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Porto Alegre, quinta-feira, 3 de abril de 1986 — GAZETA MERCANTIL SUL

Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

Intensa movimentação nas galerias
jetos. No encontro que man
terá com o público logo mais 
às 17 horas, no auditório do 
Margs, contará passagens 
de sua carreira artística.

por Luiz Carlos Barbosa interpretações pessoais do m 
feminino em aquarelas, pintu 
ras e desenhos. Na Contempo 
rânea Galeria de Arte e Decora 
ção (Mariano de Matos, 11, No 
vo Ham burgo), até 5 de abri I. C 
horário de visitação é de segun 
da a sexta-feira, das 9 à: 
1 lh30min e das 14 às 19 horas 
Aos sábados das 9 às Uh30min

Esta semana que abre o 
mês de abril em pleno outo
no contrasta com o movi
mento que se desenrolará 
nas galerias até sábado. On
tem a galeria de arte do 
Theatro Mágico abriu a indi
vidual de Carmem Righi, 
com pinturas e colagens so
bre papel. Mais três vemis- 
sages estão programados 
para hoje: Yeddo Titze na 
galeria Arte & Fato, Harly 
Barcellos Couto, na Galeria 
Municipal de Arte, de Pelo
tas, e Amélia Toledo, no Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul. Titze mostra sua produ
ção recente em pinturas so
bre tela e gouaches sobre pa
pel (veja matéria na capa), 
e Harly, pinturas da série 
“Introspectiva I”.

A paulistana Amélia Tole
do ocupará as paredes do 
Espaço Investigação do Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul com telas de grandes di
mensões, trabalhos apre
sentados em exposição rea
lizada no ano passado no 
centro do país. Segundo 
Theon Spanudis, que apre
senta a exposição, a produ
ção atual de Amélia caracte
riza-se por um retorno à cor. 
"Atravessou um longo e rico 
caminho de pesquisas vi
suais, criando objetos, es
culturas e assemblages”, 
acrescenta Spanudis no ca
tálogo. Para ele, as telas da 
artista, de grande densidade 
expressiva, podem ser ar
ranjadas na superfície da 
parede de tal maneira a 
criar novas e complexas 
composições, diálogos, com
plementos, oposições e ten
sões.

Com sólida formação no 
exercício e na reflexão da 
arte, tendo , estudado com 
Anita Malfatti, Takaoka e 
Waldemar da Costa, Amélia 
soma 40 anos de trajetória 
por São Paulo, Rio de Janei
ro, Brasília, Londres e Lis
boa. Com produção no dese
nho, gravura, pintura e es
cultura, em paralelo traba
lhou como pesquisadora e 
professora em faculdades 
de artes, além de suas ativi- 

I dades como designer de pro-

ROTEIRO
HOMENAGEM A BRUNO GIOR
Gl — Mostra organizada sob cu 
radoria do escultor Francisco 
Stockinger que reúne trabalho; 
de sete escultores gaúchos. Sãc 
13 esculturas em mármore bran 
co de Francisco Stockinger, Be» 
Batti, Hélio Santos dos Santos 
Henrique Radonsky, Irineu Gar 
cia, Nilton Maia e Vasco Prado, 
além de duas esculturas do pró 
prio homenageado por ocasiãc 
de seus 80 anos. No Margs (Pra 
ça da Alfândega), com horáric 
de visitação das terças às sextas 
feiras das 12 às 17 horas e aos sá 
bados e domingos das 10 às 1/ 
horas, até 13 de maio. Possui ai 
condicionado e o estacionamen 
to, normalmente difícil, é faciIi 
tado pela variedade de gara 
gens pagas das imediações. 
ARTHUR PIZA: DOS ANOS 5C 
AOS 80 — Mostra individual dc 
artista brasileiro radicado err 
Paris há 20 anos, cedida ac 
Margs pelo Museu de Arte Mo 
derna de São Paulo, reunindo c 
produto de 30 anos de produçãc 
deste artista. Além de gravura; 
de várias épocas, esta exposiçãc 
traz seus trabalhos mais recen 
tes: os recortes montados err 
caixas de acrílico. No Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praçc 
da Alfândega), com horário de 
visitação de terças às sextas-fei 
ras, das 12 às 17 horas e aos sá 
bados e domingos, das 10 às 1/ 
horas, até 13 de maio. Possui ai 
condicionado e o estaciona 
mento, normalmente difícil, é 
facilitado pelo variado númerc 
de garagens pagas das imedia 
çães.

DRAMÁTICA — Mostra fotográ 
fica resultante de cinco

AMÉLIA TOLEDO — "Limites de 
Cor" é o título da mostra indivi
dual que a artista plástica paulis
ta realiza no Margs. São pinturas 
em telas monocrômicas que po
dem ser arranjadas numa dispo
sição tal de maneira a criar no
vas e complexas composições, 
diálogos, complementos, oposi
ções e tensões. O horário de visi
tação é das lOàs 17 horas de ter 
ças a domingos (Praça da Alfân
dega), no Espaço de Investiga
ção (1? andar). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
facilitado pelas garagens pagas, 
em grande número nas imedia- 5 
çães.
VERSÕES DO NU — Coletiva 
que reúne trabalhos de três artis- <t 
tasgaúchas: HildaMattos, Esther .8 
Benetti Bianco e Amarilli Boni § 
Licht. São obras em desenho, > 
pintura e gravura, abordando ó 
em diferentes aspectos o nu fe
minino. Na Contemporânea Ga
leria de Arte e Decoração (R. 
Mariano de Mattos, 11 — Novo 
Hamburgo), até 05 de abril. O 
horário de visitação é das 9 às 
1 lh30min edas 14às 19horasde 
segundas a sextas-feiras. Aos 
sábados das 9 às 1 lh30min. 
NATHANIEL MARQUES GUIMA
RÃES — Mostra de pintura indi
vidual que reúne 20trabalhos do 
artista, com casarios em aquare
la, técnica dominada pelo pin
tor. Na Galeria de Arte do Bade- 
sul (Sete de Setembro, 6óó), até 
23 de abril. O horário de visita
ção é das lOàs lóhoras. Agale- 
ria possui ar condicionado e o 
estacionamentoédifícil, mashá 
garagens pagas nas imedia
ções.
FARNESE DE ANDRADE: FANTA
SIA EM TERCEIRA DIMENSÃO —
Exposição individual, na qual o 
artista aborda temas como a fe- 
cundidade, o nascimento, a des
truição atômica, o medo e a 
morte. Para tal, se utiliza desde 
oratórios, pedaços de poliéster, 
conchas marinhas, até bonecas 
destroçadas e esqueletos de ani
mais. Na Cambona Galeria de 
Arte (R. Dona Laura, 204), até 18 
de abril. O horário de visitação é 
de segundas às sextas das 9às 19 
horas. Não possui ar condicio-

■
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Obra de Carmen Righi, entre as novas mostras da cidade

nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

CARMEN RIGHI — Individual da 
artista que reúne 20 obras nas 
técnicas de pintura à óleo, tra
çando na pintura o popularesco 
da arte e sua contemporaneida- 
de internacional. Suascorespar
tem do claro e escuro, passando 
por uma forma brusca de cria
ção, contrastante com fatores de 
imagem e luz. Na Galeria D'Arte 
do Theatro Mágico (Thomaz Flo
res, 123), até 25deabril. Ohorá 
rio de visitação é de terça a do 
mingo das 20 às 2 horas. Não 
possui ar condicionado. O esta
cionamento é fácil na rua

BERENICE LAKS
grense com exercício artístico 
em Pelotas inaugura individual, 
a segunda da artista, com obras 
de nus e abstratos, realizados 
em técnica mista, com tinta acrí
lica sobre papel de dimensões 
variadas (desde 25x30cm até 
80x60cm). Os preços destas 
obras variam de Cz$ 250,00 a 
Cz$ 450,00. Visitação de segun
da a sábado, sem periodo deter
minado, sempre das .8 às 
18h30min. Na Galeria de Arte 
da Casa Masson de Pelotas (An
drade Neves, 1909).

ANNA MARIA DORNELLAS — 
Segunda individual da artista na 
qual reúne 31 pinturas à anilina 
sobre papel-arroz que fazem 
parte da série "Simbiose das Co
res". A mostra tem o patrocínio 
do Banco Francês e Brasileiro e 
permanece em exposição no es
paço cultural do banco (Siqueira 
Campos, 824 5? andar), até
11 de abril. O horário de visita

ção é das 10 às 18 horas de se
gundas às sextas-feiras. Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

MÁRIO RÒHNELT — Oartista pe- 
lo>ense radicado em Porto Ale
gre expõe nesta i/^dividual 20 
desenhos, abrangendo sua pro
dução do períado de 1983 a 
1986. Utilizantio as técnicas do 
grafite e da tinta acrílica de di
versas maneiras, justapondo e 
sobrepondo procedimentos que 
vão da mancha de cor ao realis
mo fotográfico, Rõhnelt coloca 
nos desenhos situações de con
traste entre o banal e o erudito, 
figura e abstração, estático e 
móvel Na Sobrado Galeria de 
Arte (Gen. Sampaio, 1204 
Alegrete), até 03 de abril. O ho
rário de visitação é das 9 às 12 e 
das 14 às 18h30min de segunda 
a se xta-fe i ra e aos sábados das 9 
às 19horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil no fim de semana.

JOSÉ CARLOS MOURA — Inau
gurando o calendário de exposi
ções da Singular Galeria de Ar
te, o artista apresenta sua nova 
série de relevos aquarelados.
São peças únicas, elaboradas 
através de uma matriz trabalha
da que, após ser transposta para 
o papel, é realçada por um sua
ve colorido de aquarela. Nestes » 
trabalhos, o artista explora tex- ® 
turas que convidam ao tato em 
delicados desenhos de pássa
ros, flores, borboletas e formas 
geométricas Na Singular (Trav. 1 
Frederico Linck, 45), até 10 de 
abril. O horário de visitação é 
das 9 às 12 horas e das 14 às 19

horas de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 9h30min às 13 
horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil. Tente 
a Castro Alves ou Casemiro de 
Abreu.

