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ARTES PLÁSTICAS

Nos 30 anos do Margs, 

documentário do acervo
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul completou on
tem 30 anos de sua criação, 
cuja obra deve-se ao artista 
plástico Ado Malagoli, pau
lista radicado no Rio Grande 
do Sul. Para marcar a data o 
Margs está com uma mostra 
documentária com fotos e 
projeção de audiovisuais so
bre seu acervo e sua histó
ria. Durante o mês de julho, 
o Museu expõe em destaque 
o óleo “Paisagem da Serra' ’, 
de Carlos Alberto Petrucci, 
para quem “a pintura é um 
ato de intimidade”. Peloten- 
se de 1919, Petrueci foi dos 
participantes do primeiro 
álbum editado pelo Clube da 
Gravura de Porto Alegre.

MARISA INNECCO — Individual 
com acrílicos sobre tela da artis
ta mineira Marisa Innecco na 
galeria de arte da Casa Masson. 
Visitação de segunda a sexta das 
8:30 às 12 e das 13:30 às 18:30 
horas. No sábado das 8:30 às 13 
horas. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.

ENIO PINALLI — Exposição de 
pinturas- da produção atual nc 
galeria Edelweis, com visitação 
até 13 de julho, de segunda a 
sexta das 8:30 às 12 e das 13:30 
às 18:30 horas. No sábado das 
8:30 às 13 horas. Na rua dos An-
dradas, 1.805. A galeria não 

COMETA ARTE — Coletiva com possui ar condicionado e o esta- 
trabalhos de Laura Castilhos, Lia cionamento é difícil, mas há ga- 
Menna Barreto, Fabio Valle, Teti 
Waldraff, luísa Meyer, Ronaldo 
Kiel. Exposição na Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do Insti
tuto de Artes da UFRGS (rua Se
nhor dos Passos, 248), com visi
tação até 18 de julho.

ragens pagas na rua Senhor dos 
Passos.

PAULO PORCELLA — Individual 
com 16 acrílicos sobre tela de 
sua produção recente. Visitação 
na agência do Banco Geral do 
Comércio (Sete de Setembro, 
1156), de segundd a sexta das 10 
às 16:30 horas. Ar condicionado 
e estacionamento difícil, tente 
garagens pagas na Siqueira 
Campos.

VITOR HUGO PORTO — Indivi
dual com 35 peças em gravura 
na Realce Galeria de Arte (Inde
pendência, 674), até dia 12 de 
|ulho. Visitação de segundas a 
sextas-feiras das 8:30às 12edas 
14 às 19 horas. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é gratuito em gara
gens próximas.

ROTEIRO

MIRIAN PCHARA — Exposição 
individual com 23 desenhos de 
Mirian Pchara na Delphus Arte 
Sobre Papel, de Canoas, até 28 
deste mês. Visitação de segunda 
a sexta, das 9 às 12 e das 14 às 
18:30 horas. E no sábado, das 9 
às 12 horas. Na rua Tiradentes, 
381, loja 42, no Golden Center.

GENTE, ÁGUA E TINTA — Cole
tiva na galeria de arte do Thea- 
tro Mágico com os artistas do 
Atelier Água e Tinta. Trabalhos 
de Silvia Cestari Cunha, Sandra 
Reis, Isabel de Castro e Delfina 
Reis, entre outros. Visitação na 
rua Thomaz Flores, 123, de se
gundas a domingos, das 11 às 15 
e das 20 às 3 horas, até 28 de ju
lho. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na rua.

FAYGA OSTROWER — Retros
pectiva com obras em desenho, 
gravura, pintura e ilustrações, 
reunindo 40anos de trabalho ar
tístico. Visitação no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 21 
de julho, das 10 às 17 horas, de 
terças a domingos.' O Margs pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, mas há gara
gens pagas nas imediações.

ARTE POR TELEFONE — VIDEO- 
TEXTO — Demonstração no Es
paço Investigação do Museu de 

A ARTE MAIOR DA GRAVURA Arte do Rio Grande do Sul sobre 
— Coletiva com 13 gravadores a aplicação da informática no 
gaúchos na galeria de arte do universo das artes plásticas. 
Badesul, integrando o ciclo de Quatro aparelhos de televisão 
exposições dos dez anos de ati conectados com a Telespem São 
vidades do banco. Exposição até Paulo através da CRT, transmi- 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen- 
des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catani, Suzana Sommer, Barth,
Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das 10às cionamento é difícil, tente 
12edas 13:30às 16:30horas. Na Caldas Júnior ou

tem informações de um progra
ma criado pelo artista e pesqui
sador Julio Plaza. Visitação até 
28 de julho, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado e o esta-

a rua 
garagen,"

Sete de Setembro, 666, com ar pagas.
ti
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possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, mas há ga
ragens pagas na rua Senhor dos 
Passos,

Entre as poucas indivi
duais na cidade, duas encer
ram até o final da semana:

Vitor Hugo Porto, com gra
vuras na Realce Galeria de 
Arte pode ser vista somente

até hoje, e as pinturas de 
Enio Pinalli, na galeria 
Edelweis, termina no sába
do.

PAULO PORCELLA — Individual 
com 16 acrílicos sobre tela de 
sua produção recente. Visitação 
na agência do Banco Gerai do 
Comércio (Sete de Setembro, 
1156), de segunda a sexta das 10 
às 16:30 horas. Ar condicionado 
e estacionamento difícil, tente 
garagens pagas na Siqueira 
Campos.

ROTEIRO
MIRIAN PCHARA — Exposição 
individual com 23 desenhos de 
Mirian Pchara na Delphus Arte 
Sobre Papel, de Canoas, até 28 
deste mês. Visitação de segunda 
a sexta, das 9 às 12 e das 14 às 
18:30 horas. E no sábado, das 9 
às 12 horas. Na rua Tiradentes, 
381, loja 42, no Golden Center.

GENTE, ÁGUA E TINTA — Cole- 
MARISA INNECCO — Individual tiva n° galeria de arte do Thea 
com acrílicos sobre tela da artis- tro Mágico com os artistas do 
ta mineira Marisa Innecco na Atelier Água e Tinta. Trabalhos 
galeria de arte da Casa Masson. de Silvia Cestari Cunha, Sandra 
Visitação de segunda a sexta das Reis, Isabel de Castro e Delfina 
8:30 às 12 e das 13:30 às 18:30 Reis, entre outros. Visitação na 
horas. No sábado das 8:30 às 13 rua Thomaz Flores, 123, de se- 
horas. A galeria possui ar condi- gundas a domingos, das 11 às 15 
cionado e o estacionamento é e das 20 às 3 horas, até 28 de ju- 
difícil nas imediações. Iho. A galeria não possui ar con

dicionado e o estacionamento é 
COMETA ARTE — Coletiva com fácil na rua-
trabalhos de Laura Castilhos, J_ia 
Menna Barreto, Fabio Valle, Teti 
Waldraff, Luísa Meyer, Ronaldo 
Kiel. Exposição na Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do Insti
tuto de Artes da UFRGS (rua Se
nhor dos Passos, 248), com visi
tação até 18 de julho.

ARTE POR TELEFONE — VIDEO- 
TEXTO — Demonstração no Es
paço Investigação do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul sobre 
a aplicação da informática no 
universo das artes plásticas. 
Quatro aparelhos de televisão 
conectados com a Telesp em São 
Paulo através da CRT, transmi
tem informações de um progra
ma criado pelo artista e pesqui
sador Julio Plaza. Visitação até 
28 de julho, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, tente a rua 
Caldas Júnior 
pagas.

