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Observações :

- a mostra inclui didáticamente textos e fotos sobre a técnica 

de xilogravura e matrizes com suas respectivas cópias.
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••• Mineiro, radicado no Rio, um expoente da xilo- 
gravura no País, Rubem Grillo abre uma mostra in
dividual no Museu de Arte do Rio Grande do Sul nes
ta terça-feira. A exposição reúne 28 gravuras, além 

^da mostra didática, com textos e fotos sobre o pro
cesso técnico da xilogravura, e do lançamento de um ' 
livro, do próprio artista, denominado “Grillo — Xilo
gravuras”, que será autografado na abertura da 
mostra. Uma intensa programação terá o artista co
mo centro. Vai ministrar um curso sobre sua técni
ca, no Margs, durante a semana que chega.
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Rubem Gilo realiza lançamento de livro e abertura de 
sua mostra de xilogravuras na entrada da noite de hoje. 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Ainda da agenda 
do artista, um encontro-palestra na tarde de sexta-feira.
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Começa hoje, às 17 horas no Margs, a ex
posição de xilogravuras do excelente Ru
bem Grilo. Ele estará lá e hoje mesmo co
meça um curso de xilogravura, também 
no Margs, que vai até o dia 20.
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vro, Grilo — Xilogravuras 
(Circo Editorial Ltda/SP), 
que traz um total de 80 re
produções com apresenta
ção de George E. Komis e 
depoimento do próprio ar
tista. Sua atribulada agen
da inclui ainda um curso 
sobre xilogravura, que se
rá ministrado de amanhã 
até o dia 20, no próprio 
Margs.

O outro destaque é a 
abertura de uma nova gale
ria de arte na cidade, a 
Arte&Fato (Santo Antônio, 
226), administrada pelos 
galeristas Décio Presser e 
Milton Couto. Nova em to
dos os sentidos pois, além 
de dispensarem o termo 
“marchand”, eles procura
ram despojar o casarão de 
três andares, cuja fachada 
foi pintada de negro com o 
nome destacado em neons 
brancos, de toda a frieza 
que possa servir mais co
mo barreira do que de in
centivo ao público interes
sado, mas leigo. "Nossa ca
sa é uma casa de comércio. 
Queremos tomar nossa lo
ja mais popular”, diz Pres
ser. A Arte&Fato vem tam
bém com uma nova filoso
fia, a de incentivar os artis
tas jovens e os "já esqueci
dos”. Prova é que, nesta 
quarta-feira, abre suas 
portas com a mostra Oi 
Tenta, reunindo 20 jovens 
artistas.

Dois acontecimentos im
portantes no setor das ar
tes plásticas movimentam 
a semana, além das inúme
ras exposições atualmente 
em cartaz. A partir de 
amanhã, a Pequena 
Galeria do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul 
(Margs) estará exibindo as 
xilogravuras do artista mi
neiro Rubem Grilo. As 17 
horas, ele vai falar sobre 
sua obra e a técnica da xilo
gravura e, às 19h, abre a 
mostra e autografa seu li-

Segunda-feira, 15.07.85
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horário comercial, de segunda 
a sábado. Desenhos.
PROJETO RIO GUAlBA — Na 
Estação Mercado doTrensurb, 
diariamente, mostra de fotos 
de llka Pontes.
COLETIVA DA ESTÁGIO — 
No Atelier do Estágio Arma
zém de Arte (Bordini, 1682), 

horário comercial, de se
gunda a sábado. Coletiva com 
Irma Koliver eMirela Bologni- 
ni, entre outros.
ESCULTURAS - No saguão 
do Tribunal Regional do Traba
lho (Ipiranga, esquina Praia de 
Belas), em horário comercial, 
de segunda a sexta. Mostra co
letiva de esculturas, com Dione 
Greca Morais e Ana Erminia 
Dreher, entre outros.
GRUPO LIVRE DE ARTE — 
Na Loja Sandiz do Shopping 
Center Iguatemi, das9h ás 22h, 
de segunda a sábado. Coletiva 
com Alzira Honaiser e Antonio 
Cortes Fernandes. 
DESCOBRIMENTOS VISUAIS 
— No Museu de Comunicação 
Social (Andradas, 959), das 
8h30min às 17h45mfn. Mostra 
fotográfica.
MÍRIAM PCHARA - Na Del- 
phus de Canoas (Rua Tiraden- 
tes, 381, loia 42), em horário co
mercial de segunda a sábado. 
Desenhos.

tro Yázigi de Educação e Cul- 
(10° andar da Galeria 

Malcon), em horário comer
cial. Coletiva com Alice Soares 
e Carlos Bins, entre outros. 
COMETA ARTE - Na Pinaco
teca Barão de Santo Ângelo 
(Senhor dos Passos, 248), em 
horário comercial de segunda 
a sábado. Coletiva com os alu
nos do I nstituto de Artes. 
GENTE, AGUA E TINTA — 
Na Galeria do Bar Theatro Má
gico (Tomás Flores, 123), a 
partir das 20h, diariamente. 
Mostra coletiva de pintura. 
LUCIANO PILTCHER - Na 
Livraria Prosa l Verso (5* Ave
nida Center, Avenida Mostar- 
deiro), em horário comercial, 
de segunda a sábado. Mostra 
fotográfica.
ESTELA MARIA CATANEO 
— Na Galeria de Arte do Hotel 
Embaixador (Jerônimo Coe
lho, 354), em horário comer
cial. Esculturas.
CRISTIANO CHAGAS - Na 
Quimera Artes e Livros (Os- 
waldo Aranha, 1070, sala 401), 

horário comercial, de se
gunda a sábado. Acrílico sobre 
tela.
GLADYS GEYER E SUSANA 
ALVEZ — No Ponto de Arte Al
berto (24 de Outubro, 111), em

tura
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em
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EXPOSIÇÕES "Ponto de Vis
ta", xilo de Ru
bem Grilo^ubem Grilo 

noje no Margs
Museu de Arte do Rio Grande do Sul

RUBEM GRILO — No Margs 
(Praça da Alfândega), ás I9h, 
inaugura hoje a mostra de xilo- 
gravurasde Rubem Grilo. 
WAGNER DOTTO - Na Gale
ria do Bar Água na Boca (Pra
ça Conde de Porto Alegre, 55), 
a partir das 2lh, diariamente. 
Mostra de pinturas.
DESENHO NO ATELIER 
LIVRE — No saguão do Centro 
Municipal de Cultura (Érico 
Verissimo, 307), das 9h às 22h. 
Mostra dos alunos do Atelier 
Livre.
AAARISA INNECCO - Na Ga
leria de Arte da Casa Massom 
(Andradas, esquina Marechal 
Floriano), em horário comer
cial, de segunda a sábado. Pin
turas.
ESPAÇO DE ARTE - No Cen-

Grilo. A partir das 17h, no auditorio do Margs, Grilo falara 
sobre sua obra, e a partir das 19h ele também vai a“togra' 
far seu livro “Grilo-Xilogravuras”, com 80 reproduções. 