ROSANA KRUG — Primeira in
dividual da artista plástica leo- 
poldense, reunindo 14desenhos 
de 50x70cm e duas pinturas de 
lOOxlOOcm realizadas entre no
vembro de 85 e fevereiro de 86. 
Para fazê-los, Rosana utilizou 
spray, pastel, tinta acrílica, lápis 
e nanquim. Paralelo a esta ex
posição, a galeria estará mos
trando os três desenhos realiza
dos a quatro mãos pelos artistas 
Antônio Frantz e Mário Rõhnelt. 
Selecionados para o Salão Na
cional do Rio de Janeiro entre 85 
e 86, os desenhos são inéditos 
no estado. Na Gestual Galeria 
de Arte (João Correia, 896 — 
São Leopoldo), até 12de abril. O 
horário de visitação é das 13 às 
19 horas na segunda-feira, das 9 
às 12 horas edas 13h30minàs 19 
horas de terças a sextas-feiras e 
aos sábados das 9 às 15 horas. 
COLETIVA Inaugurando sua 
agenda para 86, a Contemporâ
nea Galeria de Arte promove a 
coletiva "Versão Nu" com traba
lhos das três artistas gaúchas: 
Hilda Mattos, Esther Bianco e 
Amarili. "Versão Nu" apresenta

Porto-ale- mese;
de trabalho da dupla Zé Adãc 
Barbosa, diretor de arte, e Irene 
Santos na realização das foto: 
em preto e branco e da pintura c 
mão. A proposta do trabalho é 
documentar o teatro gaúche 
focalizando as atrizes para que 
frente à lente possam surgir a; 
personagens mais variadas, fru
to da imaginação e fantasia do: 
atores. No Teatro São Pedrc 
(Praça da Matriz), até seis de 
maio. O horário de visitação é 
das 12 às 19 horas e nos horários 
dos espetáculos noturnos. A salc 
de exposições não possui ar con - 
dicionado e o estacionamento é 
difícil.
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"Nos Limites da Cor", 

com Amélia Toledo
No Espaço Investlgaçfio do Margs (Praça da Alfân

dega), começa hoje exposição de pinturas de Amélia 
Toledo, Intitulada “Nos Limites da Cor’’. Com vemis- 
sagem marcado para as 19 horas, a exposição traz tra
balhos em grande formato, sendo que sua produção 
atual — também apresentada recentemente em São 
Paulo — tem catálogo assinado por Theon Spanudis; 
ele qualifica este momento da produção de Amélia To
ledo como “a Cor Ressuscitada”. Amélia Toledo tem 
intensa produção artística, acompanhada de pesquisas 
dos mais diversos meterlals, onde elementos do hu
mor, do lúdico e do sensorial estão sempre presentes. 
Falando sobre o trabalho de Amélia Toledo, Theon 
Spanudis afirme que “a artista atravessou um longo e 
rico caminho de-pesquisas visuais, criando objetos, es
culturas, assemblages. Desde o ano passado ela se con
centra em grandes telas monocrômicas, de substancial 
Interesse estético e densidade expressiva... São telas 
profundamente enraizadas na vivência da natureza, e 
que podem ser arranjadas na superfície da parede de 
tal maneira a criar novas e complexas composições, 
diálogos, complementos, oposiçõese tensões”.

A exposição pode ser vista até o próximo dia 27, e 
quem quiser um contato mais próximo com a artista, 
ela estará hoje, às 17 horas, no auditório do Margs, fa
lando ao público sobre suas experiências pessoais e 
profissionais, dentro do Projeto Encontros no Museu.

AMÉLIA TOLEDO - No Espaço In 
vestlgaçSo do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da Matriz), és 
1 ...n c a «Wwíçêo àe pinturas de 
Amélia Toledo. Também ho|e, ás 17h, 
ela estará no auditório do Margs falan
do ao público de sua vida 
Iho. Entrada franca.

e seu traba-
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GAZETA MERCANTIL SUL — Porto Alegre, terça-feira, 8 de abril de 1986

LETRA DECÃMBIO/MERIDWML

ARTES PLÁSTICAS

As individuais predominam
Das L3 mostras que estão tas. Na galeria Municipal de Ar- 

no circuito de artes da capi- tes (Pça. Cel. Pedro Osório, n? 
tal, há uma predominância O0) a,é 30 de abril. O horário de 
absoluta de exposições indi
viduais, mostrando o aque
cimento do mercado, que só 
agora em abril retomou 
suas atividades normais. AMÉLIA TOLEDO — "Limites de
Entre os destaques dessas Cor" é o título da mostra indivi-
mostras, atraem bom públi- dual que a artista plástiçapaulis-,

ta realiza no Margs. São pinturas 
em telas monocrãmicas que po
dem ser arranjadas numa dispo
sição tal de maneira a criar no
vas e complexas composições, 
diálogos, complementos, oposi- 
ções e tensões. O horário de visi
tação é das 10 às 17 horas de ter
ças a domingos (Praça da Alfân
dega), no Espaço .de Investiga- 

YEDDO TITZE — Mostra mdivi- Ção (Io andar). Possui ar condi- 
dual que reúne 30 trabalhos do cionado e o estacionamento é 
artista em pinturas e gouaches 
em tamanhos que variam entre 
médios, grandese pequenos. Fi
guras e flores são os temas abor
dados nesta séne que se destaca 
pelo colorido e elaboração das 
composições. A exposição po
derá ser vista de segunda a sex
tas das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas, até 30 deste mês. Aos sá
bados o horário é das 10 às 17 
horas sem fechar ao meio-dia.
Na Galeria Arte & Fato (Santo 
Antônio, 226) Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil nas transversais.

nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

ções da Singular Galeria de Ar
te, o artista apresenta sua nova 
série de relevos aquarelados. 
São peças únicas, elaboradas 
através de uma matriz trabalha
da que, após ser transposta para 
o papel, é realçada por um sua
ve colorido de aquarela. Nestes 
trabalhos, o artista explora tex
turas que convidam ao tato em 
delicados desenhos de pássa
ros, flores, borboletas e formas 
geométricas. Na Singular (Trav. 
Frederico Linck, 45), até 10 de 
abril. O horário de visitação é 
das 9 às 12 horas e das 14 às 19 
horas de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 9h30min às 13 
horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento ó difícil. Tente 
a Castro Alves ou Casemiro de 
Abreu.

cia, Nilton Maia e Vasco Prado, 
além de duas esculturas do pró
prio homenageado por ocasião 
de seus 80 anos. No Margs (Pra
ça da Alfândega), com horário 
de visitação das terças às sextas- 
feiras das 12às 17 horas e aos sá
bados e domingos das 10 às 17 
horas, até 13 de maio. Possui ar 
condicionado e o estacionamen
to, normalmente difícil, é facili
tado pela variedade de gara
gens pagas das imediações. 
ARTHUR PIZA. DOS ANOS 50 
AOS 80 — Mostra individual do 
artista brasileiro radicado em 
Paris há 20 anos, cedida ao 
Margs pelo Museu de Arte Mo
derna de São Paulo, reunindo o 
produto de 30 anos de produção 
deste artista. Além de gravuras 
de várias épocas, esta exposição 
traz seus trabalhos mais recen
tes: os recortes montados em 
caixas de acrílico. No Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça 
da Alfândega), com horário de 
visitação de terças às sextas-fei
ras, das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos, das 10 às 17 
horas, até 13 de maio. Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento, normalmente difícil, é 
facilitado pelo variado número 
de garagens pagas das imedia
ções.
DRAMÁTICA — Mostra fotográ
fica resultante de cinco meses 
de trabalho da dupla Zé Adão 
Barbosa, diretor de arte, e Irene 
Santos na realização das fotos 
em preto e branco e da pintura a 
mão. A proposta do trabalho é 
documentar o teatro gaúcho 
focalizando as atrizes para que 
frente à lente possam surgir as 
personagens mais variadas, fru
to da imaginação e fantasia dos 
atores. No Teatro São Pedro 
(Praça da Matriz), até seis de 
maio. O horário de visitação é 
das 12 às 19horas e nos horários 
dos espetáculos noturnos. A sala 
de exposições não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil.

visitação é de segunda a sexta- 
feira, das 13 às )8h30min, em 
Pelotas.

CARMEN RIGHI — Individual da 
artista que reúne 20 obras nas 
técnicas de pintura à óleo, tra
çando na pintura o popularesco 
da arte e sua contemporaneida- 
de internacional. Suas cores par
tem do claro e escuro, passando 
por uma forma brusca de cria
ção, contrastante com fatores de 
imagem e luz. Na Galeria D'Arte 
do Theatro Mágico (Thomaz Flo
res, 123), até 25deabril. Ohorá- 
rio de visitação é de terça a do
mingo das 20 às 2 horas. Não 
possui ar condicionado. O esta
cionamento é fácil na rua.

co Farnese de Andrade e 
Amélia Toledo, com temáti
cas que fogem um pouco do 
usual.

ROTEIRO

BERENICE LAKS — Porto-ale- 
grense com exercício artístico 
em Pelotas inaugura individual, 
a segunda da artista, com obras 
de nus e abstratos, realizados 
em técnica mista, com tinta acrí
lica sobre papel de dimensões 
variadas (desde 25x30cm até 
80x6Ctem). Os preços destas 
obras variam de Cz$ 250,00 a 
Cz$ 450,00. Visitação de segun
da a sábado, sem período deter
minado, sempre das 8 às 
18h30min. Na Galeria de Arte 
da Casa Masson de Pelotas (An
drade Neves, 1909).

facilitado pelas garagens pagas, 
em grande número nas imedia
ções.

ROSANA KRUG — Primeira in
dividual da artista plástica leo- 
poldense, reunindo Mdesenhos 
de 50x70cm e duas pinturas de 
lOOxlOOcm realizadas entre no
vembro de 85 e fevereiro de 86. 
Para fazê-los, Rosana utilizou 
spray, pastel, tinta acrílica, lápis 
e nanquim. Paralelo a esta ex
posição, a galeria estará mos
trando os três desenhos realiza
dos a quatro mãos pelos artistas 
Antônio Frantz e Mário Rõhnelt. 
Selecionados para o Salão Na
cional do Rio de Janeiro entre 85 
e 86, os desenhos são inéditos 
no estado. Na Gestual Galeria 
de Arte (João Correia, 896 — 
São Leopoldo), até 12deabril. O 
horário de visitação é das 13 às 
19 horas na segunda-feira, das 9 
às 12 horas e das 13h30min às 19 
horas de terças a sextas-feiras e 
aos sábados das 9 às 15 horas.

HOMENAGEM A BRUNO GIOR- 
Gl — Mostra organizada sob cu
radoria do escultor Francisco 
Stockinger que reúne trabalhos 
de sete escultores gaúchos. São 
13 esculturas em mármore bran
co de Francisco Stockinger, Bez 
Batti, Hélio Santos dos Santos, 
Henrique Radonsky, Irineu Gar-

NATHANIEL MARQUES GUIMA
RÃES Mostra de pintura indi
vidual que reúne 20trabalhosdo 
artista, com casarios em aquare
la, técnica dominada pelo pin
tor, Na Galeria de Arte do Bade- 
sul (Sete de Setembro, 666), até 
23 de abril. O horário de visita
ção é das 10 às 16 horas. A gale
ria possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil, mas há 
garagens pagas nas imedia
ções. ANNA MARIA DORNELLAS —

Segunda individual da artista na 
qual reúne 31 pinturas à anilina 
sobre papel-arroz que fazem 
parte da série "Simbiose das Co
res". A mostra tem o patrodínio 
do Banco Francês e Brasileiro e 
permanece em exposição no es
paço cultural do banco (Siqueira 
Campos, 824 — 5? andar), até 
11 de abril. O horário de visita
ção é das 10 às 18 horas de se
gundas às sextas-feiras. Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

HARLY BARCELLOS COUTO —
"Introspectiva I" é o titulo desta 
exposição de pinturas promovi
da pela Fundação Municipal de 
Cultura Lazer e Turismo de Pelo-

FARNESE DE ANDRADE: FANTA
SIA EM TERCEIRA DIMENSÃO —
Exposição individual, na qual o 
artista aborda temas como a fe- 
cundidade, o nascimento, a des
truição atômica, o medo e a 
morte. Para tal, se utiliza desde 
oratórios, pedaços de poliéster, 
conchas marinhas, até bonecas 
destroçadas e esqueletos de ani
mais. Na Cambona Galeria de 
Arte (R. Dona Laura, 204), até 18 
de abril. O horário de visitação é 
de segundas às sextas das 9às 19 
horas. Não possui ar condicio-

JOSÉ CARLOS MOURA — Inau
gurando o calendário de exposi-
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composições. A exposição po
derá ser vista de segunda a sex
tas, das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas, até 30 deste mês. Aos sá
bados o horário é das 10 às 17 
horas sem fechar ao meio-dia. 
Na Galeria Arte & Fato (Santo 
Antônio, 226) Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil nas transversais.