VITOR HUGO PORTO Indivi
dual com 35 peças em gravura 
na Realce Galeria de Arte (Inde
pendência, 674), até dia 12 de 
lulho. Visitação de segundas a 
sextas-feiras das8:30 às 12edas 
14 às 19 horas. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é gratuito em gara
gens próximas.

ou use garagens

30 ANOS DE MARGS — Mostra 
documentária sobre as ativida
des do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Além da ilustra-

FAYGA OSTROWER - Retros
pectiva com obras em desenho, 
gravura, pintura e ilustrações, 
reunindo 40 onos de trabalho ar
tístico. Visitação no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 21 
de julho, das 10 às 17 horas, de 
terças a domingos. O Margs pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, mas há gara
gens pagas nas imediações.

ção com material fotográfico, 
durante o período de exposição 
será exibido um grupo de audio
visuais sobre a história do Mu
seu. Na Praça da Alfândega com 
visitação até o final do mês, de 
terças a domingos, das 10 às 17 
horas.

A ARTE MAIOR DA GRAVURA
— Coletiva com 13 gravadores 
gaúchos na galeria de arte do 
Badesul, integrando o ciclo de 
exposições dos dez anos de ati 
vidades do banco. Exposição até 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen- 
des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catarii, Súzana SõmWiér, fiarfh, 
Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta dasTbcís 
12edas 13:30às 16:30horas. Na 
Sete de Setembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.

ENIO PINALLI — Exposição de 
pinturas da produção atual na 
galeria Edelweis, com visitação 
até 13 de julho, de segunda a 
sexta das 8:30 às 12 e das 13:30 
às 18:30 horas. No sábado das 
8:30às 13 horas. Na rua dosAn- 
dradas, 1.805. A galeria não
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Em busca do cliente jovem
por Luiz Cario* Barbosa
A reunião de 20 artistas 

inéditos no circuito comer
cial na coletiva “Oi, Tenta”, 
com vernissage hoje às 21 
horas, inaugura uma nova 
galeria em Porto Alegre. 
Trata-se da galeria Arte & 
Fato (rua Santo Antonio, 
226), cuja proposta de traba
lho é lançar novos nomes no 
mercado de arte local. Se
gundo Décio Presser e Mil
ton Couto, proprietários da 
galeria, a idéia quer viabili
zar o encontro entre os cole
cionadores e a produção ar
tística mais recente feita no 
estado. Presser acrescenta 
que a galeria tentará atingir 
todos os segmentos de públi
co, além de buscar os com
pradores potências, princi
palmente entre a juventude. 
Por isso. a primeira exposi
ção (“Oi, Tenta’ ’), de um ca
lendário estabelecido até o 
fim deste ano, traz obras 
com preços acessíveis: de 
Cr$ 60 mil a Cr$ 500 mil. Po
rém, já existem mostras 
contatadas para 1986, como 
uma individual de Vera Cha
ves Barcèllos para julho.

Com uma previsão de des
pesa operacional de Cr$ 5 
milhões por mês, o projeto 
da galeria mobilizou um in
vestimento inicial de Cr$ 35 
milhões. No entender de 
Presser, com larga expe
riência no mercado de arte, 
o retomo econômico aconte
cerá a partir dos seis meses 
de atividades. Mas ele anali- 

que a repercussão cultu
ral será imediata, porque 
em Porto Alegre inexiste 
uma galeria nesses moldes:

“para quem gosta de apos- tros quadrados, a Arte & Fa-
tar”. “Uma proposta cora- to também se diferencia das 
josa”, completa Milton Cou- outras galerias pela locali- 
to ressaltando que o fator no- zação: “fica na beira da cal- 
vidade deverá repercutir çada, quando as galerias de 
muito, inclusive entre os Porto Alegre ficam escondi- 
próprios artistas. Décio das”, reconhece Presser, 
Presser esclarece que o ar- admitindo que isso também 
tista jovem, acostumado a contribui para a implanta- 
expor em espaços altemati- çãoda Arte & Fato. 
vos, na Arte & Fato poderá 
contar com toda a infra-es
trutura necessária para a 
produção de uma mostra.

EXPOSIÇÃO

A coletiva "Oi, Tenta”, 
que poderá ser vista até 3 de 
agosto, apresenta trabalhos

Do ponto de vista da lin
guagem e seleção de obras, 
os galeristas (eles refutam o em pintura sobre tela, papel
nome “marchand”), enten
dem que o importante é o ní
vel artístico das obras e não 
a técnica. Por isso, a galeria 
contará com obras em su-

e madeira, desenhos e obje
tos. As obras são de Laura 
Castilhos, Fernando Lim- 
berger, Flávia Duzzo, Car
los Alberto Krauz, Cynthia 
Vasconeellos, Dione Veiga 
Vieira, Regina Coeli, Mari- 
jane Ricachneiski. Também 
estarão expostos trabalhos 
de Hélio Fervenza, Herbert 
Bender, Elida Tessler, Leo
nardo Canto, Lia Menna J 
Barreto, Luisa Mayer, Ma- | 
ria Lucía Cattani. Moacir o

portes não convencionais ao 
lado das pinturas, desenhos, 
gravuras e outras técnicas. 
Presser justifica a abertura 
da galeria para linguagens 
contemporâneas e artistas 
jovens na intensa criação 
que ocorre no estado e não 
têm encontrado canais de 
manifestação.

Entretanto, a aceitação da 
Arte & Fato de novos talen
tos, não exclui a manuten
ção de um acervo com obras 
de nomes consagrados como 
Ado Malagoli, Alice Soares, 
Iberê Camargo, Bianchetti e 
Marcelo Grassmann, entre 
outros. Segundo Décio Pres
ser, o que sustenta uma gale
ria é a venda diária do acer
vo, pois as individuais fun
cionam mais como eventos 
culturais e movimentação 
do local.

Dividida em três pavi- 
mento^num total de 200 me-

í

Chotguis, Ricardo Prado IJ- J 
ma. Rochele Costi, Ronaldo j 
Kiel e Teti Waldraff. A Arte d 
& Fato funciona de segundas 
a sextas, das 10 às 13 e das 15 
às 20 horas e nos sábados das 
11 às 18 horas.

Pintura sobre papel de Marijane na "Art® e Fato'

exposições dos dez anos de ati
vidades do banco. Exposição até 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen-

COMETA ARTE — Coletiva com
trabalhosde Laura Castilhos, Lio 
Menna Barreto, Fabio Valle, Teti 
Waldraff, Luísa Meyer, Ronaldo 
Kiel. Exposição na Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do Insti- des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
tuto de Artes da UFRGS (rua Se
nhor dos Passos, 248), com visi
tação até 18 de julho.

ROTEIRO
MIRIAN PCHARA — Exposição 
individual com 23 desenhos de 
Mirian Pchara na Delphus Arte 
Sobre Papel, de Canoas, até 28 
deste mês. Visitação de segunda 
a sexta, das 9 às 12 e das 14 às 
18:30 horas. E no sábado, das 9 
às 12 horas. Na Rua Tiradentes, 
381, loja 42, no Golden Center.

Catani, Suzana Sommer, Barth, 
Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das 10às 
12 e das 13:30 às 16 horas. Na
Sete de Setembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.