Rubem Grilo, nascido em 1946, em Pouso Alegre, 
dos mais importantes gravadores bra- 

trabalho muito voltado a im-firmou-se como um

Cultura, reúne 28 xilos, além de mostra didatica, com tex
tos e fotos sobre o processo da gravura e matrizes com co
pias. 0 artista também dará curso de xilogravura, no 
mesmo local. /

-2Terça-feira, 16.07.85/SEGUNDO CADERNO
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"Previdência , uma das xilogravuras expostas

Rubem Grilo, a 

dramaticidade 

na xilogravura
ciai, não existe como linguagem isola
damente”, arremata.

Mas o gravador mineiro, de várias 
exposições no Brasil e exterior, admi
te que mesmo a obra de múltiplas có
pias, como é o caso da xilogravura, 
atinge um público restrito, compara
do com o universo capaz de receber a 
obra. Por isso, destaca a importância 
da imprensa como veículo de circula
ção da gravura. Depois de colaborar 
como ilustrador em diversos jornais 
alternativos e da grande imprensa, 
atualmente Rubem Grilo tem um es
paço no jornal Pasquim, onde publica 
suas xilogravuras como obra de arte e 
não como ilustração.

Os 35 trabalhos, com preços entre 
Cr$ 200 mil e Cr$ 300 mü, em exposição 
no Margs, são uma seleção de cinco 
anos de exercício e, segundo Grilo, 
trazem a síntese de uma experiência 
de 15 anos, quando ele começou os 
seus primeiros entalhes em madeira.

por Luiz Carlos Barbosa

Na melhor tradição da gravura bra
sileira e num traço xilográfico singu
lar, o mineiro Rubem Grilo, 39 anos, 
faz de sua arte um instrumento de re
flexão estética e política. Seus traba
lhos expressam a irreverência de 
quem foi universitário nos conturba
dos fins da década de 60, mas também 
revelam a emoção contida no absoluto 
domínio técnico. Quem conhece seu 
trabalho gráfico através da imprensa, 
vai admirar-se ao ver a densidade 
dramática de suas xilogravuras origi
nais que estão, desde ontem, na Pe
quena Galeria do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. Como ele mesmo 
explica, a reprodução da peça elimina 
boa parte dos contrastes e volumes, 
acrescentando que a exposição repõe 
a obra no seu sentido de criação. Além 
de sua primeira exposição em Porto 
Alegre, ele também está lançando o 
álbum “Grilo — Xilogravuras” (uma 
edição de 48 páginas, 80 reproduções, 
três mil exemplares, Cr$ 25 mil).

Para Rubem Grilo, Prêmio Viagem 
ao Exterior no Salão da Funarte de 
1984, as preocupações estéticas inte
gram o universo social — embora não 
acredite na arte como instrumento, 
por si só, de luta política. No entanto, 
esclarece que a criação artística ne
cessariamente representa as contra
dições da sociedade, na medida em 
que acontece no contexto social e hu
mano. A partir dessa determinação, 
Grilo confessa a busca de coerência no 
interior de contradições que envol
vem o exercício artístico e a própria 
obra de arte. Por isso, entende a lin
guagem como um elemento de confor
mação ética do trabalho artístico. “As 
soluções não podem ser exclusiva
mente técnicas ou estéticas, mas re
sultado de um processo de identidade 
do artista e da obra”.

“Entretanto, o artista precisa de 
resposta do público, pois a crise de 
identidade acompanha o ato 
criativo”. Segundo Grilo, é inevitável 
a necessidade do artista identificar 
sua função social e o público que usu
frui a obra de arte. Ele cita as mesmas 
indagações de VanGogh: “Por que fa
zer? Como fazer? Para quem fazer? ’ ’, 
concluindo que para o artista é funda
mental representar os sentimentos e a 
expressão humana. Nesse sentido, o 
gravador refuta a idéia de sacraliza- 
ção da obra de arte como um simples 
objeto de beleza. No caso da xilogra
vura, ele analisa que o auge da técnica 
sempre esteve vinculado a movimen
tos sociais, lembrando a Reforma 
Protestante. “A xilogravura traz em 
si e historicamente a participação so-

srf- r-
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Grilo nor
“Contrariando a tendência dominante na gravura 

brasileira a partir dos anos 50, Rubem Grilo retoma a 
tradição de Goeldi e Abramo, que recusa o uso de re
cursos outros que não sejam os próprios da madeira so
bre a qual trabalha. Essa volta deliberada á 'pobreza ’ 
daxilo não e, em Rubem Grilo, uma opção meramente 
esteüca, formal, porque de fato decorre de uma opção 
anterior: a necessidade de escapar à sacralidade do 
artístico e tentar uma reinserção da gravura na práti- 
ca social . Palavras do poeta Ferreira Gullar sobre a 
obra do mineiro Rubem Grilo, que desde ontem está 
com suas xilogravuras expostas na Pequena Galeria 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), com 
horário de visitação de terças a domingos, das 10 ás 17 
horas.

ções com apresentação de George E. Komis e depoi
mento do proprio artista. A exposição reúne 28 gravu
ras, alem de mostra didática com textos e fotos sobre o 
processo técnico da xilogravura e matrizes com as res
pectivas copias. Já iniciou também o curso sobre xilo- 
gravura, processos técnicos e impressão que ele estará 
ministrando ate o próximo sábado. Antes disso, na 
sexta-feira, as í7 horas, o artista falará aos interessa-

, w° a“diíorío do Margs, sobre seu trabalho e a téc-\nica da xilogravura.
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GENTE, AGUA E TINTA - 
Na Galeria do Bar Theatro Má
gico (Tomás Flores, 123), a 
partir das 20h, diariamente. 
Mostra coletiva de pintura.

LUCIANO PILTCHER - Na 
Livraria Prosa l Verso (5o Ave
nida Center, Avenida Mostar- 
deiro), em horário comercial, 
de segunda a sábado. Mostra 
fotográfica.

CRISTIANO CHAGAS - No 
Quimera Artes e Livros (Os- 
waldo Aranha, 1070, sala 401), 
em horário comercial, diaria
mente. Pinturas.

PROJETO RIO GUAlBA - 
Na Estação Mercado do Tren- 
surb, diariamente, mostra de 
fotos de llke Pontes.

COLETIVA NA ESTÁGIO - 
No Atelier do Estágio Arma
zém de Arte (Bordini, 1682), 
em horário comercial, de se
gunda a sábado. Coletiva com 
Irma Koliver e Mirele Bologni- 
ni, entre outros.

ESCULTURAS - No saguão 
doTribuna! Regional doTraba- 
Iho (Ipiranga, esquina Praia de 
Belas), em horário comercial, 
de segunda a sexta. Mostra co
letiva de esculturas, com Dione 
Greca Morais e Ana Erminia 
Dreher, entre outros.