HARLY BARCELLOS COUTO —
"Introspectiva I" é o título desta 
exposição de pinturas promovi
da pela Fundação Municipal de 
Cultura Lazer e Turismo de Pelo
tas. Na galeria Municipal de Ar
tes (Pça Cel. Pedro Osório, n? 
06) até 30 de abril. O horário de 
visitação é de segunda a sexta- 
feira, das 13 às 18h30min, 
Pelotas.

AMÉLIA TOLEDO — "Limites de 
Cor" é o título da mostra indivi
dual que a artista plástica paulis
ta realiza no Margs São pinturas 
em telas monocrômicas que po
dem ser arranjadas numa dispo
sição tal de maneira a criar no
vas e complexas composições, 
diálogos, complementos, oposi- 
ções e tensões. O horário de visi
tação é das lOòs 17horasde ter
ças a domingos (Praça da Alfân
dega), no Espaço de Investiga
ção (1? andar). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
facilitado pelas garagens pagas, 
em grande número nas imedia
ções.

NATHANIEL MARQUES GUIMA
RÃES — Mostra de pintura indi
vidual que reúne 20trabalhosdo 
artista, com casarios em aquare
la, técnica dominada pelo pin
tor. Na Galeria de Arte do Bade- 
sul (Sete de Setembro, 666), até 
23 de abril. O horário de visita
ção é das 10 às 16 horas. A gale
ria possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil, mas há 
garagens pagas nas imedia
ções.

FARNESE DE ANDRADE: FANTA
SIA EM TERCEIRA DIMENSÃO —
Exposição individual, na qual o 
artista aborda temas como a fe- 
cundidode, o nascimento, a des
truição atômica, o medo e a 
morte Para tal, se utiliza desde 
oratórios, pedaços de poliéster, 
conchas marinhas, até bonecas 
destroçadas e esqueletos de ani
mais. Na Cambona Galeria de 
Arte (R. Dona Laura, 204), até 18 
de abril. O horário de visitação é 
de segundas às sextas das 9às 19 
horas. Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

possui ar condicionado. O esta
cionamento é fácil na rua.

BERENICE LAKS — Porto-ale- 
grense com exercício artístico 
em Pelotas inaugura individual, 
a segunda da artista, com obras 
de nus e abstratos, realizados 
em técnica mista, com tinta acrí
lica sobre papel de dimensões 
variadas (desde 25x30cm até 
80x60cm). Os preços destas 
obras variam de Cz$ 250,00 a 
Cz$ 450,00. Visitação de segun
da a sábado, sem período deter
minado, sempre das 8 às 
18h30min. Na Galeria de Arte 
da Casa Masson de Pelotas (An
drade Neves, 1909).

radoria do escultor Francisco 
Stockinger que reúne trabalhos 
de sete escultores gaúchos. São 
13 esculturas em mármore bran
co de Francisco Stockinger, Bez 
Batti, Hélio Santos dos Santos, 
Henrique Radonsky, Irineu Gar
cia, Nilton Maia e Vasco Prado, 
além de duas esculturas do pró
prio homenageado por ocasião 
de seus 80 anos. No Margs (Pra
ça da Alfândega), com horário 
de visitação das terças às sextas- 
feiras das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos das 10 às 17 
horas, até 13 de maio. Possui ar 
condicionado e o estacionamen
to, normalmente difícil, é facili
tado pela variedade de gara
gens pagas das imediações.ANNA MARIA DORNELLAS —

Segunda individual da artista na 
qual reúne 31 pinturas à anilina 
sobre papel-arroz que fazem 
parte da série "Simbiose das Co
res". A mostra tem o patrocínio 
do Banco Francês e Brasileiro e

em

ARTHUR PIZA: DOS ANOS 50 
AOS 80 — Mostra individual do 
artista brasileiro radicado em 
Paris há 20 anos, cedida ao 
Margs pelo Museu de Arte Mo- 

permanece em exposição no es- derna de São Paulo, reunindo o 
paço cultural do banco (Siqueira produto de 30 anos de produção 
Campos, 824 5? andar), até deste artista. Além de gravuras
11 de abril. O horário de visita- de várias épocas, esta exposição 
ção é das 10 às 18 horas de se- traz seus trabalhos mais recen

tes: os recortes montados em 
caixas de acrílico. No Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça 
da Alfândega), com horário de 
visitação de terças às sextas-fei
ras, das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos, das 10 às 17 
horas, até 13 de maio. Possui ar 
condicionado e o estaciona-

gundas às sextas-feiras. Possui ar 
Condicionado e o estaciona
mento é difícil.

JOSÉ CARLOS MOURA — Inau
gurando o calendário de exposi
ções da Singular Galeria de Ar
te, o artista apresenta sua nova 
série de relevos aquarelados.
São peças únicas, elaboradas mento, normalmente difícil, é 
através de uma matriz trabalha- facilitado pelo variado número 
da que, após ser transposta para de garagens pagas das imedia- 
o papel, é realçada por um sua- ções. 
ve colorido de aquarela. Nestes 
trabalhos, o artista explora tex
turas que convidam ao tato em 
delicados desenhos de pássa
ros, flores, borboletas e formas 
geométricas. Na Singular (Trav.
Frederico Linck, 45), até 10 de 
abril. O horário de visitação é 
das 9 às 12 horas e das 14 às 19 
horas de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 9h30min às 13

DRAMÁTICA — Mostra fotográ
fica resultante de cinco meses 
de trabalho da dupla Zé Adão 
Barbosa, diretor de arte, e Irene 
Santos na realização das fotos 
em preto e branco e da pintura a 
mão. A proposta do trabalho é 
documentar o teatro gaúcho 
focalizando as atrizes para que 
frente à lente possam surgir as 
personagens mais variadas, fru
to da imaginação e fantasia dos 
atores. No Teatro São Pedro 
(Praça da Matriz), até seis de 
maio. O horário de visitação é 
das 12 às 19 horas e nos horários 
dos espetáculos noturnos. A sala 
de exposições não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil.

horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil. Tente 
a Castro Alves ou Casemiro de 
Abreu.

ROSANA KRUG — Primeira in
dividual da artista plástica leo- 
poldense, reunindo 14desenhos 
de 50x70cm e duas pinturas de 
lOOxlOOcm realizadas entre no
vembro de 85 e fevereiro de 86. 
Para fazê-los, Rosana utilizou 
spray, pastel, tinta acrílica, lápis 
e nanquim. Paralelo a esta ex
posição, a galeria estará mos
trando os três desenhos realiza
dos a quatro mãos pelos artistas 
Antônio Frantz e Mário Rõhnelt. 
Selecionados para o Salão Na
cional do Rio de Janeiro entre 85 
e 86, os desenhos são inéditos 
no estado. Na Gestual Galeria 
de Arte (João Correia, 896 — 
São Leopoldo), até 12deabril. O 
horário de visitação é das 13 às 
19 horas na segunda-feira, das 9 
às 12 horas e das 13h30min ás 19 
horas de terças a sextas-feiras e 
aos sábados das 9 às 15 horas. 
HOMENAGEM A BRUNO GIOR- 
Gl — Mostra organizada sob cu-

LEOPOLDO GUESSER — Indivi
dual doartista que reúneaproxi- 
madamente 35 trabalhos entre 
óleos, aquarelas e gouaches, di
vididos em fases e motivos, que 
mostram o universo pictório do 
artista. Na Galeria de Arte do 
Hotel Laje de Pedra (Canela-RS), 
até 21 deste mês.

DE GUTENBERG Â ELETRÔNICA
— Título-tema da mostra promo
vida pela Susec e o Instituto 
Goethe. A mostra fica em expo
sição no Museu de Comunica
ção Social (Andradas, 959), até 
dia 03 de maio. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas garagens 
pagas existentes nas proximida
des.

CARMEN RIGHI — Individual da 
artista que reúne 20 obras nas 
técnicas de pintura à óleo, tra
çando na pintura o popularesco 
da arte e sua contemporaneida- 
de internacional. Suas cores pa 
tem do cloro e escuro, passando 
por uma forma brusca de cria
ção, contrastante com fatores de 
imagem e luz. Na Galeria D'Arte

ROTEIRO
r-

YEDDO TITZE — Mostra indivi
dual que reúne 30 trabalhos do 
artista em pinturas e gouaches 
em tamanhos que variam entre 
médios, grandes e pequenos. Fi- do Theatro Mágico (Thomaz Flo- 
gurase flores são os temas abor- res, 123), até 25de abril, Ohorá- 
dados nesta série que se destaca rio de visitação é de terça a do- 
pelo colorido e elaboração das mingo das 20 às 2 horas. Não
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ev(o«^da a sábado, sem período deter
minado, sempre das 8 às 
18h30min. Na Galeria de Arte 
da Casa Masson de Pelotas (An
drade Neves, 1909).
ANNA MARIA D ORNELLAS — 
Segunda individual da artista na 
qual reúne 31 pinturas à anilina 
sobre papel-arroz que fazem 
parte da série “Simbiose das Co
res". A mostra tem o patrocínio 
do Banco Francês e Brasileiro e 
permanece em exposição no es
paço cultural do banco (Siqueira 
Campos, 824 5.° andar), até
11 de abril. O horário de visita
ção é das 10 às 18 horas de se
gundas às sextas-feiras. Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.
JOSÈ CARLOS MOURA - Inau
gurando o calendário de exposi
ções da Singular Galeria de Ar
te, o artista apresenta sua nova 
série de relevos aquarelados. 
São peças únicas, elaboradas 
através de uma matriz trabalha
da que, após ser transposta para 
o papel, é realçada por um sua
ve colorido de aquarela. Nestes 
trabalhos, o artista explora tex
turas que convidam ao tato em 
delicados desenhos de pássa
ros, flores, borboletas e formas 
geométricas. Na Singular (Trav. 
Frederico linck, 45), até 10 de 
abril. O horário de visitação é 
das 9 às 12 horas e das 14 às 19 
horas de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 9h30min às 13 
horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil. Tente 
a Castro Alves ou Casemiro de 
Abreu.
ROSANA KRUG — Primeira in
dividual da artista plástica leo- 
poldense, reunindo Hdesenhos 
de 50x70cm e duas pinturas de 
lOOxlOOcm realizadas entre no
vembro de 85 e fevereiro de 86. 
Para fazé-los. Rosana utilizou 
spray, pastel, tinta acrilica, lápis 
e nanquim. Paralelo a esta ex
posição, a galeria estará mos
trando os três desenhos realiza
dos a quatro meios pelos artistas 
Antônio Frantz e Mário Rõhnelt. 
Selecionados para o Salão Na
cional do Rio de Janeiro entre 85 
e 86, os desenhos são inéditos 
r.o estado. Na Gestual Galeria 
de Arte (Joao Correia, 896 
São Leopoldo), até 12de abril. O 
horário de visitação é das 13 às 
19 horas na segunda-feira, das 9 
às 12 horas e dos 13h30mm às 19 
horas de terças a sextas-feiras e 
aos sábados das 9 às ' 5 horas. 
HOMENAGEM A BRUNO GIOR- 
Gl - Mostra organizada sob cu 
radoria do escultor Francisco 
Stockinger que reúne trabalhos 
de sete escultores gaúchos. São 
13 esculturas em mármore bran
co de Francisco Stockinger, Bez 
Batti, Hélio Santos dos Santos, 
Henrique Radonsky, Irineu Gar
cia, Nilton Maia e Vasco Prado, 
além de duas esculturas do pró
prio homenageado por ocasião 
de seus 80 anos. No Margs (Pra
ça da Alfândega), com horário 
de visitação das terças às sextas- 
feiras das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos das 10 às 17 
horas, até Ode maio Possui ar 
condicionado e o estacionamen
to, normalmente difícil, é facili
tado pela variedade de gara
gens pagas das imediações.