FAYGA OSTROWER — Retros
pectiva com obras em desenho, 
gravura, pintura e ilustrações, 
reunindo 40anosde trabalhoar- 
tístico. Visitação no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 21 

MARISA INNECCO — Individual de julho, das 10 às 17 horas, de 
com acrílicos sobre tela da artis- terças a domingos. O Margs pos
ta mineira Marisa Innecco na sui ar condicionado e o estacio- 
galeria de arte da Casa Masson. namento é difícil, mas há gara- 
Visitação de segunda a sexta das gens pagas nas imediações. 
8:30 às 12 e das 13:30 às 18:30
horas. No sábado das 8:30 às 13 A ARTE MAIOR DA GRAVURA 
horas. A galeria possui ar condi- —Coletiva com 13 gravadores 
cionado e o estacionamento é gaúchos na galeria de arte do 
difícil nas imediações. Badesul, integrando o ciclo de

PAULO PORCELLA -individual 
com 16 acrílicos sobre tela de 
sua produção recente. Visitação 
na agência do Banco Geral do 
Comércio (Sete de Setembro, 
1156), de segunda a sexta das 10 
às 16:30 horas. Ar condicionado 
e estacionamento difícil, tente 
garagens pagas na Siqueira 
Campos.

GENTE, ÁGUA E TINTA — Cole
tiva na galeria de arte do Thea- 
tro Mágico com os artistas do 
Atelier Água e Tinta. Trabalhos 
de Silvia Cestari Cunha, Sandra 
Reis. Isabel de Castro e Delfina 
Reis, entre outros. Visitação na 
rua Thomaz Flores, 123, de se
gundas a domingos, das 11 às 15 
e das 20 às 3 horas, até 28 de ju
lho-. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na rua.

ARTE POR TELEFONE — VIDEO-



ARTES PLÁSTICAS

Em busca do cliente jovem
por Luiz Cario» Borbota
A reunião de 20 artistas 

inéditos no circuito comer
cial na coletiva “Oi, Tenta”, 
com vernissage hoje às 21 
horas, inaugura uma nova 
galeria em Porto Alegre. 
Trata-se da galeria Arte & 
Fato (rua Santo Antonio, 
226), cuja proposta de traba
lho é lançar novos nomes no 
mercado de arte local. Se
gundo Décio Presser e Mil
ton Couto, proprietários da 
galeria, a idéia quer viabili
zar o encontro entre os cole
cionadores e a produção ar
tística mais recente feita no 
estado. Presser acrescenta 
que a galeria tentará atingir 
todos os segmentos de públi
co, além de buscar os com
pradores potências, princi
palmente entre a juventude. 
Por isso, a primeira exposi
ção (“Oi, Tenta”), de um ca
lendário estabelecido até o 
fim deste ano. traz obras 
com preços acessíveis: de 
Cr$ 60 mil a Crf 500 mil. Po
rém, já existem mostras 
contatadas para 1986, como 
uma individual de Vera Cha
ves Barcellos para julho.

Com uma previsão de des
pesa operacional de Cr$ 5 
milhões por mès, o projeto 
da galeria mobilizou um in
vestimento inicial de Cr$ 35 
milhões. No entender de 
Presser, com larga expe
riência no mercado de arte, 
o retomo econômico aconte
cerá a partir dos seis meses 
de atividades. Mas ele anali
sa que a repercussão cultu
ral será imediata, porque 
em Porto Alegre inexiste 
uma galeria nesses moldes:

“para quem gosta de apos
tar”. “Uma proposta cora
josa”, completa Milton Cou
to ressaltando que o fator no
vidade deverá repercutir 
muito, inclusive entre os 
próprios artistas. Décio 
Presser esclarece que o ar
tista jovem, acostumado a 
expor em espaços alternati
vos, na Arte & Fato poderá 
contar com toda a infra-es
trutura necessária para a 
produçãode uma mostra.

Do ponto de vista da lin
guagem e seleção de obras, 
os galeristas (eles refutam o 
nome “marchand”), enten
dem que o importante é o ni- 
vel artístico das obras e não 
a técnica. Por isso, a galeria 
contará com obras em su
portes não convencionais ao 
lado das pinturas, desenhos, 
gravuras e outras técnicas. 
Presser justifica a abertura 
da galeria para linguagens 
contemporâneas e artistas 
jovens na intensa criação 
que ocorre no estado e não 
têm encontrado canais de 
manifestação.

Entretanto, a aceitação da 
Arte & Fato de novos talen
tos, não exclui a manuten
ção de um acervo com obras 
de nomes consagrados como 
Ado Malagoli, Alice Soares, 
Iberê Camargo. Bianchetti e 
Marcelo Grassmann, entre 
outros. Segundo Décio Pres
ser, o que sustenta uma gale
ria é a venda diária do acer
vo, pois as individuais fun
cionam mais como eventos 
culturais e movimentação 
do local.

Dividida em três pavi
mento^ num total de 200 me

tros quadrados, a Arte & Fa
to também se diferencia das 
outras galerias pela locali
zação: “fica na beira da cal
çada, quando as galerias de 
Porto Alegre ficam escondi
das”, reconhece Presser, 
admitindo que isso também 
contribui para a implanta
ção da Arte & Fato.

EXPOSIÇÃO

A coletiva “Oi, Tenta”, 
que poderá ser vista até 3 de 
agosto, apresenta trabalhos 
em pintura sobre tela, papel 
e madeira, desenhos e obje
tos. As obras são de Laura 
Castilhos, Fernando Lim- 
berger, Flávia Duzzo, Car
los Alberto Krauz, Cynthia 
Vasconcellos, Dione Veiga 
Vieira, Regina Coeli, Mari- 
jane Ricachneiski. Também 
estarão expostos trabalhos 
de Hélio Fervenza, Herbert 
Bender, Elida Tessler, Leo
nardo Canto, Lia Menna 
Barreto, Luisa Mayer, Ma
ria Lucia Cattani, Moacir 
Chotguis, Ricardo Prado I j- 
ma. Rochele Costi. Ronaldo ?[ £. ^
Klel e Teti Waldraff. A Arte ° ** * -T 
& Fato funciona dc segundas Pintura sobre papel de Marijane na "Arte e Fato"
a sextas, das 10 às 13 e das 15 
às 20 horas e nos sábados das 
11 às 18 horas. exposições dos dez anos de ati

vidades do banco. Exposição até 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen- 
des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catani, Suzana Sommer, Barth, 
Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das 10 às 
12 e das 13:30 às 16 horas. Na 
Sete de Setembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas hà garagens pagas.

COMETA ARTE — Coletiva com 
trabalhos de Laura Castilhos, Lia 
Menna Barreto, Fabio Valle, Teti 
Waldraff, Luísa Meyer, Ronaldo 
Kiel. Exposição na Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do Insti
tuto de Artes da UFRGS (rua Se
nhor dos Passos, 248), com visi
tação até 18 de julho.

ROTEIRO
MIRIAN PCHARA — Exposição 
individual com 23 desenhos de 
Mirian Pchara na Delphus Arte 
Sobre Papel, de Canoas, até 28 
deste mês. Visitação de segunda 
a sexta, das 9 às 12 e das 14 às 
18:30 horas. E no sábado, das 9 
às 12 horas. Na Rua Tiradentes, 
381, loja 42, no Golden Center.