GRUPOLIVRE DEARTE- 
Na Loja Sandiz do Shopping 
Center Iguatemi, das9h ás 22h, 
de segunda a sábado. Coletiva 
com Alzira Honaiser e Antônio 
Cortez Fernandes.

DESCOBRIMENTOS 
VISUAIS — No Museu de Co
municação Social (Andradas, 
958), das 8h30min ás I7h^-;n< 
d. 'tSuíioa a sexta-feira. Mos
tra fotográfica.

EXPOSIÇÕES
OI TENTA - Na Galeria Ar- 

te8.Fato ( Santo Antônio, 226) 
às21h, inauguração da galeria, 
com mostra coletiva de artis
tas locais.

RUBEN GRILO - No Margs 
(Praça da Alfândega), das I0h 
ásl7h, mostra de xilogravuras, 
oe Ruben Grilo.

WAGNER DOTTO - Na Ga
leria do Bar Agua na Boca 
(Praça Conde de Porto Alegre, 
55), a partir das 21h, diaria
mente. Mostra de pinturas.

DESENHO NO ATELIER 
LIVRE — No saguão do Centro 
Municipal de Cultura (Érico 
Veríssimo, 307), das 9h às 22h. 
Mostra de trabalhos dos alunos 
do Atelier Livre.

MARISA ;^tCCO - Na Ga
leria de Arte da Casa Masson 
(Andradas, esquina Marechal 
Floriano), em horário comer
cial, de segunda a sábado. Pin
turas.

ESPAÇO DE ARTE - No 
Centro Yézigi de Educação e 
Cultura (10° andar da Galeria 
Malcon), em horário comer
cial. Coletiva com Alice Soares 
e Carlos Bins, entre outros.

COMETA ARTE - Na Pina
coteca Barão de Santo Ângelo 
(Senhor dos Passos, 248), em 
horário comercial de segunda 
a sábado. Coletiva com os alu
nos do I nstituto de Artes.

'
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AUDIÇÃO
às 17h de terça a domingo. 
Mostra de xilogravuras de Ru
bem Grilo.
WAGNER DOTTO - Na Gale
ria do Bar Água na Boca (Pra
ça Conde de Porto Alegre, 55), 
a partir das 2lh, diariamente. 
Mostra de pinturas.
DESENHO NO ATELIER 
LIVRE — No saguão do Centro 
Municipal de Cultura (Érico 
Veríssimo, 307), das 9h às 22h. 
Mostra de trabalhos dos alunos 
do Atelier Livre.
MAR ISA INNECCO - Na Ga
leria de Arte da Casa Masson 
(Andradas, esquina Marechal 
Floriano), em horário comer
cial, de segunda a sábado. Pin
turas.
ESPAÇO DE ARTE - No Cen
tro Yázigi de Educação e Cul
tura (10° andar da Galeria 
Malcon), em horário comercial 
de segunda a sábado. Coletiva 
com Alice Soares e Carlos 
Bins, entre outros.
COMETA ARTE — Na Pinaco
teca Barão de Santo Ângelo 
(Senhor dos Passos, 248), 
horário comercial de segunda 
a sábado. Coletiva de alunos do 
Instituto de Artes.

GENTE, ÁGUA E TINTA - 
Na Galeria do Bar Theatro Má
gico (Tomás Flores, 123), a 
partir das 20h, diariamente. 
Mostra coletiva de pintura. 
LUCIANO PILTCHER - Na 
Livraria Prosa i Verso (5a Ave
nida Center, Avenida Mostar- 
deiro), em horário comercial, 
de segunda a sábado. Mostra 
fotográfica.
CRISTIANO CHAGAS - Na
Quimera Artes e Livros (Os- 
waldo Aranha, 1070, sala 401), 
em horário comercial, diaria
mente. Pinturas.
PROJETO RIO GUAlBA - Na
Estação Mercado do Trensurb, 
diariamente, mostra de fotos 
de llka Pontes.
COLETIVA NA ESTÁGIO -
No Atelier do Estágio Arma
zém de Arte (Bordini, 1682) em 
horário comercial, de segunda 
a sábado. Coletiva com Irma 
Koliver e Mirela Bolognini, en
tre outros.
ESCULTURAS — No saguão 
do Tribunal Regional do Traba
lho (Ipiranga, esquina Praia de 
Belas), em horário comercial, 
de segunda a sexta.

GILBERTO GIL — Na Discote
ca Pública (Andradas, 736), ás 
12h, audição de discos. Ás 16h, 
audição de grandes vocalistas, 
com debates e comentários. 
Entrada franca.

PARQUE

GREEN PARK — Próximo ao 
Gigantinho. Durante a semana 
0 Green Park abre ás 14h. O 
preço dos ingressos é de Cr$ 
1.200.

EXPOSIÇÃO
OI TENTA — Na Galeria Ar- 
te&Fato (Santo Antônio, 226) 
em horário comercial, de se
gunda a sábado. Mostra coleti
va de artistas locais.
ROBEM GRILO - No Margs 
(Praça da Alfândega), das lOh

em
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226), horário comercial, de 
segunda a sábado. Mostra 
coletiva de artistas locais. 
RUBEM GRILO 
Margs (Praça da Alfânde
ga), daslOh ásl7h de terça a 
domingo. Mostra de xilogra
vuras, de Rubem Grilo. Ho
je, 17h, palestra do artista, 
no Margs.
WAGNER DOTTO - Na Ga
leria do Bar Água na Boca 
(Praça Conde de Porto Ale
gre, 55), a partir das 21 h, 
diariamente. Pintura. 
MARISA INNECCO - Na 
Galeria de Arte da Casa 
Masson (Andradas, esquina 
Marechal Floriano), em ho
rário comercial, de segunda 
a sábado. Pintura.
LUCIANO PILTCHER — Na 
Livraria Prosa I Verso (5* 
Avenida Center, Avenida 
Mostardeiro), em horário 
comercial, de segunda a sá
bado. Mostra fotográfica. 
CRISTIANO CHAGAS - Na 
Quimera Artes e Livros (Os- 
waldo Aranha, 1070, sala 
401), em horário comercial, 
diariamente. Pintura. 
GRUPO LIVRE DE ARTE 
— Na Loja Sandiz do Shop
ping Center Iguatemi, das 9h'

às 22h, de segunda a sábado. 
Coletiva com Alzira Honai- 
sere Antônio Cortez Fernan
des.
PEQUENOS E GRANDES 
FORMATOS - Na Galeria 
Tina presser (Paulino Tei
xeira, 35), horário comer
cial. Pinturas, desenhos e 
objetos dispostos em dois 
ambientes, de acordo com 
suas dimensões. Iberê, 
Gerchman, Siron Franco, 
entre outros. AtèlO de agos
to, de segunda a sábado. 
ARTISTAS GAÚCHOS 
CONTEMPORÂNEOS - Na 
sede da 24a DE (Andrade Ne
ves, 1510), em Cachoeira do 
Sul. Alfredo Nicolaiewsky, 
Astrid Linsenmayer, João 
Luiz Roth, entre outros.