ARTHUR PIZA: DOS ANOS 50
AOS 80 -- Mostra individual do 
artista brasileiro radicado em 
Paris há 20 anos, cedida ao 
Margs pelo Museu de Arte Mo
derna de São Paulo, reunindo o 
produto de 30 anos de produção 
deste artista. Além de gravuras 
de várias épocas, esta exposição 
traz seus trabalhos mais recen
tes: os recortes montados em 
caixas de acrílico. No Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça 
da Alfândega), com horário de 
visitação de terças às sextas-fei
ras, das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos, das 10 às 17 
horas, até 13 de maio. Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento, normalmente difícil, é 
facilitado pelo variado número 
de garagens pagas das imedia
ções.

DRAMÁTICA Mostra fotográ
fica resultante de cinco meses 
de trabalho da dupla Zé Adão 
Barbosa, diretor de arte, e Irene 
Santos na realização das fotos
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ROTEIRO
YEDDO TITZE — Mostra indivi
dual que reúne 30 trabalhos do 
artista em pinturas e gouaches 
em tamanhos que variam entre 
médios, grandes e pequenos. Fi
guras e flores são os temas abor
dados nesta série que se destaca 
pelo colorido e elaboração das 
composições. A exposição po
derá ser vista de segunda a sex
tas, das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas, até 30 deste mês. Aos sá
bados o horário é das 10 às 17 
horas sem fechar ao meio-dia. 
Na Galeria Arte & Fato (Santo 
Antônio, 226). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil nas transversais.
HARLY BARCELLOS COUTO - 
"Introspectiva I" é o titulo desta 
exposição de pinturas promovi 
da pela Fundação Municipal de 
Cultura Lazer e Turismo de Pelo
tas. Na galeria Municipal de Ar
tes (Pça. Cel. Pedro Osório, n? 
06) até 30 de abril. O horário de 
visitação é de segunda a sexta- 
feira, das 13 às 18h30min, em 
Pelotas.
AMÉLIA TOLEDO - "Limites de 
Cor" é o titulo da mostra indivi
dual que a artista plástica paulis
ta realiza no Margs. São pinturas 
em telas monocrômicas que po
dem ser arranjadas numa dispo
sição tal de maneira a criar no
vas e complexas composições, 
diálogos, complementos, oposí 
ções e tensões. O horário de visi - 
tação é das 10 às 17 horas de ter
ças a domingos (Praça da Alfân
dega), no Espaço de Investiga
ção (1? andar). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
facilitado pelas garagens pagas, 
em grande número nas imedia
ções.

NATHANIEL MARQUES GUIMA
RÃES — Mostra de pintura indi
vidual que reúne 20traba!hosdo 
artista, com casarios em aquare
la, técnica dominada pelo pin
tor. Na Galeria de Arte do Bade- 
sul (Sete de Setembro, 666), ate 
23 de abril. O horário de visita
ção é das lOàs lóhoras. Agale- 
ria possui ar condicionado e o 
estacionamento édifícil, mashá 
garagens pagas nas imedia
ções.
FARNESE DE ANDRADE: FANTA
SIA EM TERCEIRA DIMENSÃO
Exposição individual, na qual o 
artista aborda temas como a fe- 
cundidade, o nascimento, a des
truição atômica, o medo e a 
morte. Para tal, se utiliza desde 
oratórios, pedaços de poliéster, 
conchas marinhas, até bonecas 
destroçadas e esqueletos de ani - 
mais. Na Cambona Galeria de 
Arte (R. Dona Laura, 204), até 18 
de abril, Ohoráriode visitaçãoé 
de segundas às sextas das 9 às 19 
horas. Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.
CARMEN RIGHI — Individual da 
artista que reúne 20 obras nas 
técnicas de pintura à óleo, tra 
çando na pintura o popularesco 
da arje e sua contemporaneida- 
de internacional. Suas cores par 
tem do claro e escuro, passando 
por uma forma brusca de cria
ção, Contrastante com fatores de 
imagem e luz. Na Galeria D'Arte 
do Theatro Mágico (Thomaz Flo
res, 123), até 25de abril. Ohorá- 
rio de visitação é de terça a do
mingo das 20 às 2 horas. Não 
possui ar condicionado. O esta 
cionamento é fácil na rua. 
BERENICE LAKS 
grense com exercício artístico 
em Pelotas inaugura individual, 
a segunda da artista, com obras 
de nus e abstratos, realizados 
em técnica mista, com tinta acri
lica sobre papel de dimensões 
variadas (desde 25x30cm até 
80x60cm). Os preços destas 
obras variam de Cz$ 250,00 a 
Cz$ 450,00. Visitação de segun-

em preto e branco e da pintura a 
mão. A proposta do trabalho é 
documentar o teatro gaúcho 
focalizando as atrizes para que 
frente à lente possam surgir as 
personagens mais variadas, fru
to da imaginação e fantasia dos 
atores. No Teatro Sào Pedro 
(Praça da Matriz), até seis de 
maio O horário de visitação é 
das 12 ás 19 horas e nos horários 
dos espetáculos noturnos. A sala 
de exposições não possui ar con
dicionado e o estacionamento e 
difícil.

leria de Artes Realce (Av. Inde
pendência, 674), até 03 de 
maio. O horário de visitação é 
das 9 às 12 e das 14 às 19 de se
gundas a sextas-feiras. No sába
do, somente pela manhã. O es
tacionamento é mais fácil nas 
transversais, ou nopostoao lado 
e não possui ar condicionado. 
MÁRIO RÕHNELT E MILTON 
KURTZ -- Realizam exposição 
individual dentro do tema "RE
TROSPECTIVA DOS DESENHOS 
DAS DÉCADAS DE 70 e 80". Os tra- 
Lialhos dos artistas (46 peças) es
tão em exposição na Galeria de 
Arte da Universidade de Caxias 
do Sul, até 25 de abril. Outra 
mostra que també reúne os 16 
traba Ihos destes dois artistas tem 
como título-tema "Desenhos Re
centes" e pode ser vista na Gale 
ria Municipal de Arte da Casa de 
Cultura, até 25 de abril.

LEOPOLDO GUESSER Indivi 
dualdoarlistaque reúneaproxi 
madamente 35 trabalhos entre 
õleos, aquarelas o gouaches, di
vididos em fases e motivos, que 
mostram o universo pictório do 
artista Na Galeria de Arte do 
Hotel La|e de Pedra (Canela-RS), 
até 21 deste mês.

DE GUTENBERG Á ELETRÔNICA
Tilulo-tema da mos'ra promo

vida pela Susec e o Instituto 
Goethe A mostra fica em expo 
siçeio no Museu de Comunica
ção Social (Andradas. 959), até 
dici 03 de maio. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento 6 mais fácil nas garagens 
pagas existentes nas proximida
des.

FLÁVIO SCHOLLES — Individual 
que reúne 21 trabalhos de sua 
produção recente em óleos so
bre tela e sobre papel com di
mensões que oscilam entre 50 e 
70 centímetros e 1,20 por 1,20 
metros. Nestas obras, o artista 
toma como tema o universo vi
sual dos vales e das serras do es
tado. A linguagem utilizada é 
caracterizada pela própria gale
ria como um expressionismo cu- 
bista". A exposição está na Ga-

Porto ale-
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^Amélia Toledo expõe jj
pintura no Margs e 
vai mostrar seus 
papéis tingidos,
"Fibras da Série 
Limites", na Galeria 
Tina Presser, em 
exposição que se 
estenderá até 17 de 
maio. Já fez jóias e 
recorre a diversos | 
materiais (prata, 
ouro, aço, pedra, 
produtos sintéticos) ° 
na execução de suas s 
obras de arte. Reside | 
em São Paulo, numa 1 
casa antiga do 
Jardim América. Seu 
projeto de vida é 
defender a liberdade 
de trabalho, num 
mercado que deseja 
coisas conhecidas.
Lecionou na 
Universidade de 
Brasília, na 
Sociedade Nacional 
de Belas Artes de 
Lisboa e na 
Faculdade de 
Arquitetura 
Mackenzie de São 
Paulo. Em Porto 
Alegre, darámm 
curso.

O ato de criar está 

em todas as áreas, 

inclusive na comida"
■5
3
.1

v>

Amélia Toledo 
cita a escultora 
Bárbara 
Hepworth como 
exemplo que 
superou restrições 
que ainda existem 
em relação ao 
trabalho da 
mulher a nível 
profissional: "Os 
tempos estão 
mudando" diz a 
artista paulista 
que começou seu 
trabalho de 
escultora forjando 
peças em metal.

mélia Toledo, paulista, 59 anos, ocupa no setor das 
artes plásticas no Brasil um espaço multo especial 
náo só pelo alto nível de seus trabalhos, pintura, es

cultura e obras diversificadas em suas técnicas, como pe
las concepções multo próprias. Tem um conceito multo am
plo de arte. No processo de criaç&o, segundo Amélia, náo se 
pode estabelecer distinções entre artes maiores e menores, 
ou artesanato e arte. “Até a forma como você organiza sua 
casa, dispõe e ordena os espaços Implica em criaç&o”, fala 
Amélia que é mulher multo doméstica, gostando de cozi
nhar e criar ambientes harmoniosos em sua volta. Já fez 
.estamparia para tecelagem e executou roupas a partir da 
estrutura do tecido estampado pelo processo de serlgrafia. 
"Das minhas multas experiências em tecido”, lembra a ar
tista, “está o tinglmento de sedas”. Fez também figurinos 
de teatro, num espetáculo sobre Fernando Pessoa, em 1971, 
e até elementos de cenografia Já foram criados por Amélia 
Toledo para uma peça sobre Cervantes.