FAYGA OSTROWER — Retros
pectiva com obras em desenho, 
gravura, pintura e ilustrações, 
reunindo 40 anos de trabalho ar
tístico. Visitação no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 21 

MARISA INNECCO— Individual de julho-, das 10 às 17 horas, de 
com acrílicos sobre tela da artis- terças a domingos. O Margs pos
ta mineira Marisa Innecco na sui ar condicionado e o estacio- 
galeria de arte da Casa Masson. namento é difícil, mas há gara- 
Visitação de segunda a sexta das gens pagas nas imediações. 
8:30 às 12 e das 13:30 às 18:30

PAULO PORCELLA —Individual 
com 16 acrílicos sobre tela de 
sua produção recente. Visitação 
na agência do Banco Geral do 
Comércio (Sete de Setembro, 
1156), de segunda a sexta das 10 
às 16:30 horas. Ar condicionado 
e estacionamento difícil, tente 
garagens pagas na Siqueira 
Campos.

horas. No sábado das 8:30 às 13 
horas. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

A ARTE MAIOR DA GRAVURA
— Coletiva com 13 gravadores 
gaúchos na galeria de arte do 
Badesul, integrando o ciclo de

GENTE, ÁGUA E TINTA — Cole
tiva na galeria de arte do Thea- 
tro Mágico com os artistas do 
Atelier Água e Tinta. Trabalhos 
de Silvia Cestari Cunha, Sandra 
Reis, Isabel de Castro e Delfina 
Reis, entre outros. Visitação na 
rua Thomaz Flores, 123, de se
gundas a domingos, das 11 às 15 
e das 20 às 3 horas, até 28 de ju
lho-. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na rua.

ARTE POR TELEFONE — VIDEO- 
TEXTO — Demonstração no Es
paço Investigação do Museu-de 
Arte do Rio Grande do Sul sobre 
a aplicação da informática no 
universo das artes plásticas. 
Quatro aparelhos de televisão 
conectados com a Telesp em São 
Paulo através da CRT, transmi
tem informações de um progra
ma criado pelo artista e pesqui
sador Julio Plaza. Visitação até 
28 de julho, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, tente a rua 
Caldas Júnior ou use garagens 
pagas.

30 ANOS DE MARGS — Mostra 
documentária sobre as ativida
des do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Além da ilustra
ção com material fotográfico, 
durante o período de exposição 
será exibido um grupo de audio
visuais sobre a história do Mu
seu. Na Praça da Alfândega com 
visitação até o final do mês, de 
terças a domingos, das 10 às 17 
horas.

FORMATOS — Coletiva com 
obras de acervo de pequenos e 
grandes formatos da galeria Ti
na Presser. São pinturas, dese
nhos e objetos da produção re
cente de Iberê Camargo, Tho
maz lanelli, Rubens Gerchman, 
Siron Franco, Mara Alvarez e Le- 
nilson na Sala Preta, No Salão, 
peças de grandes dimensões de 
Ivald Granato, Manfredo Souza- 
neto, Magliani, Karin Lambrech, 
entre outros. Visitação até 10 de 
agosto na Paulino Teixeira, 35, 
de segunda a sexta das 10 às 12 
e das 14 às 20 horas e no sábado 
até às 19 horas. A Galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na própria
ua.



i'ita:_astaa/_£^_
: 1 - Eix<?fto<u

: V> IWO^

J ..

a^ina

;. nto

Margs aniversaria 

e mostra seu acervo
por Luiz Carlos Barbosa

Quando o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul foi criado, em 29 de ja
neiro de 1954, sua sede atual era ocu
pada pela Delegacia Estadual da Re
ceita Federal. O Margs, que levou 24 
anos para ter sua casa própria (1978), 
naquela época também não possuía 
acervo. Porém, contava com a dispo
sição de seu primeiro diretor, o pro
fessor Ado Malagoli, paulista radica
do no estado, que se tornou um dos 
mais importantes artistas plásticos 
do Rio Grande do Sul. Um ano após a 
criação do Museu, ele realizou a pri
meira mostra: “Exposição de Arte 
Brasileira Contemporânea'’, com 
obras de Di Cavalcanti, Portinari, Ân- Evelyn Berg loschpe 
gelo Guido e Iberê Camargo, entre ou
tros. Esta exposição ocorreu na Casa 
das Molduras e as obras deram inicio 
ao acervo do Margs.

O último dia 10 marcou os 30 anos 
desta exposição. O Margs está come
morando as três décadas de ativida
des, exibindo obras de seu acervo:
“Cristo Morto", de Di Cavalcanti;
“Menino de Papagaio”, de Portinari;
“Entardecer", de Ângelo Guido; e 
“Paisagem”, de Iberê Camargo. En- 
tretando, nem só de acervo e exposi
ções vive um museu, mas de ativida
des culturais dinâmicas, participação 
do público e produtores artísticos. É 
com este pensamento que Evelyn 
Berg loschpe, diretora do Margs des
de 1983, orienta sua administração.
Para ela, o conceito do designer Aluí- 
sio Magalhães define a função do mu
seu: “equipamento de devolução cul
tural da comunidade”, cita Evelyn, 
explicando que o museu deve refletir o 
que a comunidade produz em termos 
culturais e educacionais.

A diretora do Margs conta que para 
pôr essas concepções em prática criou 
um Conselho Consultivo com repre
sentantes da comunidade (associa
ções de artistas e órgãos culturais).
Em reuniões anuais, este conselho de
cide a política a ser seguida pelo mu
seu. Segundo ela, esta condução con
fere credibilidade à atuação do museu 
na medida em que decide com crité
rios.

Com a escassez de verbas públicas 
para administrar o Margs, Evelyn 
tem lançado mão do apoio da iniciati
va privada que, fora a folha de paga
mento dos 50 funcionários, em 1984 
bancou 70% das despesas do Museu.
Coquetéis, catálogos, transporte e edi
ções de livros são custeadas por em
presas como a Varig, Maison Fores- 
tier, Riocell, Livraria do Globo, Com
panhia Rio Guahyba, Bamerindus,

*7 <B>

>
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entre outras. A Associação dos Ami
gos do Museu tem sido outro canal de 
captação de verbas para as ativida
des.

Com um acervo de 1.200 obras, o 
Margs divide-se em quatro departa
mentos: galeria, acervo, extensão e 
investigação. Esses setores cuidam 
dos cursos, documentação, seleção de 
obras doadas e pesquisa.
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[*0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul está de pa- 
I rabéns pela passagem, no último dia 10, da data que 
I comemora seus 30 anos de atividades. Nesta mes- 
j ma data, em 1955, o professor Ado Malagoli organi- 
| zava a primeira mostra do Museu, reunindo obras 
1 de Di Cavalcanti, Portinari, Ângelo Guido e Iberê 
I Camargo. Essas mesmas obras poderão ser agora 
I (re)vistas no Margs que, sob a atual direção de 
I Evelyn Berg Ioschpe, decidiu reviver a idéia para 
I festejar o acontecimento. Integra a exposição uma 
I mostra fotográfica e documental qqe registra os 
’ momentos mais significativos da vida do Museu.
* Neste sábado, às 15h30min, a galeria Arte&Fato 
promove um encontro entre os jovens artistas gaú
chos que integram a mostra Oi Tenta e o público. O 
objetivo é uma troca de idéias sobre as obras expos
tas e a arte em geral.
j|(

Maristela Salvatori e Inês Benetti são as duas 
únicas gaúchas que participam do X Salão de Arte 
de Ribeirão Preto, em São Paulo, que estará aberto 
até o dia 17. Salvatori, a exemplo do que já ocorrera 
no ano passado, recebeu o prêmio aquisição deste 
ano por suas gravuras, apresentadas em maio pelo 
Margs.
* Pintora Heidi Wagner inaugura logo mais, às 
20h, sua primeira individual, que terá lugar no 
Saguão de Exposições do Centro Municipal de Cul
tura.
* Momentos Femininos, mostra fotográfica de Li- 
sette Guerra, está no Espaço de Artes do Zaffari da 
Cristóvão.

^ Últimos dias para ver as pinturas, gravuras e de
senhos que Sandra Rey, Ana Isabel Lovatto, Silvia 
Cestari Cunha, Isabel de Castro e Delfina Reis estão 
expondo noTheatro Mágico.