NORBERTO SANTOS E 
WANESSA - No Bar I Bar 
(Bordini, 12), às 21h, de 
quarta a sábado. MPB e su
cessos internacionais. Cou- 
vertCrS 2mil.

ra.
No

OPERETA
CLÁUDIO VERA CRUZ - 
No Bar Ton Marrom (24 de 
Outubro, 67), às 21h30min, 
de quarta a sábado. MPB e 
sucessos internacionais. 
CouvertCr$3mil.

A VIÚVA ALEGRE - No 
Teatro da Ospa (Independên
cia, 925), às 21h, sexta e sá
bado. No domingo, às 18h. 
Apresentação da opereta de 
Franz Lehar, em montagem 
da Ospa. Ingressos no local e 
na Panvel do Calçadáo a Cr$ 
20 mil (preço único).

ANTÔNIO CAMPANA - No 
Bar e Restaurante Le Petit 
Filet (24 de Outubro, 1350), 
às 21 h, de quarta a sábado. 
Música instrumental, não 
cobra couvert.

5
s
5
I
8
QFERNANDO - Na Pizzaria 

Bar e Restaurante (Protásio 
Alves, 2889), às 21 h, diaria
mente. MPB e sucessos in
ternacionais. Couvert CrS 2

PALESTRA
mil.

ECOLOGIA E SAUDE - 
Na Associação Médica (Sal
gado Filho, 135, 6o andar), ás 
20h30min. Palestra com José 
Lutzenberger. Entrada fran-

RUBEM GRILO - No 
Margs (Praça da Alfânde-

EHPOSICOES
m

"A Viúva Alegre": sucesso no 
Teatro da Ospaca.

OI TENTA - Na Galeria Ar- 
te&Fato (Santo Antônio, 5
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A semana é expressiva 
no que se refere a exposi
ções já em vigor, a exem
plo das xilogravuras de Ru
bem Grilo, no Margs, a co
letiva de pinturas, dese
nhos, gravuras e objetos de 
jovens artistas gaúchos 
que a ArteAFato exibe sob 
o título de Oi Tenta, 
mostra Entrega da 
Rapadura, que reúne tra
balhos dos formandos do 
Instituto de Artes na 
Pinacoteca Barão de Santo 
Ângelo. Amanhã, porém, a 
fotógrafa Lisette Guerra 
abre sua primeira indivi
dual, inaugurando 
Espaço de Arte do Zaffari 
da Cristóvão Colombo com 
uma mostra de 50 fotos co
loridas que registram a be
leza, a harmonia e a leveza 
feminina em diversas fa
ses, da infância à idade 

preocupação bá
sica é com a estética, bus
cada através dos mais di
versos ângulos e ressaltada 
por roupas elegantes, que 
fazem a moda.

Na quarta-feira, às 20h, 
Heidi Wagner estará ex
pondo suas pinturas no 
Salão de Exposições, do 
Centro Municipal de Cultu
ra. Ela foi destaque no Sa
lão Nacional da Funarte 
em 83, e desenvolve um tra
balho com temática centra
da na natureza. No sábado, 
três exposições serão inau
guradas na cidade. A 
Galeria do Arco estará reu
nindo trabalhos inéditos de 
artistas consagrados como 
Alice Brueggemann, Ado 
Malagoli, Nelson Jung- 
bluth, Plínio Bemhardt, 
Carlos Mancuso, entre ou
tros. A curiosidade é que 
são todos em formato oval. 
Na Escola Politécnica da 
PUC às Uh, será aberta a
1* Mostra de Artes 
Plásticas, reunindo nomes 
como Zorávia Betiol, Xico 
Stockinger, Iberê Camar
go, Luiz Barth, Carlos Tê- 
nius, entre outros. E o 
Ponto de Arte Alberto reú
ne esculturas, pinturas, se- 
rigrafias e desenhos de 
mais de 40 mulheres. Op
ções não faltam, é só esco
lher.

e a

o

adulta. A

MARIA LÚCIA FRÓES
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sábado das lOh ás 17h. Mostra 
coletiva de artistas locais. Atè 
3 de agosto.

ARTISTAS GAÚ CHOS 
CONTEMPORÂNEOS 
Delegacia de Educação de Ca
choeira do Sul, reunindo 21 no
mes.

EXPOSIÇÕES
RUBEM GRILO - No Margs 
(Praça da Alfândega), das lOh 
ás 17h, de terça a domingo. 
Mostra dexilogravuras.

LISETTE GUERRA - No Es
paço de Artes do Supermerca
do Zaffari (Cristovâo Colombo, 
1271). Mostra de fotografias 
Momentos Femininos.

HEIDI WAGNER - No saguão 
do Centro Municipal de Cultura 
(Érico Veríssimo, 307), às 20h, 
inauguração da mostra indivi
dual da pintora, que utiliza os 
mais diversos materiais, tendo 
como tema a natureza.

ENTREGADA RAPADURA- 
Na Pinacoteca Barão de Santo 
Ângelo (Senhor dos Passos, 
248). Mostra de trabalhos dos 
formandos do Instituto de Ar
tes, entre os quais Ronaldo 
Kiel, Cynthia Vasconcellos e 
Fernando Limberger. De se
gunda a sábado, em horário co
mercial.
OI TENTA 
Arte&Fato (Santo Antônio, 
226), de segunda a sexta, das 
lOh ás 12h e das I4h ás I9h e no

Na

WAGNER DOTTO - Na gale
ria do bar Agua na Boca (Pra
ça Conde de Porto Alegre, 55), 
a partir das 21 h. Mostra de de
senhos em pastel. Até 31 de ju
lho.
PEQUENOS E GRANDES 
FORMATOS - Na galeria Ti
na Presser (Paulino Teixeira, 
35), diariamente, em horário 
comercial. Mostra de pinturas, 
desenhos e objetos dispostos 
em dois ambientes, de acordo 
com suas dimensões. Atè 10 de 
agosto.
MÍRIAM PCHARA - Na gale
ria Delphus, em Canoas (Rua 
Tiradentes, 381, loja 42). Mos
tra de desenhos da artista ta- 
quarense. Horário comercial, 
de segunda a sábado. Até 28 de 
julho.
MARISA INNECO - Na gale
ria de arte da Casa Masson 
(Andradas, esquina Marechal 
Floriano), em horário comer-

n
ção de material ligado a ciên
cia e tecnologia.
PETRÓLEO - No Planetário 
da Ufrgs (Ramiro esquina Ipi
ranga), de segunda a sábado, 
das 8h às 11 h e das I4h às 18h. 
No sábado e domingo, das 17h 
às 21 h. Exposição permanente 
sobre petróleo.