Seus dois filhos, Mo e Ruth Toledo também estão voltados 
para o mesmo mundo de Inspiração da mfte: Mo é pintor, no 
Rio, enquanto Ruth é estilista e possui, em S&o Paulo, uma 
confecç&o cuja grife leva seu nome.

dos ritmos de crescimento da natureza”. Amélia chama 
atençáo para os princípios formais que determinam as for
mas, “o que diferencia uma samambala de outro vegetal, 
por exemplo”.Seu trabalho é registrado em fotos, e nos cur
sos que ministra para pessoas Já Iniciadas em arte, Amélia 
Toledo apresenta em audiovisual suas próprias experiên
cias. Múltiplas e ricas. Quanto ao ensino de arte, ela pensa 
qüe deveria ser exercido por professores artistas e náo por 
pessoas que fazem uma formaç&o só dirigida ao magisté
rio. "Com as exigências curriculares, isto se toma cada 
mais difícil”, pensa Amélia, "Já que um artista formado 
náo se sujeita a acompanhar cursos regulares para obten
ção de diploma”.

vez

Papéis tingidos
Náo é um papel artesanal que Amélia Toledo apresenta a 

Partir do dia 19, sábado, na Galeria Tina Presser, pois seu 
fito náo é fazer artesanato. "Qualquer técnica para configu
rar minha idéia é válida e trabalho o papel de maneira Irre
verente, despejando sua fibra por cima de uma tela”. Ela 
explica ainda que tinge a fibra, trabalhando com interfe
rências de cores, Já que, como a fibra náo se mistura, ela 
adere. "O vermelho pode ficar por cima sem virar cor-de- 
rosa, sem haver a mistura que ocorrería com o pigmento” 
complementa Amélia. Os papéis tingidos da série náo pos
suem áreas definidas, medem mais ou menos 60 por 70 cm, 
montados entre dois vidros . O preço de cada obra está em 
torno de Cz$9 mil.

— O papel é ainda pouco entendido, pensam ser menos 
durável que a tela. Sáo trabalhos em que entra tanta criati
vidade quanto numa aquarela ou numa grande tela diz 
Amélia Toledo ao salientar que, para a pintura, existe 
maior abertura no mercado das artes plásticas.

Com exposições na Europa, tendo participado da Bienal 
de 83 com uma sala exclusiva, Amélia Toledo prepara-se 
para uma retrospectiva que será realizada no Museu de Ar
te Moderna do Rio de Janeiro, em 87, espelhando seus 30 
anos de artes plásticas.

Ritmos de crescimento
Filha de um casal de médicos patologistas, Amélia desde 

cedo se familiarizou com a pesquisa e os Instrumentos nela 
utilizados. Quem aprecia uma de suas obras, na forma de 
concha dentro de redoma de vidro sobre um pilar de con
creto, percebe este Interesse pelo microorganismo. Ela fez 
um molde em poliéster, do tamanho de uma concha, e 
delxou-o meses no fundo do mar, em período fértil da água. 
“Foi o Instituto de Oceanografia que me ajudou, colocando 
a concha num viveiro como de criaç&o de ostras, em alto 
mar, frente ao Arraial de Cabo Frio”, explica Amélia. Ao 
retirar a concha, ela surgiu como um vidro art nouveau 
com todos os elementos que a ela aderiram. “O homem é 
uma antena, transformador de energia, e o artista deve es
tar sempre disponível, atento às modificações decorrentes
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ARTES PLÁSTICAS

Mostras didáticas e históricas
por Luiz Carlos Barbosa

Dentro do diversificado 
roteiro de exposições na ci
dade estão abrindo mais 
duas alternativas para visi
tação, de caráter histórico e 
didático, além da simples 
contemplação. O Instituto 
Goethe de Porto Alegre ex
põe até 3 de maio uma espé
cie de retrospectiva da im
prensa, focalizando sua evo
lução técnica e implicações 
sociais. A exposição foi or
ganizada pelo Instituto de 
Relações Exteriores de 
Stuttgart e pode ser vista no 
Museu de Comunicação So
cial Hipólito da Costa, que 
está promovendo a segunda 
alternativa do circuito: "Os § 
Antigos Cinemas de Porto A- J 
legre”. É um levantamento J 
com fotos, textos e informa- f 
ções históricas sobre as sa- | 
las de exibição deste século. -5 
A pesquisa começa com sala á 
Recreio Ideal — onde funcio
na hoje o Cine Imperial — e 
vem até 0 recente fecha
mento do Cine Avenida, pas
sando pelas salas de bairro 
dos anos 60.

Na mostra "De Gutenberg 
à Eletrônica” o visitante dis
põe de várias etapas do de
senvolvimento da imprensa 
desde a invenção da tipogra
fia até a utilização dos mi
croprocessadores. Mas o 
material ultrapassa a sim
ples constatação de um ro
teiro cronológico, analisan
do as contradições da ade
são a processos tecnológi
cos, suas repercussões e in
fluências políticas e sociais.

no museu Hipólito da Costaa

23 de abril. O horário de visita
ção é das lOàs lóhoras. A gale
ria possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil, mas há 
garagens pagas nas imedia
ções.

FARNESE DE ANDRADE: FANTA
SIA EM TERCEIRA DIMENSÃO —
Exposição individual, na qual o 
artista aborda temas como a fe- 
cundidade, o nascimento, a des
truição atômica, o medo e a 
morte. Para tal, se utiliza desde 
oratórios, pedaços de poliéster, 
conchas marinhas, até bonecas 
destroçadas e esqueletos de ani
mais. Na Cambona Galeria de 
Arte (R. Dona Laura, 204), até 18 
de abril. O horário de visitação é 
de segundas às sextas das 9às 19 
horas. Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

CARMEN RIGHI — Individual da 
artista que reúne 20 obras nas 
técnicas de pintura à óleo, tra
çando na pintura o popularesco 
da arte e sua contemporaneida- 
de internacional. Suas cores par
tem do claro e escuro, passando 
por uma forma brusca de cria
ção, contrastante com fatores de 
imagem e luz. Na Galeria D'Arte 
do Theatro Mágico (Thomaz Flo
res, 123), até 25de abril. Ohorá- 
rio de visitação é de terça a do
mingo das 20 às 2 horas. Não 
possui ar condicionado. O esta
cionamento é fácil na rua.

Para fazê-los, Rosana utilizou 
spray, pastel, tinta acrílica, lápis 
e nanquim. Paralelo a esta ex
posição, a galeria estará mos
trando os três desenhos realiza
dos a quatro mãos pelos artistas 
Antônio Frantz e Mário Rõhnelt. 
Selecionados para o Salão Na
cional do Rio de Janeiro entre 85 
e 86, os desenhos são inéditos 
no estado. Na Geslual Galeria 
de Arte (João Correia, 896 
São Leopoldo), até 12de abril. O 
horário de visitação é das 13 às 
19horas na segunda-feira, das 9 
às 12horasedas 13h30minàs 19 
horas de terças a sextas-feiras e 
aos sábados das 9 às 15 horas. 
HOMENAGEM A BRUNO GIOR- 
Gl - Mostra organizada sob cu
radoria do escultor Francisco 
Slockinger que reúne trabalhos 
de sete escultores gaúchos. São 
13 esculturas em mármore bran
co de Francisco Slockinger, Bez 
Batfi, Hélio Santos dos Santos, 
Henrique Radonsky, Irineu Gar
cia, Nillon Maia e Vasco Prado, 
além de duas esculturas do pró
prio homenageado por ocasião 
de seus 80 anos. No Margs (Pra
ça da Alfândega), com horário 
de visitação das terças às sextas- 
feiras das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos das 10 às 17 
horas, até 13 de maio. Possui ar 
condicionado e o estacionamen
to, normalmente difícil, é facili
tado pela variedade de gara
gens pagas das imediações.

das 12 às 19 horas e nos horários 
dos espetáculos noturnos. A sala 
de exposições não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil.

LEOPOLDO GUESSER - Indivi
dual do artista que reúne aproxi
madamente 35 trabalhos entre 
óleos, aquarelasegouaches. di
vididos em fases e motivos, que 
mostram o universo pictório do 
artista. Na Galeria de Arte do 
Hotel Laje de Pedra (Canela-RS), 
até 21 deste mês.

DE GUTENBERG À ELETRÔNICA
— Título-tema da mostra promo
vida pela Susec e o Instituto 
Goethe. A mostra fica em expo
sição no Museu de Comunica
ção Social (Andradas, 959), até 
dia 03 de maio. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas garagens 
pagas existentes nas proximida
des.

FLÁVIO SCHOLLES — Individual 
que reúne 21 trabalhos de sua 
produção recente em óleos so
bre tela e sobre papel com di
mensões que oscilam entre 50 e 
70 centímetros e 1,20 por 1,20 
metros. Nestas obras, o artista 
toma como tema o universo vi
sual dos vales e das serras do es
tado. A linguagem utilizada é 
caracterizada pela própria gale
ria como u m expressionismo cu- 
bista". A exposição está na Ga
leria de Artes Realce (Av. Inde
pendência, 674), até 03 de 
maio. O horário de visitação é 
das 9 às 12 e das 14 às 19 de se- 
gundasasextas-feiras. Nosába- 
do, somente pela manhã. O es
tacionamento é mais fácil nas 
transversais, ou nopostoao lado 
e não possui ar condicionado. 
MÁRIO RÕHNELT E MILTON 
KURTZ — Realizam exposição 
individual dentro do tema "RE
TROSPECTIVA DOS DESENHOS 
DAS DÉCADAS DE 70 e 80". Os tra- 
balhos dos artistas (46 peças) es
tão em exposição na Galeria de 
Arte da Universidade de Caxias 
do Sul, até 25 de abril. Outra 
mostra que també reúne os 16 
trabalhos destes dois artistas tem 
como titulo-tema "Desenhos Re
centes'^ pode ser vista na Gale
ria Municipal de Arte da Casa de 
Cultura, até 25 de abril.

ROTEIRO

YEDDO TITZE — Mostra indivi
dual que reúne 30 trabalhos do 
artista em pinturas e gouaches 
em tamanhos que variam entre 
médios, grandes e pequenos. Fi
guras e flores são os temas abor
dados nesta série que se destaca 
pelo colorido e elaboração dos 
composições. A exposição po
derá ser vista de segunda a sex
tas, das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas, até 30 deste mês. Aos sá
bados o horário é das 10 às 17 
horas sem fechar ao meio-dia. 
Na Galeria Arte & Fato (Santo 
Antônio, 226). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil nas transversais.

HARLY BARCELLOS COUTO —
"Infrospectiva I" é o título desta 
exposição de pinturas promovi
da pela Fundação Municipal de 
Cultura Lazer e Turismo de Pelo
tas. Na galeria Municipal de Ar
tes (Pça. Cel. Pedro Osório, n? 
06) até 30 de abril. O horário de 
visitação é de segunda a sexta- 
feira, das 13 às' 18h30min 
Pelotas.