* Inaugurou na noite de ontem, no Edifício da Bie
nal, no Ibirapuera, o UI Salão Paulista de Arte 
Contemporânea. Integram a lista de gaúchos parti
cipantes os artistas plásticos Inês Benetti, Alfredo

i Nicolaiewsky. Milton Kurtz e Frantz.
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Margs mostra a primeira 

exposição que montou
Quatro aparelhos de televisão 
conectados com a Telesp em São 
Paulo através da CRT, transmi
tem informações de um progra
ma criado pelo artista e pesqui
sador Julio Plaza. Visitação até 
28 de julho, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, tente a rua 
Caldas Júnior ou use garagens 
pagas.

30 ANOS DE MARGS — Mostra 
documentária sobre as ativida
des do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Além da ilustra
ção com material fotográfico, 
durante o período de exposição 
será exibido um grupo de audio
visuais sobre a história do Mu
seu. Na Praça da Alfândega com 
visitação até o final do mês, de 
terças a domingos, das 10 às 17 
horas.
FORMATOS — Coletiva com 
obras de acervo de pequenos e 
grandes formatos da galeria Ti
na Presser. São pinturas, dese
nhos e objetos da produção re
cente de Iberê Camargo, Tho- 
maz lanelli, Rubens Gerchman, 
Siron Franco, Mara Alvarez e Le- 
nilson na Sala Preta. No Salão, 
peças de grandes dimensões de 
Ivald Granato, Manfredo Souza- 
neto, Magliani, Karin Lambrech, 
entre outros. Visitação até 10 de 
dgosto na Paulino Teixeira, 35, 
de segunda a sexta das í 0 às 12 
e das 14 às 20 horas e no sábado 
até às 19 horas. A Galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil no própria 
rua.

A primeira exposição rea- 3 de agosto. Funciona de segun- 
llzada pelo Museu de Arte do da a sexta das 10 às 13 e das 15 
Rio Graude do Sul, em 1955, jS“-"di- 
pode ser vista novamente e q es£cionamento é
ate 11 de agosto, numa pro- djficj| use a rua André Puente. 
moção que comemora os 30 rub£M GR|LQ _ |ndjviduQl do 
anos de atividades do grayador mineiro Rubem Grilo 
Margs. Entre os destaques com 35 xi|0gravuras seleciona
da mostra com obras do das de uma produção de cinco 
acervo “Paisagem" (1946) Qnos de trabalho. Em exposição 
de Iberê Camargo, “Meni- da pequena Galeria do Museu 
na" (1952) de Henrique Ca- de Arte do Rio Grande do Sul até 
valeiro, “Menino do Papa- 4 de agosto com visitação de ter- 
gaio" (1954) de Cândido Por- ças a domingos das 10 às 17 ho- 
tinari e “Vestido Verde” ras. O Margs possui ar condicio- 
(1949) de João Fahrion, en- nado e o estacionamento é difí- 
tre outros. cil, tente a Caldas Júnior ou use

garagens pagas.

MIRIAN PCHARA — Exposição 
individual com 23 desenhos de 
Mirian Pchara na Delphus Arte 
Sobre Papel, de Canoas, até 28 
deste mês. Visitação de segunda 
a sexta, das 9 às 12 e das 14 às 
18:30 horas. E no sábado, das 9 
às 12 horas. Na Rua Tiradentes, 
381, loja 42, no Golden Center,

MARISA INNECCO — Individual 
com acrílicos sobre tela da artis
ta mineira Marisa Innecco na 
galeria de arte da Casa Masson. 
Visitação de segunda a sexta das 
8:30 às 12 e das 13:30 às 18:30 
horas. No sábado das 8:30 às 13 
horas. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.
A ARTE MAIOR DA GRAVURA 

tografias de países e épocas di- — Coletiva com 13 gravadores 
ferentes, numa promoção do gaúchos na galeria de arte do
Instituto Goethe no Teatro Mu- Badesul, integrando o ciclo de
seu do Trabalho (rua dos Andra- exposições dos dez anos de ati- 
das, 230). Visitação diária das 14 vidades do banco. Exposição até 
às 18 horas. Não possui ar condi- 29 de julho, com obras de Anico
cionado e o estacionamento é Herskovits, Jair Dias, Moacir
fácil na própria rua (em frente Guis, Nury Yost, Paulo Chimen-
ao local).

ROTEIRO
.4

HEIDI WAGNER — Exposição in
dividual com 30 peças em técni
ca mista no Saguão do Centro 
Municipal de Cultura (Érico Ve
ríssimo, 307), com visitação até 
31 deste mês. Aberto das 8:30 às 
21 horas e durante a programa
ção cultural do Centro. Possui ar 
condicionado e estacionamento 
para 50 carros.

GIGANTE PROLETARIADO E 
GRANDE INDÚSTRIA — Exposi
ção fotográfica com 180 peças 
focalizando a própria história da 
fotografia através da indústria e 
dos movimentos operários. Fo-

des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catani, Suzana Sommer, Barth, 
Maria Tomaselli, Moura. Visita-LISETTE GUERRA — Individual 1A.

fotoqráfica "Momentos Femini- ção de segunda a sexta das 10 as
12 e das 13:30 às 16 horas. Na 
Sete de Sétembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.

nos", com 50 peças focalizando 
as diversas facetas da figura fe
minina, em retratos, poses de 
modas e sequências. No "Espa
ço Cultural" do Zaffori da Cristó- GENTE, ÁGUA E TINTA — Cole- 
vão Colombo (número 1.271). tiva na galeria de arte do Thea- 
Visitação de segunda a sábado tro Mágico com os artistas do 
no horário comercial. Possui ar Atelier Água e Tinta. Trabalhos

de Silvia Cestari Cunha, Sandra 
Reis, Isabel de Castro e Delfina 
Reis, entre outros. Visitação na 

Thomaz Flores, 123, de se
gundas a domingos, das 11 às 15 
e das 20 às 3 horas, até 28 de ju
lho. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento^ 
fácil na rua.

condicionado e estacionamento 
próprio.

OI, TENTA — Coletiva com 20 
artistas gaúchos inéditos no mer
cado de arte com peças em pin
tura sobre tela, papel e madei
ra, além de desenhos. Trabalhos 
de Laura Castilhos, Regina Coe- 
li, Maria Lúcia Cattani, Ricardo 
Prado Lima, Ronaldo Kiel, Flávia 
Duzzo e Hélio Fervenza, entre 
outros. A exposição inaugura a 
galeria Arte & Fato (rua Santo 
Antônio, 226), com visitação até

rua

ARTE POR TELEFONE — VIDEO- 
TEXTO — Demonstração no Es
paço Investigação do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul sobre 
a aplicação da informática no 
universo das artes plásticas.