ciai, de segunda a sábados. 
Pinturas.
GRUPO LIVRE DE ARTE - 
Na loja Sandiz do Shopping 
Center Iguatemi, das9h ás 22h, 
de segunda a sábado. Coletiva 
com Alzira Honaiser, Klaus 
Flach, Gilmar Carneiro, entre 
outros. Atè 14 de agosto. 
gente. Agua e tinta - 
Na galeria do bar Theatro Má
gico (Thomàs Flores, 123), a 
partir das 20h, diariamente. 
Mostra de gravuras, desenhos 
e pinturas de Sílvia Cestari, 
Isabel de Castro, entre outras. 
Até28 de julho.
IVONE MARQUES DE 
CARVALHO — Na galeira de 
arte do Hotel Laje de Pedra, 
em Canela. Bico de pena e téc
nica mista. Até 4 de agosto. 
DESCOBRIMENTOS VISUAIS
— No Museu de Comunicação 
Social (Andradas, 958), das 
8h30min àsl7h45min, de segun
da a sexta. Mostra fotográfica 
de Hans Blohm.
ESCULTURAS - No saguão 
do Tribunal Regional do Traba
lho (Ipiranga, esquina Praia de 
Belas), em horário comercial, 
de segunda a sexta. Mostra co
letiva de esculturas com Dione 
Greca Moraes, Marisia Salga
do Martins, Leda Nacul, entre 
outras.
ESPAÇO DE ARTE - No Cen
tro Yàigi de Educação e Cultu
ra (10° andar da galeria Mal- 
con), em horário comercial. 
Coletiva com Alice Soares, 
Eduardo Cruz, Nélson Jung- 
bluth, entre outros.
ALVINA NUNES TZOVENOS
— Na galeria de arte do Hotel 
Embaixador (Jerônimo Coe
lho, 354), horário comercial. 
Até 15 de setembro. 
CRISTIANO CHAGAS 
Quimera Artes e Livros (Os- 
waldo Aranha, 1070, sala 401), 
em horário comercial, de se
gunda a sábado. Acrílico sobre 
tela.
GLADYS GAYER E SUZANA 
ALVEZ - No Ponto de Arte Al
berto (24 de Outubro, 11), em 
horário comercial, de segunda 
a sábado. Desenhos.
PROJETO RIO GUAlBA - Na 
Estação Mercado do Trensub, 
diariamente, mostra de fotos 
de I Ika Pontes.
COLETIVA DA ESTÁGIO - 
No atelier do Estágio Arma
zém de Arte (Bordini, 1682), 
em horário comercial, de se
gunda a sábado. Coletiva com 
Irma Koliver eMirela Bologni- 
ni, entre outros.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 
No Museu da Ufrgs (Av. Paulo 
Gama, 110), diariamente, das 
8h30min às 12h30min e das 
14h30min às 18h30min. Exposi-

Na galeria

Na
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Grilo: 

ilustrador 

da vida
Rubem Grilo

Rubem Grilo, 39 anos, 35 
obras expostas no Margs, a 
maioria realizada nos últi
mos dois anos, algumas 
atingindo o ano de 77. Du
rante a semana em que 
permaneceu em Porto Ale
gre, ao lado da mulher Ma
ria — eles viajaram juntos 
pela primeira vez em sete 
anos, desde que nasceu o 
primeiro filho — desenvol
veu uma série de ativida
des paralelas para obter 
uma "troca de experiên
cias”. Para ele, “o traba
lho náo se esgota numa 
obra, se faz dentro de uma 
continuidade”. O funda
mental, garante, "é recu
perar o tempo entre um 
processo e outro, procuran
do refletir o aprendizado 
intrínseco á própria reali
zação”. Por isso ele busca 
constantemente soluções 
de ordem gráfica, de gra
vação, de reflexão temáti
ca, e afirma que não faz 
ilustração da arte, mas da 
vida.

Razão pela qual suas xi
logravuras, como não po- 
deria deixar de ser, são 
eminentemente políticas. 
"Meu trabalho é um cami
nhar no sentido de procu
rar refletir as questões que 
passam pelo meu equilíbrio 
existencial em relação aos 
problemas concretos da so
ciedade”. Formado em 
agronomia, começou a de
senhar aos 23 anos e hoje 
tem consciência de que a 
opção estética foi conse
quência de uma frustração 
profissional. De 73 para cá 
colaborou no Opinião, Mo
vimento, Folha de São Pau
lo, Jornal do Brasil, Retra
to do Brasil e Pasquim. A 
chegada à imprensa se deu 
a partir de um questiona
mento dos limites impostos 
ao circuito artístico. "Pro
curei um veículo que me 
aproximasse mais dos pro
blemas do mundo”.

vador. Resistiu à tentação 
de fazer um trabalho mera
mente literário dentro da 
imprensa, transcendendo 
os temas do dia-a-dia. "A 
autonomia do artista não se 
perde quando ele assume 
compromissos, mas quan
do faz concessões. E tem 
gente que faz concessão até 
numa ilha. Preferi aceitar 
esses riscos e interferên
cias sem abrir mão de um 
trabalho que corresponde 
ás minhas necessidades in
teriores. Por isso mesmo, 
apesar dos 15 anos de tra
balho profissional, não te
nho espaço garantido em 
lugar nenhum. Me sinto 
ainda um franco-atirador”.

estão reproduzidos 80 tra
balhos de diversas épocas, 
alguns dos quais premia
dos. Muitos deles estarão 
expostos na Bienal de São 
Paulo deste ano.

Primeiro prêmio do Sa
lão Nacional de Artes Plás
ticas do ano passado, Grilo 
expôs em Paris, em 84, on
de vendeu 11 trabalhos no 
Espaço Latino-Americano, 
e é colaborador de inúme
ras publicações nacionais e 
estrangeiras, entre as 
quais a revista suíça 
Graphis, uma das mais im
portantes do mundo no se
tor. Sua mostra segue para 
a Universidade de Caxias 
do Sul, no próximo dia 14. 
Vá conferir enquanto é 
tempo. Sem dúvida, vale 
muito mais a pena ver.

Mesmo assim, manteve a 
atividade paralela de gra-

Lançou aqui seu livro, 
Grilo-Xilogravuras, onde
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pinturas, desenhos e obletos dispostos 
em dois ambientes, de acordo com 
suasdlmensfles. Até 10 de agosto. 
MlRIAM PCHARA - Na galeria De» 
phus, em Canoas (Rua Tiradentes, 
381, loja 42). Mostra de desenhos da ar
tista taquarense. Horário comercial, 
de segunda a sábado. Até 28de iulho. 
MARISA INNECO - Na Galeria da 
Casa Masson (Andradas, esquina Ma
rechal Florlano), em horário comer
cial, desegunda a sábados. Pinturas. 
GRUPO LIVRE DE ARTE - Na San- 
dlz do Shopping Center Iguatemi, das 
9h ás 22h, de segunda a sábado. Coleti
va com Alzira Honalser, Klaus Flach, 
Gilmar Carneiro, entre outros. Até 14 
de agosto.
GENTE, ÀGUA E TINTA - Na gale
ria do bar Theatro Mágico (Thomàs 
Flores, 123), a partir das 20h, diaria
mente. Mostra de gravuras, desenhos 
e pinturas de Silvia Cestarl, Isabel de 
Castro, entre outras.
IVONE MARQUES DE CARVALHO 
— Na galeria de arte do hotel Laie de 
Pedra, em Canela. Bico de pena e téc
nica mista. Até 4de agosto.
ESPAÇO DE ARTE - NoCentro Yázl- 