ARTHUR PIZA: DOS ANOS 50 
AOS 80 — Mostra individual do 
artista brasileiro radicado em 
Paris há 20 anos, cedida ao 
Margs pelo Museu de Arte Mo
derna de São Paulo, reunindo o

BERENICE LAKS — Porto-ale- 
grense com exercício artístico 
em Pelotas inaugura individual, 
a segunda da artista, com obras 
de nus e abstratos, realizados
em técnica mista, com tinta acrí
lica sobre papel de dimensões produto de 30 anos de produção

deste artista. Além de gravurasvariadas (desde 25x30cm até 
eOxóOcm). Os preços destas de várias épocas, esta exposição 
obras variam de Cz$ 250,00 a ,raz seus trabalhos mais recen- 
Cz$ 450,00. Visitação de segun- ,es: os martes montados em 
da a sábado, sem período deter- caixas de acrílico. No Museu de 
minado, sempre das 8 às Arte do Rio Grande do Sul (Praça 
18h30min. Na Galeria de Arte da Aif?ndf9a)' com horário de

visitaçao de terças as sextas-fei
ras, das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos, das 10 às 17 
horas, até 13 de maio. Possui ar 
condicionado e o estaciona-

, em

AMÉLIA TOLEDO — "Limites de 
Cor" ó o título da mostra indivi
dual que a artista plástica paulis-. drade Neves, 1909). 
ta realiza no Margs. São pinturas 
em telas monocrômicas que po
dem ser arranjadas numa dispo- Segunda individual da artista na 
siçâo tal de maneira a criar no- qual reúne 31 pinturas à anilina 
vas e complexas composições, 
diálogos, complementos, oposi- 
ções e tensões. O horário de visi
tação é das 10 às 17 horas de ter
ças a domingos (Praça da Alfân- permanece em exposição no es- 
dega), no Espaço .de Investiga- paço cultural do banco (Siqueira 
ção (1? andar). Possui ar condi- Campos, 824 — 5? andar), até 
cionado e o estacionamento é 11 de abril. O horário de visita- 
facilitado pelas garagens pagas, ção é das 10 às 18 horas de se- 
em grande número nas imedia- gundas às sextas-feiras. Possui ar 
ções.

da Casa Masson de Pelotas (An-

ANNA MARIA D ORNELLAS —
mento, normalmente difícil, é 
facilitado pelo variado número 
de garagens pagas das imedia
ções.

sobre papel-arroz que fazem 
parte da série "Simbiose das Co
res". A mostra tem o patrocínio 
do Banco Francês e Brasileiro e

DRAMÁTICA — Mostra fotográ
fica resultante de cinco meses 
de trabalho da dupla Zé Adão 
Barbosa, diretor de arte, e Irene 
Santos na realização das fotos 
em preto e branco e da pintura a 
mão. A proposta do trabalho é 
documentar o teatro gaúcho 
focalizando as atrizes para que 
frente à lente possam surgir as 
personagens mais variadas, fru
to da imaginação e fantasia dos 
atores. No Teatro São Pedro 
(Praça da Matriz), até seis de

condicionado e o estaciona
mento é difícil.NATHANIEL MARQUES GUIMA

RÃES — Mostra de pintura indi- ROSANA KRUG — Primeira in- 
vidual que reúne 20trabalhosdo dividual da artista plástica leo- 
artista, com casarios em aquare
la; técnica dominada pelo pin
tor. Na Galeria de Arte do Bade- 
sul (Sete de Setembro. 6661. até

poldense, reunindo Mdesenhos 
de 50x70cm e duas pinturas de 
lOOxlOOcm realizadas entre no-
\/carv\ krn o ío A~ QA
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das9h ás 12h edas 14h ás 19h. Sábados 
das9h As 12 horas.
LEOPOLDO GUESSER - Na Galeria 
de Arte Lage de Pedra, em Canela, ex
posição que reúne óleos, aquarelas e 
guaches do artista catarinense. Até 
dia 21.
MIRASCHENDEL - Na Galeria Tina 
Presser (Paulino Teixeira, 35), Indivi
dual de pinturas da artista suíça. natu
ralizada brasileira. Atè 30 de abril, vl
sitaçáo de segunda a sábado em horá
rio comercial.
YEDOO TITZE - Na Galeria Ar- 
te&Fato (Santo Antônio, 226), exposl- 
çáo de pinturas com vlsitaçáo de se
gunda a sexta das lOh ás 12 e das 14h ás 
19h. e aos sábados das lOh ás 17h. Até 
30 de abril.
RITA GIL ARAÜ JO - Na Sala de Es
tar do Hotel Serrano, em Gramado, 
exposição de trabalhos da pintora na 
técnica de acrílico sobre tela. Até 7 de 
maio.
NATHANIELGUIMARAES - Na Ga
leria de Arte da Associação Badesul 
(Sete de Setembro, 666) mostra de 
aquarelas do artista gaúcho. Atè 23 de 
abril, com vlsitaçáo em horário co
mercial.
MARIO ROHNELT E MILRON 
KURTZ — Na Galeria de Arte da Uni
versidade de Caxias do Sul retrospec
tiva de desenhos dos dois artistas que 
mostram sua produçáo desde os anos 
70. E na Galeria Municipal de Arte da 
Casa de Cultura, exposlçáo de seus de
senhos mais recentes. Até 25 de abril. 
FLAVIO SCHOLLES— Na Galeria de 
Arte Realce (Independência. 674) ex
poslçáo de 21 peças em óleo sobre tela. 
Vlsitaçáo de segunda a sábado, das 9h 
ás12hedas I4h ás I9h. Até 3 de maio. 
OS ANTIGOS CINEMAS DE PORTO 
ALEGRE — No Museu de Comunica- 
çáo Hlpóllto José da Costa (Andradas, 
959), exposiçáo de textos e fotos sobre 
os antigos cinemas da cidade. Atèo fi
nal do mês, com vlsitaçáo das lOh ás 
18h.
SELOS E ENVELOPES - Na Sede do 
Serviço Social do Comércio (Alberto 
Blns, 665), exposlçáo "O Livro na Fila
telia" que reúne selos e envelopes co-

esip©§[](p)[is
MEIOS REPRODUTORES DA 
IMAGEM - No Espaço Cultural Fer
nando Corona, do Departamento de 
Expressáo Gráfica da Faculdade de 
Arquitetura da Ufrgs. exposlçáo resul
tante de experiências criativas com a 
técnica doxerox e da hellografla. 
ONDINA POZOCO - No Saguáo do 
Atetler Livre do Centro Municipal de 
Cultura, exposlçáo de litografias e de
senhos.
GUSTAVO NAKLE — Nas Salas Ne
gras do Margs (Praça da Alfândega), 
a Mostra "Alvoradenses", com escul
turas e bronzes do artista. Até 11 de 
maio, com vlsitaçáo de terça a domin
go, das lOh ás 17 horas.

AMÉLIA TOLEDO - No Margs (Pra
ça da Alfândega), exposiçáo Intitulada 
"Limites da Cor" que apresenta a pro
duçáo mais recente da artista. Atè dia 
27, com vlsitaçáo de terça a domingo, 
das lOhás 17 horas.

memoratlvos. A partir das 14 horas.

BARKER, NUGENT E ROTH - No 
Margs (Praça da Alfândega), exposi
ção "Expressões em Papel", com tra
balhos em papel artesanal. Atè dia 20, 
com vlsitaçáo de terça a domingo das 
lOh ás I7h.

CARMEM RIGHI - Na Galeria D'Ar- 
te do Theatro Mágico (Tòmás Flores, 
123), exposiçáo de pinturas da artista. 
De terça a domingo a partir das 20 ho
ras. Até dia 25.

JADER DE SIQUEIRA - No Espaço 
Jader de Siqueira (Gen. Caldwell, 
1196), mostra permanente de arte.

ALICE SOARES - Na Singular (Tra
vessa Frederico Linck, 45), mostra de 
desenhos da artista. Até 3 de maio, 
com vlsitaçáo de segunda a sexta, das 
9 ás 12 horase das 14 ás 19 horas, e aos 
sábados, das 9h30mln ás 12h.

MASSUO NAKAKUBO - Na Delfhus 
(Cristováo 1093), exposiçáo de serlgra- 
flase litografias. De segunda a sexta.

T2crfl;(IO
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Momento de arte 

iniciando o feriadão
^ Amélia Toledo, a presença que movimentou o setor ,v 
de artes esta semana ministrando curso no Museu de Arte X 
do Rio Grande do Sul, hoje recebe com Tina Presser para . 
abertura da mostra que será com brinde de vinho.

m A Serra nas opções de muitos paira o fim de semana qL 
comprido. A programação do Hotel Serrano inclui exposi-^ 
çáo de cama e mesa com escolhas de Beatriz Bueno. A ex- x 
poslçfio será durante o week end e mais o feriado.

★ Joyce Chwartzman completando um ano com a colu
na de conselhos em decoração e dicas para quem deseja 
conhecer o bom estilo de morar.
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Ocasião de
cumprimentos a artista
^ Amélia Toledo teve uma temporada de 
muita atividade e diversificada programa
ção artística durante sua visita ao Sul. 
Além do curso no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, acompanhou a movimenta
ção das exposições e acontecimentos 
artísticos.
^ O final foi com a concorrida noite de 
abertura de sua mostra na Galeria Tina 
Presser. Suas lâminas de cristal bisauté, 
com os trabalhos em papel, estão expostas 
no primeiro salão e entre os que estavam 
entusiasmados com os trabalhos, o pintor e 
a sr? Nelson Jungbluth, Mauro Fuke, Alice 
Soares, cujos desenhos estarão expostos a 
partir de amanhã na galeria Sobrado de Ar
te, em Alegrete, Xico Stockinger, Ênio 
Lippmann, Antônio Carlos Maciel, Maria e 
Iberê Camargo e ainda outros.
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Atrações da Quinzena

AS DOMÉSTICAS - Este espetáculo estreou no final do ano 
passado mas agora está tendo o reconhecimento do público. 
Trata-se de uma livre adaptação da peça “As Criadas” de Jean 
Genet feita pelo grupo Oi Nois Aqui Traveis com direçáo de Paulo 
Flores que também participa do elenco. Merece destaque a exce
lente concepção cênica e ambientação. A sala tem apenas 30 luga
res. Na Terceira da Tribo (rua José do Patrocínio) de sexta a 
domingo às 21h30min.

G RETA GARBO QUEM Dl RIA ACABOU NO IRAJA - 
Esta comédia de Fernando Mello já apresentada por um grupo ca
rioca ganha agora uma versão local do grupo Construção com di
reçáo de José Azambuja. No elenco destaca-se Carlos Paixão e An- 
derson Bard. No Teatro da Aliança Francesa (rua João Ma
nuel), de sexta a domingo, às 21h.

EXPOSIÇÕES
AMÉLIA TOLEDO - Esta artista paulista expõe pela pri

meira vez em Porto Alegre diferentes tendências de seu trabalho. 
No Espaço Investigação do MARGS/SUSEC desde o início do mês 
acontece a mostra “Limites da Cor” reunindo seis pinturas. A par
tir de 19 de abril, na Galeria Tina Presser, Amélia mostra uma 
série de aquarelas intimistas. Até o final de abril.

CINEMA
ENTRE DOIS AMORES - O grande premiado com o Os

car/85 já está em cartaz há várias semanas obtendo excelente re
cepção do público. E a história verídica de uma dinamarquesa que 
durante um período viveu na África e mais tarde transformou-se 
numa escritora de prestígio. O filme é bonito e comovente mas 
não merecia 7 Oscars. Meryl Streep, Robert Redford e Klaus Ma
ria Brandauer são os intérpretes desta super produção dirigida 
por Sidney Pollack. A trilha musical de Maurice Jarre é excelen
te. No Baltimore (fone 240080) em horários especiais.