■Ar. V.fr* *

m. * ■-
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C/RO DA NOTICIA
.? ^I®eu de Aj’Je d° **io Grande do Sul Campinas, com o objetivo de conhecer os

daÍes Foime°^i9B5ÍÍSÍi/ÍI? *? ativl‘ novos equipamentos que estão sendo de- 
nrimpirí iv^Il/s66 Q lá aconteceu a senvolvldos naquelas cidades e tratar de 
Lnim^inw Ça0' COm 0b5as que pas* assuntos de interesse da empresa. Com- 
au^m^SS1 ° ac!rvo d0 niuseu, e pietou uma verdadeira maratona, com
Mostr^Cnm fííl, «end° mostl?daf “ resultado positivo para sua atividade co- 
Mostra Comemorativa, que estende-se mo dirigente da CRT. 
ate o Inicio de agosto. Trabalhos de Iberé

sSSSSS ssSSS2SSS
ç e fotografias e documentos, que próximo, devendo estrear apenas no ano 
3215 f ^ d0 Mar*f- A homenagem que vem. Entre os gaúchos que atuaram 
estende-se, ainda, aos 60 anos de criação no filme, vale destacar Xala Felippi, Ze- 
da Secretaria de Educação e Cultura do 
Estado, à qual o museu está vinculado. ca Kiechaloski, João Carlos Castanha, 

Pedro Santos e Mima Spritzer. A partici
pação da comunidade nos trabalhos de

j=pp§g] mui
de Pesquisas e Desenvolvimento, em aspectos arquitetônicos.

que
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ARTES PLASTICAS

Nas opções das galerias, 

formatos e xilogravuras
Prossegue na galeria Tina 

Presser a exposição coletiva 
“Formatos”, com obras de 
produção recente do acervo 
da galeria. Entre os diversos 
nomes, obras de Iberê Ca
margo, Luis Antônio Rocha, 
Thomas Ianelli, Luiz Paulo 
Baravelli e Ivald Granato. 
No Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, últimos dias 
para ver as xilogravuras do 
carioca Rubem Grilo. Tam
bém está encerrando na Ga
leria do Badesul a coletiva 
com gravadores gaúchos 
atuantes nos últimos anos.

ROTEIRO
HEIDI WAGNER Exposição in
dividual com 30 peças em técni
ca mista no Saguão do Centro 
Municipal de Cultura (Érico Ve
ríssimo, 307), com visitação até 
31 deste mês. Aberto das 8:30 às 
21 horas e durante a programa
ção cultural do Centro. Possui ar 
condicionado e estacionamento 
para 50 carros. Escultura de Luiz Antonio Rocha na mostra "Formatos"

de Arte do Rio Grande do Sul até 
4 de agosto com visitação de ter
ças a domingos das 10 às 17 ho
ras. O Margs possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí
cil, tente a Caldas Júnior ou use 
garagens pagas.

e das 20 às 3 horas, até 28 de ju
lho. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na rua.

GIGANTE PROLETARIADO E 
GRANDE INDÚSTRIA — Exposi
ção fotográfica com 180 peças 
focalizando a própria história da 
fotografia através da indústria e 
dos movimentos operários. Fo
tografias de países e épocas di
ferentes, numa promoção do 
Instituto Goethe no Teatro Mu
seu do Trabalho (rua dos Andra- 
das, 230). Visitação diária das 14 
às 18 horas. Não possui ar condi- deste mês. Visitação de segunda 
cionado e o estacionamento é 0 sexta, das 9 às 12 e das 14 às
fácil na própria rua (em frente 18:30 horas. E no sábado, das 9
ao local). às 12 horas. Na Rua Tiradentes,

381, loja 42, no Golden Center.

ARTE POR TELEFONE — VIDEO- 
TEXTO — Demonstração no Es
paço Investigação do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul sobre 
a aplicação da informática no 
universo das artes plásticas. 
Quatro aparelhos de televisão 
conectados com a Telesp em São 
Paulo através da CRT, transmi
tem informações de um progra
ma criado pelo artista e pesqui
sador Julio Plaza. Visitação até 
28 de julho, de terças a domin- 

MARISA INNECCO — Individual gos, das 10 às 17 horas. O Margs 
com acrílicos sobre tela da artis- possui ar condicionado e o esta- 
ta mineira Marisa Innecco na cionamento é difícil, tente a rua 
galeria de arte da Casa Masson. Caldas Júnior ou 
Visitação de segunda a sexta das pagas.
8:30 às 12 e das 13:30 às 18:30 
horas. No sábado das 8:30 às 13 
horas. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

MIRIAN PCHARA — Exposição 
individual com 23 desenhos de 
Mirian Pchara na Delphus Arte 
Sobre Papel, de Canoas, até 28

LISETTE GUERRA — Individual 
fotográfica ''Momentos Femini
nos", com 50 peças focalizando 
as diversas facetas da figura fe
minina, em retratos, poses de 
modas e seqüências. No "Espa
ço Cultural" do Zaffcri da Cristó
vão Colombo (número 1.271). 
Visitação de segunda a sábado 
no horário comercial. Possui ar 
condicionado e estacionamento 
próprio.

OI, TENTA — Coletiva com 20 
artistas gaúchos inéditos no mer
cado de arte com peças em pin
tura sobre tela, papel e madei
ra, além de desenhos. Trabalhos 
de Laura Castilhos, Regina Coe- 
li, Maria Lúcia Cattani, Ricardo 
Prado Lima, Ronaldo Kiel, Flávia 
Duzzo e Hélio Fervenza, entre 
outros. A exposição inaugura a 
galeria Arte & Fato (rua Santo 
Antônio, 226), com visitação até 
3 de agosto. Funciona de segun
da a sexta das 10 às 13 e das 15 
às 20 horas e no sábado, das 11 
às 18 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil, use a rua André Puente.

RUBEM GRILO — Individual do 
gravador mineiro Rubem Grilo 
com 35 xilogravuras seleciona 
das de uma produção de cinco 
anos de trabalho. Em exposição 
da Pequena Galeria do Museu

use garagens

30 ANOS DE MARGS — Mostra 
documentária sobre as ativida
des do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Além da ilustra
ção com material fotográfico, 

A ARTE MAIOR DA GRAVURA durante o período de exposição 
— Coletiva com 13 gravadores 
gaúchos na galeria de arte do 
Badesul, integrando o ciclo de 
exposições dos dez anos de ati
vidades do banco. Exposição até |®rÇ°s a domingos, das 10 às 17
29 de julho, com obras de Anico ' oras'
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen- obras de acervo de pequenos e 
des, Vera Grinberg, Maria Lúcia grandes formatos da galeria Ti- 
Catani, Suzana Sommer, Barth, na Presser. São pinturas, dese

nhos e objetos da produção re
cente de Iberê Camargo, Tho- 
maz Ianelli, Rubens Gerchman, 
Siron Franco, Mara Alvarez e Le- 
nilson na Sala Preta. No Salão, 
peças de grandes dimensões de 
Ivald Granato, Manfredo Souza- 
neto, Magliani, Karin Lambrech, 
entre outros. Visitação até 10 de 

. agosto na Paulino Teixeira, 35,
Atelier Agua e Tinta. Trabalhos de segunda a sexta das 10 às 12 
de Silvia Cestari Cunha, Sandra 
Reis, Isabel de Castro e Delfina 
Reis, entre outros. Visitação 
rua Thomaz Flores, 123, de se
gundas a domingos, das 11 às 15

será exibido um grupo de audio
visuais sobre a história do Mu
seu. Na Praça da Alfândega com 
visitação até o final do mês, de

FORMATOS — Coletiva com

Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das 10 às 
12 e das 13:30 às 16 horas. Na 
Sete de Setembro, 666, 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.

com ar

GENTE, ÁGUA E TINTA — Cole
tiva na galeria de arte do Thea- 
tro Mágico com os artistas do

e das 14 às 20 horas e no sábado 
até às 19 horas. A Galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na própria 
rua.

na
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ARTES PLÁSTICAS

Uma individual mostra 

as pesquisas de Heidi
Numa exposição que reú

ne 30 trabalhos, a artista 
plástica Heidi Wagner, inte
grante do Salão Nacional de 
Artes Plásticas de 1983, 
inaugura hoje sua segunda 
individual. Será no Centro 
Municipal de Cultura, com 
vemissage às 20 horas, onde 
a artista mostra peças em 
técnica mista. Conforme no
ta da Divisão de Cultura, 
Heidi explica que sua técni
ca é produto de pesquisas 
com diversos materiais. Sua 
temáíica,além de focalizara 
natureza, apresenta a figura 
humana distorcida em for
mas animais. Visitação até 
dia 31 na Érico Veríssimo, 
307, das 8:30 às 21 horas, e 
durante a programação tea
tral, nos fins de semana.