, gi de Educação e Cultura (10° andar 
^ galeria Malcon), em horário co
merciei, de segunda a sábado. Coleti
va com Alice Soares, Eduardo Cruz, 
Nelson Jungbluth, entre outros.
ALVINA NUNES TZOVENOS - Na 
galeria de arte do Hotel Embaixador 
(Jerfinlmo Coelho, 354), horário co
mercial. Até I5de setembro. 
CRISTIANO CHAGAS — Na Quimera 
Artes e Livros (Oswaldo Aranha, 1070, 
sala401), em horário comercial, de se
gunda a sábado. Acrllicosobre tela. 
GLADYS GAYER E SUZANA ALVEZ 
— No Ponto de Arte Alberto (24 de Ou
tubro, 11), em horário comercial, de 
segunda a sábado. Desenhos.
COLETIVA DA ESTÁGIO - No ate- 
ller do Estágio Armazém de Arte 
(Bordini, 1682), em horário comercial, 
de segunda a sábado. Coletiva com Ir
mã Kollver e Mlrela Bologntni, entre 
outros.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - No Mu
seu da Utrgs (Av. Paulo Gama, 110), 
diariamente, das BhSOmln ás 12h30mln 
e das 14h30mln ás 18h30mln. Exposi
ção de material ligado a ciência e tec
nologia.
PETRÓLEO
Ufrgs (Ramiro esquina Ipiranga), de 
segunda a sábado, das 8h ás Uh e das 
I4h ás 18h. No sábado e domingo, das 
17h ás 21 h. Exposição permanente so
bre petróleo.

EXPOSIÇÃO
RUBEM GRILO — No Margs (Praça 
da Alfândega), das 10hásl7h, de terça 
a domingo. Mostra de xilogravuras. 
LISETTE GUERRA — No Espaço de 
Artes do Supermercado Zaffarl (Cris
tóvão Colombo, 1271). Mostra de foto
grafias /Momentos Femininos. Das 8h 

/ ás22h.
HEIDI WAGNER — No saguão do 
Centro Municipal de Cultura (Érlco 
Veríssimo, 307), das 9h ás 22h diaria
mente. Mostra individual da pintora, 
que utiliza os mais diversos materiais, 
tendo como tema a natureza. 
ENTREGA DA RAPADURA - Na Pi
nacoteca Barão de Santo Ângelo (Se
nhor dos Passos, 248). Mostra de tra
balhos dos formandos do Instituto de 
Artes, entre os quais Ronaldo Klel. 
Cynthia Vasconcel los e Fernando Llm- 
berger. De segunda a sábado, em ho
rário comercial.
OI TENTA — Na galeria Arte&Fato 
(Santo Antônio, 226), de segunda a sex
ta, das lOh ás 12h e das 14h ás 19h e no 
sábado das lOh ás 17h. Mostra coletiva 
de artistas iovens locais. Até 3 de agos- 
to.
ARTISTAS GAÚCHOS 
CONTEMPORÂNEOS - Na Delega
cia de Educação de Cachoeira do Sul, 
reunindo 21 nomes.
WAGNER DOTTO - Na galeria do 
bar Agua na Boca (Praça Conde de 
Porto Alegre, 55), a partir das 21h. 
Mostra de desenhos em pastel. Até 31 
de iulho.
PEQUENOS E GRANDES 
FOR/MATOS — Na Galeria Tina Pres- 
ser (Paulino Teixeira, 35), diariamen
te, em horário comercial. Mostra de

No Planetário da



J c .'na 1 ‘

xta:....
•i. j i na: ...S$4JLflL

*i t •- :

% I**

Rj4^>ej^<A C-~qSlo

I Jungbluth, Ado Malagoli,
1 Carlos Mancuso, entre ou- com Alzira Honaiser, Klaus 

Flach, Gilmar Carneiro, en
tre outros. Até 14 de agosto.
Gente, água e tinta — Na ga
leria do Theatro Mágico 
(Thomàs Flores, 123), a par
tir das 20h diariamente.

Mostra de gravuras, dese
nhos e pinturas de Silvia Ces- 
tari, Isabel de Castro, entre 
outras. Até 28 de julho.

Ivone Marques de Carvalho 
— No Hotel Laje de Pedra, 
em Canela. Bico de pena e 
técnica mista. Até 4 de agos-

Cristiano Chagas — Na Qui
mera Artes e Livros (Oswal- 
do Aranha, 1070, sala 401), 
em horário comercial, de se
gunda a sábado. Acrílico so
bre tela.
Gladys Gayer e Suzana 
Alvez — No Ponto de Arte Al
berto (24 de Outubro, 11), em 
horário comercial, de segun
da a sábado. Desenhos. 
Coletiva da Estágio — No 
atelier do Estágio Armazém 
de Arte (Bordini,1682), em 
horário comercial, de segun
da a sábado. Coletiva com 
Irma KolivereMirela Bolog- 
nini, entre outros.
Lisette Guerra — No Espaço 
de Artes do Supermercado 
Zaffari (Cristovão Colombo, 
1271), mostra de fotografias 
Momentos Femininos, de Li
sette Guerra.
Rubem Grilo — No Margs 
(Praça da Alfândega), das 
lOh ás 17h, de terça a domin
go. Mostra de xilogravuras.
Heidi Wagner — No Centro 
Municipal de Cultura (Érico 
Veríssimo, 307), individual 
da pintora, que utiliza os 
mais diversos materiais, 
tendo como tema a natureza. 
Até31 de julho.

tros.
Mostra de artes plásticas — 
Na Escola Politécnica da 
Pontifícia Universidade Ca
tólica (sala 121), às llh, 
inauguração da Ia Mostra de 
Artes Plásticas, reunindo no
mes como Alice Bruegge- 
mann, Carlos Tênius, Iberê 
Camargo, Xico Stockinger, 
Luiz Barth, entre outros. Até 
odia 31 de julho.

Mulheres nas artes 
plásticas 
Center Iguatemi, das 9h ás 
22h. Mostra de esculturas, 
pinturas, serigrafias e dese
nhos de mais de 40 artistas 
plásticas, entre as quais 
Norma Cazzulo, Franca 
Taddei, Lila Trombini e 
Cláudia Sterns.
Oi Tenta — Na Galeria Arte

desenhos e objetos dispostos 
em dois ambientes, de acor
do com suas dimensões. Até 
10 de agosto.
Míriam Pchara — Na Gale
ria Delphus, em Canoas 
(Rua Tiradentes, 381, loja 
42). Mostra de desenhos da 
artista taquarense. Horário 
comercial, de segunda a sá
bado. Até 28 de julho.