A TESTEMUNHA - Menos oscarizado (apenas 2 estatue
tas) que o filme anterior, este trabalho do diretor australiano Pe- 
ter Weir vem apenas confirmar o talento demonstrado em “O 
Ano Que Vivemos em Perigo”. Injustiçado na cerimônia da Aca
demia de Hollywood, “A Testemunha” (certamente ficará entre 
os melhores da temporada. Sob a aparência de um policial Weir 
realiza um filme sobre o relacionamento humano. Harrison Ford e 
Kelly McGillis são os sensíveis intérpretes. A música de John 
Barry dá clima ao espetáculo. No Vitória (fone 24-1004) ecircui-

‘‘A Testemunha”, com Harrison Ford, injustiçado per 
Hollywood



J ornai: i£<*£Lkbêâ 

Data:„
P agine: _S___________________

I

Assunto: __j

Jfe / 03__/._í?4

★ Agenda de abrü do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul inicia com mostra de Amélia 
Toledo que apresenta suas telas no Espaço 
Investigação a partir de quinta. Uma outra 
mostra de Amélia está prevista para a se
gunda quinzena de abril. Desta vez serão 
aquarelas da artista que serão apresenta
das na Galeria Tina Presser.
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Porto Alegre, sábado. 19, segunda-feira, 21, e terça-feira, 22 de abril de 1986 - (

Cultura e Lazer
ARTES PLASTICAS

Amélia Toledo, sempre 

fascinada pela criação
pelo colorido e elaboração das 
composições. A exposição po
derá ser vista de segunda a sex
tas, das 10 ós 12 e das 14 às 19 
Horas, até 30de abril Aos sába 
dos o horário é das lOàs 17noras 
sem fechar ao meio-dia Na Ga
leria Arte & Fato (Santo Antônio, 
226). Possui ar condicionado e o 
estacionamento é fácil nas 
transversais.
AMÉLIA TOLEDO — "Limites de 
Cor" é o título da mostra indivi
dual que a artista plástica paulis
ta realiza no Margs. São pinturas 
em telas monocrômicas que po
dem ser arranjadas numa dispo
sição tal de maneira a criar no
vas e complexas composições, 
diálogos, complementos, oposi- 
çõese tensões. O horário de visi
tação é das lOàs 17 horas de ter
ças a domingos (Praça da Alfân
dega), no Espaço de Investiga
ção (1? andar). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
facilitado pelas garagens pagas, 
em grande número nas imedia
ções. Até 27 de abril.
CARMEN RIGHI — Individual da 
artista que reúne 20 obras nas 
técnicas de pinturas a óleo, tra
çando na pintura o popularesco 
da arte e sua contemporaneida- 
de internacional. Suoscores par
tem do claro e escuro, passando 
por uma forma brusca de cria
ção, contrastante com fatores de 
imagem e luz. Na Galeria D'Arte 
dc Theatro Mágico (Thomaz Flo
res, 123), até 25de abril. O hora 
rio de visitação é de terça a do
mingo das 20 as 2 horas. Não 
possui ar condicionado. O esta
cionamento é fácil na rua. 
NATHANIEL GUIMARÃES — 
Mostra de pintura individual, 
que reúne 20 trabalhos do artis
ta, com casarios em aquarela; 
técnica dominada pelo pintor. 
Na Galeria de Arte do Badesul 
(Sete de Setembro, 666), até 23 
de abril. O horário de visitação é 
das lOàs lóhoras. Agaleriapos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, mas há garo- 

grafias e seis litografias. Naka- gens pagas nas imediações, 
kubo mistura poesia e musicali
dade, num ritmo de cor e movi- ---------------------------------------------

por Luiz Carlos Barbosa tura da UFRGS com as técnicas 
de xerox e heliografia. Os traba
lhos são feitos em vários tipos de 

... . papéis e formatos nos quais a
do exibe uma energia tao jo- ex£|oraçõo de3tes meios mecâ- 
vial que surpreende. Movi- nicos fogem a sua usual utiliza- 
mentos e raciocínios rápi- ção de duplicadores de docu- 
dos, ao falar com indisfarçá- me n tos e assemelhados. A cole-
vel fascínio sobre criação, tiva teve a orientação dos pro-
sua especialidade prática e fessores Edgar Ti mm e Liana
teórica. Paulistana, ela tem Timm. No Espaço Cultural Fer

nando Corona, no dept? de Ex
pressão Gráfica da Faculdade 
de Arquitetura da UFRGS (Sar
mento Leite esquina Oswaldo 
Aranha 2° andar), até 16 de 
maio. O horário de visitação, é 
de segunda a sábado, das 
8h30min às 18h30min.

Com 60anos, Amélia Tole-

pelo menos 45 anos de exer
cício artístico, trilhados 
sempre com desenvoltura e 
permanente renovação. Não 
existe técnica — "uma ques
tão secundária", como afir
ma incisiva — que ela tenha 
deixado de experimentar, 
numa busca indefinida. Da 
clássica tela à resina sintéti
ca e á espuma aquosa, su
porte de uma de suas inven
ções de objetos utilitários. 
Apesar disso, é um nome au
sente no circuito locai, nun- 

- ca expôs em Porto Alegre, 
que conheceu em 1945, numa 
viagem com os pais, ambos 
patologistas.

Segundo ela, um dos refe
renciais de sua obra está na 
ciência da patologia, que se 
manifesta através do cará-

ONDINA POZOCO — Segundo 
individual da artista gaúcha on
de estão reunidos desenhos e li
tografias sobre a temática da 
mulher. No Saguão dg Centro 
Municipal de Cultura (Érico Ve
ríssimo, esquina com Ipiranga), 
até 30deabril. Ohoráriode visi
tação é das 8h30min às 12 e das 
14 às 18h30min. Nos dias de es
petáculo até as 21 horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é relativamente fá
cil.
GUSTAVO NAKLE — "Alvo-a- 
denses" é o título desta indivi
dual do artista que reúne escul
turas em grande porte feitas de 

jeíória. Mas agora sua obra cerâmica e bronze. Nestes tra- 
pode ser vista na cidade em balhos, o artista desenvolve um 
duas exposições, a compro- trabalho do tipo "anedótico", 
var a versatilidade de uma desrespeitondo as formas con- 
artistaque se iniciou com no- vencionais da cerâmica e da es-
mes de envergadura como 
Takaoka, Waldemar da Cos
ta e Anita iMalfatti, com 
quem estabeleceu alguns 
contatos no começo de sua 
formação. Neste sábado,
Amélia Toledo faz vernissa-

ter investigativo de sua tra-

cultura. Nas Salas Negras do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Praça da Alfândega), até 11 
de maio. O horário de visitação 
é de terças a domingos, das 10 
às 17 horas. As salas possuem ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas garagens 
pagas existentes nas proximida
des.

ge na galeria Tina Presser, 
onde mostra sete peças de
pequenas dimensões, reali- MASSUO NAKAKUBO — Expo- 
zadas em fibra de papel arte- si ção de uma série de gravuras 
sanai. Estes trabalhos de inéditas do artista plástico nipo 
formatos irregulares, como brasileiro composta de 21 seri- 
se fossem recortes, custam 
Cz$ 9 mil e pertencem a série 
"limites da Cor’" Outra 
vertente da arte de Amélia men,°- Na , Ga,leria phus
Toledo pode ser conferida no (Cristóvão Colombo, 1093 so-
Espaço investigação do Mu- ^ 
seu de Arte do Rio Grande do horór|o de visitQ(;âo é das 9às 12 
Sul, onde ministrou um cur- horasedas ,4às ,9horasdese- 
so para artistas e estudantes gundas a sextas, e aos sábados
de Arte. No Margs, ela expõe 
pinturas de grandes tama
nhos e cores vibrantes de im-

das 9às 12 horas. A Galeria pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, lente a Dr. Va
le ou Hoffman.
ALICE SOARES — IndividuaJ da

pacto visual, pelas nuances 
do tratamento monocromâ-



ao tratamento monocromá
tico, também da série "Li
mites da Cor".

ALICE SOARES — Indivíduo) da 
artista gaúcha que apresenta 
uma série inédita de desenhos à 

Enquanto a exposição do "sanguínea” formada por 20 
Museu fica apenas até o dia obras cuja temática 
27 deste mês, as obras rtaga- se na fragilidade, na melancolia 
leria Tina Presser conti- e no desamparo das figuras in- 
nuam até 17 de maio, permi- ÍQn,is- A'mostra está em exposi-
tindo ao apreciador um pe- ^ no ®°*er,° Singular (Trav.
ríodo de reflexão e compara- FrederiP° Lin<^ até 03 de
Ção en,re as dUas realiza- %
çoes. Mas estes trabalhos às 12 horas e das i 4 às 19 horas 
que estão em Porto Aiegre Aos sábados das 9h30min às 13 
sao apenas uma parcela das horas Possui ar condicionado e 
investidas de Amélia Tole
do: sua ousadia não gravita 
apenas no âmbito do dese- Abreu, 
nho,gravura, escultura. Faz ARTHUR PIZA: DOS ANOS 50 
e projeta jóias, figurinos, AOS 80 — Mostra individual do 
múltiplos e trabalhos am- ar,'sta brasileiro radicado 
bíentais. “Nunca distinguiu Poris hd 20anos, reunindo o pro- 
entre as 'artes menores e du,° de 30 anos de produção 
maiores’, o artesanato da ar- des,e ar'ls'°- Além de 9rc,vuras
te”, como diz o crítico devdr|as épocas, esta exposição
Frederico Morais. “O mate- ,raz seus ,rabolhos mais re«n- 
rial determina a postura no 
processo, mas o trabalho do 
momento da criação se con
figura como algo menos im
portante”, ensina a própria

concentra-

o estacionamento é difícil, tente 
a Castro Alves ou Casemiro de

em

o

tes: os recortes montados em 
caixas de acrílico. No Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça 
da Alfândega), com horário de 
visitação de terças às sextas-fei
ras, das 12 às 17 horas e aos só- 

artista, que lecionou até 1974 bodos e domingos, dos 10às 17 
na Universidade de Brasília. horas, até 13 de maio. Possui ar

Ela também foi professo- condicionado e o estaciona
ra na Faculdade de Arquite- men,°. normalmente difícil, é 
tura Mackenzié, Escola Su- focili,ado pelo voriado número 
perior de Desenho Industrial de 9oro9ens P°gas das imeaia-
do Rio de Janeiro, na Facul- _____
dade de Artes Plásticas de Jl?ME^ApEM A BRUhJ° G'OR
São Paulo e na Sociedade ?'d~

r-. i . . , radorio do escultor Francisco
r ithnT L S ; dG Stockmger que reúne trabalhos
Lisboa. No momento. Ame- de sete escultores gaúchos. No 
-ia Toledo se prepara para Margs (Praça da Alfândega), 
uma exposição no Museu de com horário de visitação das ter- 
Arte Moderna do Rio de Ja- ças às sextas-feiras das 12 às 17 
lieiro sobre os últimos 30 horas e aos sábados e domingos 
anos de sua pintura, que co- das 10 às 17 horas, até 13 de 
meçouaserdivulgarianuma mai° Possui ar condicionado e o 
mostra organizada pelo fale- estacionamento, normafmente 
Cido critico Mário Pedrosa, difícil, é facilitado pela vaneda- 
chamada “Contribuição dá de df 9°ragens pagas das ime- 
Mulher às Artes Plásticas". d'a.*°^s-
Antes de trabalhar, Amélia FLAVI° SCHOLlES - Individual 
costuma fazer ginástica pa- que,re“"e 21 ,rabdho? de sua
ra eliminar as tensões e ÍT "T"* ^ f T 
, ,. . _ pre tela e sobre papel com di-
cnar uma disposição psico- mensóes que oscj|om entre 5Qe
lógica. Descontraída, ela 70 centímetros e 1,20 por 1 20 
atribui seu comportamento metros. Nestas obras, o artista 
e sua arte a uma forma de toma como tema o universo vi- 
Qiharavlda: “Não existem suai dos vales e dos serras do es- 
dois compartimentos estan- todo. A exposição está na Gale- 
ques entre racionalidade e rio de Artes Realce (Av. inde- 
ernoçáo". pendência, Ó74), até 03 de

maio. O horário de visitação é 
das 9às 12 e das 14 às 19de se
gundas a sextas-feiras. No sába
do, somente pela manhã. O es
tacionamento é mais fácil nas