ROTEIRO

GIGANTE PROLETARIADO E 
GRANDE INDÚSTRIA — Exposi
ção fotográfica com 180 peças 
focalizandoa própria historia da 
fotografia através da indústria e 
dos movimentos operários. Fo
tografias de paises e épocas di
ferentes, numa promoção do 
Instituto Goethe no Teatro Mu
seu do Trabalho (rua dos Andra- 
das, 230). Visitação diária das 14 
às 18 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua (em frente 
ao local).
LISETTE GUERRA — Individual deste mês. Visitação de segunda 
fotográfica "Momentos Femmi- a sexta, das 9 às 12 e das 14 às
nos", com 50 peças focalizando 18:30 horas. E no sábado, das 9
as diversas facetas da figura fe- °s '2 horas. Na Rua Tiradentes,
minina, em retratos, poses de 381, loja 42, no Golden Center.
modas e seqüências. No "Espa
ço Cultural" do Zaffori da Cristó
vão Colombo (número 1.271),
Visitação de segunda a sábado 
no horário comercial. Possui ar 
condicionado e estacionamento 
próprio.

As Pombas do Praça" de Heidi Wagner

paço Investigação do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul sobre 
a aplicação da informática! no 
universo das artes pláslicas. 
Quatro aparelhos de televisão 
conectados comaTelespem São 
Paulo através do CRT, transmi
tem informações de um progra
ma criado pelo artista e pesqui
sador Julio Plazo. Visitação até 
28 de julho, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, tente a rua 
Caldas Júnior ou use garagens 
pagas.

MARISA INNECCO — Individual 
com acrílicos sobre tela da artis
ta mineira Marisa Innecco na 
galeria de arte da Casa Masson. 
Visitação de segunda a sexta das 
8:30 às 12 e das 13:30 às 18:30 
horas. No sábado das 8:30 às 13 
horas. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

A ARTE MAIOR DA GRAVURA 
— Coletiva com 13 gravadores 
gaúchos na galeria de arte do 
Badesul, integrando o ciclo de 
exposições dos dez anos de ati
vidades do banco. Exposição até 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen- 
des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catani, Suzana Sommer, Barth, 
Maria Tornaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das 10às 
12 e das 13:30 às 16 horas. Na 
Sete de Setembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.

GENTE, ÁGUA E TINTA — Cole
tiva na galeria de arte do Thea- 
tro Mágico com os artistos do 
Atelier Água e Tinta. Trabalhos 
de Silvia Cestari Cunha, Sandra 
Reis, Isabel de Castro e Delfina 
Reis, entre outros. Visitação na 
rua Thomaz Flores, 123, de se
gundas a domingos, das 11 às 15 
e das 20 às 3 horas, até 28 de ju
lho. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na rua.

ARTE POR TELEFONE — VIDEO- 
TEXTO — Demonstração nc Es-

Ol, TENTA — Coletiva com 20 
artistas gaúchos inéditos no mer
cado de arte com peças em pin
tura sobre tela, papel e madei
ra, além de desenhos. Trabalhos 
de Loura Castilhos, Regina Coe- 
li, Maria Lúcia Cattani, Ricardo 
Prado Lima, Ronaldo Kiel, Flávia 
Duzzo e Hélio Feryenza, entre 
outfos A exposição inaugura a 
galeria Arte & Fato (rua Santo 
Ànlônio, 226), com visitação até 
3 de agosto. Funciona de segun
da a sexta das 10 às 13 e das 15 
às 20 horas e no sábado, das 11 
às 18 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil, use a rua André Puente.

30 ANOS DE MARGS — Mostra 
documentária sobre as ativida
des do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Além da ilustra
ção com material fotográfico, 
durante o período de exposição 
será exibido um grupo de audio
visuais sobre a história do Mu
seu. Na Praça da Alfândega com 
visitação até o final do mês, de 
terças a domingos, das 10 às 17 
horas.

FORMATOS — Coletiva com 
obras de acervo de pequenos e 
grandes formatos da galeria Ti
na Presser. São pinturas, dese 
nhos e objetos da produção re
cente de Iberê Camargo, Tho
maz lanelli, Rubens Gerchman, 
Siron Franco, Mara Alvarez e Le- 
nilson na Sala Preta. No Salão, 
peças de grandes dimensões de 
Ivald Granato, Manfredo Souza- 
neto, Magliani, Karin Lambíech, 
entre outros. Visitação até 10 de 
ogosto na Paulino Teixeira, 35, 
de segunda a sexta das Í0 às 12 
e das 14 às 20 horas e no sábado 
até às 19 horas. A Galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil no própria 
rua.

RUBEM GRILO — Individual do 
gravador mineiro Rubem Grilo 
com 35 xilogravuras seleciona
das de uma produção de cinco 
anos de trabalho Em exposição 
da Pequena Galeria do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul até 
4 de agosto com visitação de ter
ças a domingos das 10 às 17 ho
ras. O Margs possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí
cil, tente a Caldas Júnior 
garagens pagas.

MIRIAN PCHARA — Exposição 
individual com 23 desenhos de 
Mirian Pchara na Delphus Arte 
Sobre Papel, de Canoas, até 28

ou use

IÉ1Á..
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ROTEIRO
HEIDI WAGNER — Exposição in
dividual com 30 peças em técni
ca mista no Saguão do Centro 
Municipal de Cultura (Érico Ve

ríssimo, 307), com visitação até cacjo de arte com peças em pin- às 12 horas. Na Rua Tiradentes,
31 destemes. Aberto das 8:30 às tura sobre tela, papel e madei- 381, loja 42, no Golden Center.
21 horas e durante a programa- ra, além de desenhos. Trabalhos MARISA INNECCO—Individual
ção cultural do Centro. Possui ar de Laura Castilhos, Regina Coe- com acrílicos sobre tela da artis-
condicionado e estacionamento Ij, Maria Lúcia Cattani, Ricardo ta mineira Marisa Innecco na

Prado Lima, Ronaldo Kiel, Flávia galeria de arte da Casa Masson,
GIGANTE PROLETARIADO E *')uzzo e Hélio Fervenza, entre Visitação de segunda a sexta das
GRANDE INDÚSTRIA — Exposi- ou,ros A exposição inaugura a 8:30 às 12 e das 13:30 às 18:30
ção fotográfica com 180 peças , 9aleria Ar,e & F°'° (rua Santo horas. No sábado das 8:30 às 13
focalizando a própria história da An,ôni°. 226). com visitação até horas. A galeria possui ar condi-
fotografia através da indústria e 3 de agosto. Funciona de segun- cionado e o estacionamento é
dos movimentos operários. Fo- a sex,a das 10 às 13 e das 15 
tografias de países e épocas di- ds 2^ horas e no sábado, das 11 
ferentes, numa promoção do às 18 horas. Não possui ar condi- 
Instituto Goethe no Teatro Mu- cionado e o estacionamento é

difícil, use a rua André Puente.

Thomaz Flores, 123, de se
gundas a domingos, das 11 às 15 
e das 20 às 3 horas, até 28 de ju
lho. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na rua.