Marisa Inneco — Na galeria 
de arte da Casa Masson (An- 
dradas, esquina Marechal 
Floriano), em horário co
mercial, de segunda a sába
do. Pinturas.

Grupo livre de arte — Na lo
ja Sandizdo Shopping Center 
Iguatemi, das 9h às 22h, de 
segunda a sábado. Coletiva

UI A 8> Fato (Santo Antônio, 226), 
horário comercial, de segun
da a sábado. Mostra coletiva 
de artistas jovens locais. Até 
3 de agosto.
Wagner Dotto — Na galeria 
do Água na Boca (Praça 
Conde de Porto Alegre, 55), a 
partir das 21 horas. Mostra 
de desenhos em pastel. Até 
31 de julho.
Pequenos e grandes 
formatos — Na Galeria Tina 
Presser (Paulino Teixeira, 
35), diariamente, horário co
mercial. Mostra de pinturas,

^37

EXPOSIÇÕES No Shopping
to.

Forma Oval — Na Galeria 
do Arco (Rua Almirante De- 
lamare, 237), ás 9h de hoje, 
inauguração de mostra de 
trabalhos inéditos, todos em 
formato oval, de autoria de 
artistas consagrados como 
Iberé Camargo, Nelson

Espaço de Arte — No Centro 
Yàzigi de Educação e Cultu
ra (10° andar da Galeria 
Malcon), em horário comer
cial. Coletiva com Alice Soa
res, Eduardo Cruz, Nelson 
Jungbluth, entre outros.

Alvina Nunes Tzovenos — 
Na Galeria de arte do Hotel 
Embaixador (Jerônimo Coe
lho, 354), em horário comer
cial. Até 15 de setembro.
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Xilogravuras 
de Rubem Grillo 
estarão no 
Margs, a rede 
Manchete exibe

w

filme
com Mastroianni 
e Jorge Luiz Borges 
é tema de entrevista
na TV

ção Social Hipólito José da Cos
ia, até 5 de julho.

Ronaldo Kiel, Ricardo Prado, Ro- 
chele Costi, Laura Castilhos, Ma
ria Lúcia Catani, Dione Vieira e 
Fernando Limberger, entre ou
tros.

DIA 2

Ado Malagoli — Exposição de 
óleos da produção recente, pa
ralela à retrospectiva que acon
tece no Museu de Arte de São 
Paulo. Na galeria de arte Singu
lar, até 15 de julho.
Anateresa Fabris — Encontro e 
curso sobre a Arte na pós-mo- 
dernidade, com a artista Anate
resa, no auditório do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, sem
pre às 17 horas, até 4 de julho. 
Cometa Arte — Coletiva de ar
tes em várias técnicas na Pinaco
teca Barão de Santo Ângelo do 
Instituto de Artes da UFRGS, até 
18 de julho. Trabalhos de Ronal
do Kiel, Teti Waldratf, Fabio Val- 
le, Lia Menna Barreto e Laura 
Castilhos.

DIA 27

Forma Oval — Coletiva na Ga
leria do Arco com telas prepara
das especialmente para a expo
sição em forma oval. Participa
ção de Fernando Baril, Ado Ma
lagoli, Iberê Camargo, Nelson 
Jungbluth, Alice Soares e Alice 
Brueggemann. Mostra de 40 
obras em exposição até 21 de 
agosto.

DANÇA

DIA 6

Marisa Innecco — Individual 
com 20 óleos sobre tela na gale
ria de arte da Casa Masson 
peças de sua produção recente.

, com

DIA 10

30 Anos do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul — Mostra do
cumentária sobre os 30 anos de 
atividades do Museu de Arte, 
com documentos, fotos e proje
ção de audiovisual. Até 10 de 
agosto no Margs.
Irma Koliver e Henrique Ra- 
domsky — Mostra de acrílicos e 
esculturas no Porto de Arte Al
berto (24 de Outubro, 111).

DIA 15

Salão Capilé - Coletiva com ar
tistas integrantes do Salão Capi
lé de São Leopoldo na galeria 
Emolduarte, com obras de Iara 
Bacaiúva, Jorge Monti, Luiz Bra
sil, Carmem Vescovi e Cláudia 
Kock, entre outros. Em exposi
ção até 30 de julho.

DIA 16

Rubem Grillo — Individual com 
xilogravuras de Rubem Grillo na 
Pequena Galeria do Margs, em 
exposição até 4 de agosto.

DIA 17

ARTES Oi/Tenta — Exposição coletiva
com artistas jovens inaugura a 
galeria Arte & Fato (rua Santo
Antonio, 226). Participação de

DIA 1°

Regina Ohlweiler — Prossegue 
com exposição individual na 
Kraft Escritório de Arte até dia 3 
deste mês. Reúne peças da série 
"Recepção à Ovelha Negra". 
Fayga Ostrower — Exposição 
retrospectiva com obras em de
senho, pintura, gravura, e ilus
trações, até 21 de julho no Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul.
Paulo Porcella — Continua com 
16 acrílicos sobre tela até dia 19 
deste mês na agência do Banco 
Geral do Comércio.
A Arfe Maior da Gravura — Co
letiva com 13 gravadores gaú
chos, em exposição na galeria 
de arte do Badesul, prossegue 
até dia 31 de julho.
Vifor Hugo Porto — Individual 
na Realce Galeria de Arte per
manece em exposição até 12 
deste mês, com 35 peças em 
gravura.
Espaço de Arte — Coletiva com s 
diversas técnicas continua em O 
exposição no Instituto Yázigi de ? 
Línguas até o próximo dia 10. ’
Adelson Prado — Individual na 
galeria de ai te da Casa Masson, £ 
em exposição até 5 de julho, com g 
18 óleos sobre tela. - 
Enio Pinalli — Exposição de pin- jj* 
turas de sua produção recente, jjj 
na galeria de arte Edelweis, até « 
13 deste mês.
Annette Kaplan — Prossegue | 
com exposição de tapeçarias, £ 
no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, até 7 de julho.
Motion - O Canadá em Movi-
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ção Social Hipólito José da Cos
ta, até 5 de julho.

Ronaldo Kiel, Ricardo Prado, Ro- 
chele Costi, Laura Castilhos, Ma
ria Lúcia Catani, Dione Vieira e 
Fernando Limberger, entre ou
tros.

DIA 2

Ado Malagoli — Exposição de 
óleos da produção recente, pa
ralela à retrospectiva que acon
tece no Museu de Arte de São 
Paulo. Na galeria de arte Singu
lar, até 15 de julho.
Anateresa Fabris — Encontro e 
curso sobre a Arte na pós-mo- 
dernidade, com a artista Anate
resa, no auditório do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, sem
pre às 17 horas, até 4 de julho. 
Cometa Arte — Coletiva de ar
tes em várias técnicas na Pinaco
teca Barão de Santo Ângelo do 
Instituto de Artes da UFRGS, até 
18 de julho. Trabalhos de Ronal
do Kiel, Teti Waldraff, Fabio Val- 
le, Lia Menna Barreto e Laura 
Castilhos.

