para o observador uma 
sensação futurista e pessimista. Nas 
paisagens inóspitas do artista, o ho-

Por MARIA LÚCIA FRÓES
Editoria 2° Caderno/ZH

PORTO ALEGRE, SÁBADO, 16.11.85.
Eles nasceram nos anos 50, junto 

com o rock’n’roll, e só não lançam um 
livrete com histórias em quadrinhos 
dedicado a ele, ao macarrão e às na
moradas, por motivos óbvios: são pin
tores, não morrem de amores por ma
carrão e estariam sujeitos a um pro
cesso movido pelo chargista Angelí, 
responsável pela publicação de tiras 
diárias no JB e Folha de São Paulo 
com personagens carismáticos como 
Walter Ego, Bob Cuspe, Rê Bordosa, 
entre outros. Nos anos 70, auge da ar
te pop, bem resolvida, optaram por 
uma trajetória construtiva que, ga
rantem, tinha muito mais a ver com a 
Faculdade de Arquitetura da Ufrgs do 
que com a de Artes Plásticas, da mes
ma universidade. Talvez seja por isso 
que os quatro tenham passado por 
ela, embora somente Milton Kurtz, 34, 
a tenha concluído. Mário Rohnelt, 34, 
Rogério Nazari, 34, e Carlos Wladi
mirsky, 29, acamparam por lá duran
te os áureos anos de efervescência 
política, da qual a Arquitetura se tor
nou também um reduto, mas salta
ram fora antes de serem enredados 
pelas malhas acadêmicas.

Os quatro começaram a atuar no 
cenário plástico por volta de 77/78 e, 
antes mesmo de integrarem o Espaço 
NO — um centro alternativo de cultu
ra, criado em 79 com propostas coleti
vas inovadoras que sacudiram a poei-

Bette Midler e Alan Bates lideram o 
elenco de A Rosa (The Rose), atraçSo iné
dita hoje a noite no Super Cine, Canal 12, 
logo depois de Roque Santeiro. É a histó
ria de uma cantora de rock, cujo sucesso 
e a falta de estrutura emocional levam a 
um final trágico. As canções da fita são 
inesquecíveis.
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Veja, na página 5, os livros antiquíssimos 
da Biblioteca Central da Ufrgs
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ra e espantaram o marasmo da pro
dução local até 82 — passaram a ela-

mem já não está mais presente.
Para os quatro pintores, "Nihil”

borar, juntos, inúmeros projetos. O não está unificada através de uma te- 8
mais recente, intitulado "Nihil” ("na- mática, mas de um clima, envolvendo l
da” em latim), pode ser visto ainda questões mais "escuras e escondi-
hoje e amanhã, das 10 às 17h, nas das”. Todos concordam que ela repre-
Salas Negras do Museu de Arte do Rio senta um passo à frente em relação ao
Grande do Sul (Margs), espaço para o que vinham fazendo anteriormente. E
qual a "instalação” foi concebida. O garantem que a aparente descrença 

absoluta, a redução a nada, o aniqui-negro, em contraste com cores vi
brantes — estas aparecem especial- lamento proposto em suas obras não
mente nos trabalhos de Rohnelt e passa de uma busca sôfrega por um
Kurtz — está presente nas quatro pin- outro tipo de organização, de discur-
turas em grandes formatos, coloca- so. Como na vida.

Mário Rohnelt,
Carlos Wladimirsky,
Rogério Nazari
e Milton Kurtz: Pintura deem busca de Milton Kurtz:um novo discurso mescla de

duas linguagens