30 ANOS DE MARGS — Mostra 
documentária sobre as ativida
des do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Além da ilustra
ção com material fotográfico, 
durante o período de exposição 
será exibido um grupo de audio
visuais sobre a história do Mu
seu. Na Praça da Alfândega com 
visitação até o final do mês, de 
terças a domingos, das 10 às 17 
horas.
ARTE POR TELEFONE — VIDEO- 
TEXTO — Demonstração no Es
paço Investigação do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul sobre 
a aplicação da informática no 
universo das artes plásticas. 
Quatro aparelhos de televisão 
conectados com a Telesp em São 
Paulo através da CRT, transmi
tem informações de um progra
ma criado pelo artista e pesqui
sador Julio Plaza. Visitação até 
28 de julho, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas. OMargs 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, tente a rua 
Caldas Júnior ou use garagens 
pagas.

rua

para 50 carros.

dificil nas imediações.
A ARTE MAIOR DA GRAVURA 
— Coletiva com 13 gravadores 
gaúchos na galeria de arte do 
Badesul, integrando o ciclo de 
exposições dos dez anos de ati
vidades do banco. Exposição até 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Ghimen- 
des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catani, Suzana Sommer, Barth, 
Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das 10 às 
12 e das 13:30 às 16 horas. Na 
Sete de Setembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento

seu do Trabalho (rua dos Andra- 
das, 230). Visitação diária das 14 
às 18 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua (em frente 
ao local).
LISETTE GUERRA — Individual 
fotográfica "Momentos Femini
nos", com 50 peças focalizando 
as diversas facetas da figura fe
minina, em retratos, poses de 
modas e seqüências. No "Espa
ço Cultural" do Zaffari da Cristó
vão Colombo (número 1.271). 
Visitação de segunda a sábado 
no horário comercial. Possui ar 
condicionado e estacionamento 
próprio.

RUBEM GRILO — Individual do 
gravador mineiro Rubem Grilo 
com 35 xilogravuras seleciona 
das de uma produção de cinco 
anos de trabalho. Em exposição 
da Pequena Galeria do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul até 
4 de agosto com visitação de ter
ças a domingos das 10 às 17 ho
ras. O Margs possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí
cil, tente a Caldas Júnior ou use

difícil, mas há garagens pagas. 
GENTE, ÁGUA E TINTA — Cole
tiva na galeria de arte do Thea- 
tro Mágico com os artistas do 

Sobre Papel, de Canoas, até 28 Ateiier Água e Tinta. Trabalhos 
destemes. Visitação de segunda de Silvia Cestari Cunha, Sandra 
a sexta, das 9 às 12 e das 14 às’ Reis, Isabel de Castro e Delfina

Reis, entre outros. Visitação na
•

garagens pagas.
MIRIAN PCHARA — Exposição 
individual com 23 desenhos de 
Mirian Pchara na Delphus Arte

OI, TENTA — Coletiva com 20 
artistas gaúchos inéditos no mer- 18:30 horas. E no sábado, das 9
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Mostra retrospectiva 

nos 30 anos do MARCS
MÔNICA O'MAYAté o próximo domingo 

poderá ser vista, nas Salas 
Negras do MARGS, a mostra como encontros, audiovisuais, 
comemorativa dos 30 anos de projeção de filmes, etc. 
atividades do Museu de Arte

Delegacia Estadual do Minis
tério da Fazenda, sua sede 
definitiva desde 1978.

Em seus 30 anos de ativi
dades, o MARGS foi dirigido, 
além de Aldo Malagoli (1954 a 
1959), Glênio Bianchetti 
(1960/63), Francisco Stockin- 
ger (1963/64), Carlos ScaYinci 
(1964/67), Gilberto Marques 
(1968/72), Antônio Holfeldt 
(fevereiro a junho de 1972), 
Armando Almeida (72/73), 
Flávio Rocha (março a de
zembro de 1973), Kurt 
Schmeling (1974), Plinio Ber- 
nhardt (74/75), Luiz Inácio 
Medeiros (75/79), Jader Si
queira (1979), Roberto Bicca 
Pimentel (79/83). A atual 
diretora Evelyn Berg Ioschpe 
assumiu a direção do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
em março de 1983.

O professor Ado Malagoli 
do Rio Grande do Sul, pro- foi o primeiro diretor do 
moção que homenageia, tam- Museu de Arte do Rio Grande 
bèm, os 50 anos de criação da do Sul, tendo se dedicado
Secretaria de Educação e imediatamente à estrutu-
Cultura do Estado, à qual está ração do museu recém-
vinculado através da Sub- criado, instalado proviso-
secretaria de Cultura. Trata- riamente no foyer do Theatro 
se de uma mostra fotográfica São Pedro, onde foi realizada, 
e documental, que registra os já em 1955, a Ia Exposição de 
momentos mais significativos Arte Brasileira Contempo- 
da vida do MARGS, com rânea. Durante 17 anos o 
obras de Iberê Camargo MARGS permaneceu nestas 
(Paisagem, 1946), Ângelo instalações, sendo transfe-
Guido (“Entardecer”, 1951), rido, posteriormente para a 
Henrique Cavaleiro (“Me- sede da Avenida Salgado
nina'’, 1952), Alice Bruegg- Filho. Em 1974, através do 
mann (“Caroto”, 1955), Ed- Decreto n° 73.789, o MARGS 
son Motta (“Natureza Mor- recebeu autorização para ins
ta”, 1954), Frank Schaeffer talar-se no prédio da antiga 
(“Barcos Abandonados”,
1951), Cândido Portinari 
(“Menino do Papagaio”,
1954), João Fahrion (“Vestido j 
Verde", 1949), Di Cavalcanti 
(“Cristo Morto”, 1941), Paulo 
Osório Flores (“O Passeio”,
1954) , Gastão Hoffstetter 
(“Natureza Morta”, s/data),
Trindade Leal (“Ginete”,
1955) e Alice Soares (“Na
tureza Morta”, 1952).

Instalado em um dos mais 
bonitos e signiticativos 
prédios de Porto Alegre, 
projeto do arquiteto Theo 
Wiederspahn, o MARGS pos
sui uma fachada ricamente 
decorada com ornamentos de 
Vitorio Livi e figuras do es
cultor Adolf Adloí. Intema- 
mente, seus espaços foram 
concebidos em várias dimen
sões e detalhes, integrados 
por belíssimos vitrais que en
cimam o teto de seu salão 
principal, onde está em per
manente exposição, em ca
ráter de rodízio, o mais im
portante e numeroso acervo 
do Estado. No mesmo local 
são também realizados os 
concertos do projeto “Música 
no Museu'*onde nos primeiros 
domingos de cada mês são 
apresentados importantes 
grupos de música erudita do 
Rio Grande do Sul.

Antiga reivindicação da 
classe artística gaúcha, o 
Conselho Consultivo do MAR
GS foi criado em 1983 e é in
tegrado por entidades re
presentativas do fazer artís
tico em nosso Estado, que 
passam, assim, a participar 
da vida do Museu. A cada 
mês o MARGS destaca uma 
obra em seu hall de entrada, 
colocando à disposição do 
público que frequenta o 
Museu texto analítico e perfil 
da obra. Através da Asso
ciação dos Amigos do MAÍtGS 
são promovidos cursos com 
professores altamente qua
lificados.

Integram a programação 
permanente do Museu as ex
posições temporárias, pres
tigiando artistas plásticos 
gaúchos e trazendo a Porto 
Alegre importantes mostras 
realizadas com a chancela de

/

museus e entidades culturais 
de âmbito nacional e inter
nacional. Em 1984 o MARGS 
abriu o seu Espaço Investi
gação, destinado a apresentar 
manifestações artísticas 
sobre não-suportes


