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Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

Encontro com Grilo no Margs
A técnica da gravura con

tinua sendo o destaque entre 
as exposições em Porto Ale
gre. Na segunda-feira abriu 
uma mostra do gravador 
mineiro Rubem Grilo, que 
há 15 anos trabalha com xilo
gravura. Durante a semana, 
o artista ministrou um curso 
sobre esta sua especialidade 
e nesta sexta-feira o Margs 
promove um “Encontro 
com Rubem Grilo”, às 17 ho
ras, no auditório do Museu, 
quando ele estará falando 
dos aspectos gerais da arte 
da xilogravura. Outro desta
que em gravura é a indivi
dual de Fayga Ostrower, 
também no Margs.

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.ROTEIRO
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

Xilogravura de Rubem Grilo, em exposição no MargsOI, TENTA — Coletiva com 20
artistas gaúchos ipéditos 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 Fervenza, entre 
outros. A exposição inaugura a 
galeria Arte & Fato (rua Santo 
Antônio, 226), com visitação até 
3 de agosto. Funciona de segun- MARISA INNECCO — Individual 
da a sexta das 10 às 13 e das 15 com acrílicos sobre tela da artis- 
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.

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- conectados com a Telespem São
tístico. Visitação no Museu de Paul° a,ravés da CRT, transmi- 
Arte do Rio Grande do Sul até 21 ,em inf°rmações de um progra- 
de julho, das 10 às 17 horas, de ma cr'ado pelo artista e pesqui- 
terças a domingos. O Margs pos- sabor Julio Plaza. Visitação até 
sui ar condicionado e o estacio- de julho, de terças a domin- 
namento é difícil, mas há gara- 9o5' ^as 'Oàs 17 horas. OMargs 
gens pagas nas imediações. possui ar condicionado e o esta

cionamento é difícil, tente a rua 
Caldas Júnior ou

la mineira Marisa Innecco na 
galeria de arte da Casa Masson. 
Visitação de segunda a sexta das 
3:30 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 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.

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.

RUBEM GRILO — Individual do 
gravador mineiro Rubem Grilo 
com 35 xilogravuras seleciona
das de uma produção de cincc 
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-

COMETA ARTE — Coletiva com 
trãbalhos de Laura Castilhos, Lia 
Menna Barreto, Fabio Valle, Teti 
Waldraff, Luísa Meyer, Ronaldo 
Kiel. Exposição na Pinacoteca 

ras. O Margs possui ar condicio- Barão de Santo Ângelo do Insti- 
nado e o estacionamento é difí
cil, tente a Caldas Júnior ou use

tuto de Artes da UFRGS (rua Se
nhor dos Passos, 248), com visi
tação até 18 de julho.garagens pagas. 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 ha própria 
rua.
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* Neide Sica recebe lo
go mais para os drin
ques que inauguram sua 
loja de bijouteria no 
Shopping Center Iguate-

• Maria Teresa é 
me da garotinha 
acaba de chegar 
Maria Teresa 
Kirst.

®Maria Fernanda Tor
res Machado comemora 
seus 15 anos com jantar 
reunindo a nova gera- 
Çao logo mais. Rosa Ma
na e Tasso Machado au

xiliando a filha a 
ber. rece-

* Rubem Grilo, que es- 
ta expondo pela primei
ra vez no Sul, e com su
cesso e bom reconhecer 
rara palestra no final da

Dara dfí h°je 110 Museu
e Teimo doYuf d° Ri° Grande

o no-

* Emilio Rothfuchs Ne
to comemora uma pri
meira etapa bem vivi
da, juntamente com a 
mudança de idade de 
sua Marília, reunindo 
amigos hoje á noite.