OTEIRO
OITO FOTÓGRAFOS GAÚCHOS
— Título da coletiva de fotos q 
reuniu os trabalhos de Martin 
Sfreibel, Assis Hoffmann, Luís 
Carlos Felizardo, leomd Stre- 
lioev, Jorge Alberto Faria, Raul 
Antônio Daudt, Ruy Varella e
Leopoldo Plentz. São 32 peças ção Social (Andradas, 959), atérisr âsf rr; di°03 de "*>■ p— -
Francês e Brasileiro (Siqueira 
Campos, 824 - 5? andar), até 7 
de maio. Possui ar condicionado 
e o estacionamento é mais fácil

transversais, ou no posto ao lado 
e não possui ar condicionado 
DE GUTENBERG À ELETRÔNICA 
— Título-tema da mostra promo
vida pela Susec e o Instituto 
Goethe. A mostra fica em expo
sição no Museu de Comunica-

ue

condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas garagens 
pagas existentes nas proximida
des. (
VEDUO TITZE — Mostra ind;vi- 

nas garagens pagas das proxi- dual que reúne 30 traba,hos do
rnidades. artista em pinturas e gouaches

em tamanhos que variam entre 
OEM Co.etiva que reúne o re- médios, grandes e pequenos. Ti- 
sultado das experiências de 18 gurase flores são os temas abor- 
alunos da Faculdade de Arquite- dados nesta série que se destaca

MEIOS REPRODUTORES DE IMA-
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Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

Há muito o que ver em 

mostras bem variadas
guras e flores são os temas abor
dados nesta série que se destaca' 
pelo colorido e elaboração das 
composições. A exposição po
derá ser vista de segunda a sex
tas, das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas, até 30 deste mês. Aos sá
bados o horário é das 10 às 17 
horas sem fechar ao meio-dia. 
Na Galeria Arte & Fato (Santo 
Antônio, 226). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil nas transversais.

produção recente em óleos so
bre tela e sobre papel com di
mensões que oscilam entre 50e 
70 centímetros e 1,20 por 1.20 
metros. Nestas obras, o artista 
toma como tema o universo vi
sual dos vales e das serras do es
tado. A exposição está na Gale
ria de Artes Realce (Av. Inde
pendência, 674). O horário de 
visitação é das 9às 12edas 14às 
19 de segundas a sextas-feiras. 
No sábado, somente pela ma
nhã. O estacionamento é mais 
fácil nas transversais, ou no pos
to ao lado e não possui ar condi
cionado. Até 3 de maio.

AMÉLIA TOLEDO — Individual 
da artista plástica paulista. São 
sete peças de pequenas dimen
sões, realizadas em fibra de pa
pel artesanal. Estes trabalhos de 
formatos irregulares, como se 
fossem recortes, custam Cz$ 9 
mil e pertencem à série "Limites 
de Cor". Na Sala Preta da Gale
ria Tina Presser (Paulino Teixei
ra, 35). O horário de visitação é 
de segunda a sábado, das 10 às 
12 horas e de segunda a sexta, 
das 14 às 20 horas. Aos sábados 
à tarde, das 14 às 19 horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na rua. Até 
17 de maio.

MIRA SCHENDEL — Promoção 
conjunta com a Galeria Paulo Fi
gueiredo, de São Paulo, a indivi
dual é composta de 14 pinturas 
em têmperas acrílicas com for
mas geométricas em lâminas de 
ouro sobre eucatex. No Salão 
Grande da Galeria Tina Presser 
(Paulino Teixeira, 35). Ohprário 
de visitação é de segunda a sá
bado, das 10 às 12 horas e de se
gunda à sexta, das 14 às 20 ho
ras. Aos sábados à tarde, o horá- 
rioédas 14às 19horas. Não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é fácil na rua. Até 30 
de abril.

CARMEN RIGHI — Individual da 
artista que reúne 20 obras nas 
técnicas de pintura à óleo, tra
çando na pintura o popularesco 
da arte e sua contemporaneida- 
de internacional. Suas cores par
tem do claro e escuro, passando 
por uma forma brusca de cria
ção, contrastante com fatores de 
imagem e luz. Na Galeria D'Arte 
do Theatro Mágico (Thomaz Flo
res, 123). O horário de visitação 
é de terça a domingo das 20às 2 
horas. Não possui ar condicio
nado. O estacionamento é fácil 
na rua. Até 25 de abril.

OITO FOTÓGRAFOS GAÚCHOS
— Título da coletiva de fotos que 
reuniu os trabalhos de Martin 
Streibel, Assis Hoffmann, luis 
Carlos Felizardo, Leonid Stre- 
liaev, Jorge Alberto Faria, Raul 
Antônio Daudt, Ruy Varella e 
Leopoldo Plentz. São 32 peças 
com 4 fotos de cada expositor, 
No Espaço Cultural do Banco 
Francês e Brasileiro (Siqueira 
Campos, 824 — 5? andar). Pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é mais fácil nas gara
gens pagas das proximidades. 
Até 7 de maio.

MARITÊ ENGLART — Individual 
de cerâmica trabalhada de for
ma leve. São 17 peças — oito de 
parede e nove esculturas 
preço médio de Cz$ 2 mil. Na 
Sandiz (Piso Térreo do Shopping 
Center Iguatemi). Horário de vi
sitação das 10às 22 horas, de se
gundas a sábados, possui ar 
condicionado e estacionamen-

com
MASSUO NAKAKUBO — Expo
sição de uma série de gravuras 
inéditas do artista plástico nipo- 
brasileiro composta de 21 seri- 
grafias e seis litografias. Naka- 
kubo mistura poesia e musicali
dade, num ritmo de cor e movi
mento. Na Galeria Delphus 
(Cristóvão Colombo, 1093 — so- 
breloja). O horário de visitação 
é das 9 às 12 horas e das 14 às 19 
horas de segundas a sextas, e 
aos sábados das 9 às 12 horas. A 
Galeria possui ar condicionado 
e o estacionamento é difícil, ten
te a Dr. Vale.

GUSTAVO NAKLE — "Alvora- 
denses" é o título desta indivi
dual do artista que reúne escul
turas em grande porte feitas de 
cerâmica e bronze. Nestes tra
balhos, o artista desenvolve um 
trabalho do tipo "anedótico", 
desrespeitando as formas con
vencionais da cerâmica e da es
cultura. Nas Salas Negras do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Praça da Alfândega). O ho
rário de visitação é de terças a 
domingos, das lOàs 17horas. As 
salas possuem ar condicionado 
e o estacionamento é mais fácil 
nas garagens pagas existentes 
nas proximidades. Até 11 de 
maio.

to.

HOMENAGEM A BRUNO GlOR-
Gl — Mostra organizada sob cu
radoria do escultor Francisco 
Stockinger que reúne trabalhos 
de sete escultores gaúchos, São 
13 esculturas em mármore bran- 

‘co de Francisco Stockinger, Bez 
Batti, Hélio Santos dos Santos, 
Henrique Radonsky, Irineu Gar
cia, Nilton Maia e Vasco Prado, 
além de duas esculturas do pró
prio homenageado por ocasião 
de seus 80 anos. No Margs (Pra
ça da Alfândega), com horário 
de visitação das terças às sextas- 
feiras das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos das 10 às 17 
horas, até 13 de maio. Possui ar 
condicionado e o estacionamen
to, normalmente difícil, é facili
tado pela variedade de gara
gens pagas das imediações.

ARTHUR PIZA: DOS ANOS 50
AOS 00 — Mostra individual do 
artista brasileiro radicado em 
Paris há 20anos, reunindo o pro
duto de 30 anos de produção 
deste artista. Além de gravuras 
de várias épocas, esta exposição 
traz seus trabalhos mais recen
tes: os recortes montados em 
caixas de acrílico. No Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça 
da Alfândega), com horário de 
visitação de terças às sextas-fei
ras, das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos, das 10 às 17 
horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento, normalmen
te difícil, é facilitado pelo varia
do número de garagens pagas 
das imediações. Até 13de maio.

MEIOS REPRODUTORES DE IMA
GEM — Coletiva que reúne o re
sultado das experiências de alu
nos da faculdade com as técni
cas de xerox e heliografia. Os 
trabalhos são feitos em vários ti
pos de papéis e formatos nos 
quais a exploração destes meios 
mecânicos fogem a sua usual 
utilização de duplicadores de 
documentos e assemelhados. 
Participam da coletiva que teve 
orientação dos professores Ed
gar Timm e LianaTimm; Carmen 
Araújo, Cid D'Ávila, Flávia An- 
drovandi, Flávio Moreira Wild, 
Fernando Alvarez, lida Maria 
Schellenberger, Luiz Felipe Hel- 
fer, Maria Paula Recena, Marli 
Teixeira de Almeida, Martha 
Bragança, Paulo Renato Mene
zes, Pedro Mozart de Siqueira, 
Renato Lucchin, Sérgio Wischral 
e Virginia Aita. No Espaço Cultu
ral Fernando Corona no dept? 
de Expressão Gráfica da Facul
dade de Arquitetura da UFRGS 
(Sarmento Leite esquina Oswal- 
ao Aranha — 2? andar), até 16 
de maio. O horário de visitação 
é de segunda a sábado, das 
8h30min às 18h30min.

ONDINA POZOCO — Segunda 
individual da artista gaúcha on
de estão reunidos desenhos e li
tografias sobre a temática da 
mulher. No Saguão do Centro 
Municipal de Cultura (Érico Ve
ríssimo, esquina com Ipiranga). 
O horário de visitação é das 
8h30min às 12 e das 14 às 
18h30min. Nos dias de espetá
culo até as 21 horas. Não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é relativamente fácil. Até 
30de abril.

ALICE SOARES — Individual da 
artista gaúcha que apresenta 
uma série inédita de desenhos à 
"sanguínea" formada por 20 
obras cuja temática concentra- 
se na fragilidade, na melancolia 
e no desamparo das figuras in
fantis. A mostra está em exposi
ção na Galeria Singular (Trav. 
Frederico Linck, 45). O horário 
de visitação é de segunda a sex
ta-feira das9às 12 horas e das 14 
às 19 horas. Aos sábados das 
9h30min às 13 horas. Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil, tente a Castro Al
ves ou Casemiro de Abreu. Até 3 
de maio. YEDDO TITZE — Mostra indivi

dual que reúne 30 trabalhos do 
artista em pinturas e gouaches 
em tamanhos que variam entre 
m<Srlin<; nrnndp*p. nenufinns Fi-

FLÁVIO SCHOLLES — Individual
aue reúne 21 trnhnll-inc Ho cun