DIA 27

Forma Oval — Coletiva na Ga
leria do Arco com telas prepara
das especialmente para a expo
sição em forma oval. Participa
ção de Fernando Baril, Ado Ma
lagoli, Iberê Camargo, Nelson 
Jungbluth, Alice Soares e Alice 
Brueggemann. Mostra de 40 
obras em exposição até 21 de 
agosto.

DANÇA

DIA 6

Marisa Innecco — Individual 
com 20 óleos sobre tela na gale
ria de arte da Casa Masson, com 
peças de sua produção recente.

DIA 10

30 Anos do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul — Mostra do
cumentária sobre os 30 anos de 
atividades do Museu de Arte, 
com documentos, fotos e proje
ção de audiovisual. Até 10 de 
agosto no Margs.
Irma Koliver e Henrique Ra- 
domsky — Mostra de acrílicos e 
esculturas no Porto de Arte Al
berto (24 de Outubro, 111).

DIA 15

Salão Capilé - Coletiva com ar
tistas integrantes do Salão Capi
lé de São Leopoldo na galeria 
Emolduarle, com obras de Iara 
Bacaiúva, Jorge Monti, Luiz Bra
sil, Carmem Vescovi e Cláudia 
Kock, entre outros. Em exposi
ção até 30 de julho.

DIA 16

Rubem Grillo — Individual com 
xilogravuras de Rubem Grillo na 
Pequena Galeria do Margs, em 
exposição até 4 de agosto.

DIA 17

Oi/Tenta —- Exposição coletiva 
com artistas jovens inaugura a 
galeria Arte & Fato (rua Santo 
Antonio, 226). Participação de

ARTES
DIA 1°

Regina Ohlweiler — Prossegue 
com exposição individual na 
Kraft Escritório de Arte até dia 3 
deste mês. Reúne peças da série 
"Recepção à Ovelha Negra". 
Fayga Ostrower — Exposição 
retrospectiva com obras em de
senho, pintura, gravura, e ilus
trações, até 21 de julho no Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul.
Paulo Porcella — Continua com 
16 acrílicos sobre tela até dia 19 
deste mês na agência do Banco 
Geral do Comércio.
A Arte Maior da Gravura — Co
letiva com 13 gravadores gaú
chos, em exposição na galeria 
de arte do Badesul, prossegue 
até dia 31 de julho.
Vitor Hugo Porto — Individual 
na Realce Galeria de Arte per
manece em exposição até 12 
deste mês, com 35 peças em 
gravura.
Espaço de Arte — Coletiva com 
diversas técnicas continua em 
exposição no Instituto Yázigi de ? 
Línguas até o próximo dia 10. j 
Adelson Prado — Individual na 
galeria de ai te da Casa Masson, 
em exposição até 5de julho, com 
18 óleos sobre tela. - 
Enio Pinalli Exposição de pin- ° 
turas de sua produção recente, J 
na galeria de arte Edelweis, até | 
13 deste mês.
Annette Kaplan — Prossegue I 
com exposição de tapeçarias, í 
no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, até 7 de julho.

- O Canadá em Movi- 
— Mostra fotográfica 

om cenas do cotidiano cana 
lense, no Museu de Comunica-
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EXPOSIÇÕES

TRABALHOS EM FORMA 
OVAL — Na Galeria do Arco 
(Rua Almirante Delamare, 237), 
em horário comercial. Mostra de 
trabalhos inéditos, todos em for
mato oval, de autoria de artistas 
consagrados como Iberê Camar
go, Nelson Jungbluth, AdoMala- 
goli, Carlos Mancuso, entre ou
tros.
MOSTRA DE ARTES 
PLÁSTICAS - Na Escola Poli
técnica da Pontifícia Universida
de Católica (sala 121), em horá
rio comercial. Mostra de artes 
plásticas, reunindo nomes como 
Alice Brueggemann, Carlos Tê- 
nius, Iberê Camargo, Xico Stoc- 
kinger, Luiz Barth, entre outros. 
Atéamanhâ.
MULHERES NAS ARTES 
PLÁSTICAS - No Shopping Cen- 
ter Iguatemi, das 9h ás 22h dia
riamente. Mostra de esculturas, 
pinturas, serigrafias e desenhos 
de mais de 40 artistas plásticas, 
entre as quais Norma Cazzulo, 
Franca Taddei, Lila Trombini e 
Cláudia Stern.
ENTREGA DA RAPADURA - 
Na Pinacoteca Barão de Santo 
Ângelo (Senhor dos Passos, 248). 
Mostra de trabalhos dos forman- 
dos do Instituto de Artes, entre os 
quais Ronaldo Kiel, Cynthia Vas
concelos e Fernando Limberger. 
De segunda a sábado, em horário 
comercial.
OI TENTA - Na galeria Ar- 
te&Fato (Santo Antônio, 226), ho
rário comercial, de segunda a sá
bado. Mostra coletiva de artistas 
jovens locais. Até 3 de agosto. 
ARTISTAS GAÚCHOS 
CONTEMPORÂNEOS - Na De
legacia de Educação de Cachoei
ra do Sul, reunindo 21 nomes. 
WAGNER DOTTO - Na Agua 
na Boca (Praça Conde de Porto 
Alegre, 55), a partir das 21 horas.

Mostra de desenhos em pastel. 
Atéamanhâ.
PEQUENOS E GRANDES 
FORMATOS - Na Galeria Tina 
Presser (Paulinho Teixeira, 35), 
diariamente, em horário comer
cial. Mostra de pinturas, dese
nhos e objetos dispostos em dois 
ambientes, de acordo com suas 
dimensões. Até lOde agosto. 
GRUPO LIVRE DE ARTE - Na 
Sandiz do Shopping Center Igua
temi, das9h ás22h, de segunda a 
sábado. Coletiva com Alzira Ho- 
naiser, KlausFlach, Gilmar Car
neiro, entre outros. Até 14 de 
agosto.
IVONE MA RQ U E S DE 
CARVALHO - No Laje de Pe
dra, em Canela. Bico de pena e 
técnica mista. Atè4 de agosto.

DESCOBRIMENTOS VISUAIS 
— NoMuseu de Comunicação So
cial (Andradas, 958), das 
8h30min às 17h45min, de segunda 
a sexta. Mostra fotográfica de 
Hans Blohm.
ESPAÇO DE ARTE - No Centro 
Yàzigi de Educação e Cultura 
(10° andar da galeria Malcon), 
em horário comercial. Coletiva 
com Alice Soares, Eduardo Cruz, 
Nelson Jungbluth, entre outros. 
ALVINA NUNES TZOVENOS - 
No Hotel Embaixador (Jerônimo 
Coelho, 354), horário comercial. 
Até 15 de setembro.
CRISTIANO CHAGAS - Na Qui
mera Artes e Livros (Oswaldo 
Aranha, 1070, sala 401), em horá
rio comercial, de segunda a sá
bado. Acrílico sobre tela.

GLADYS GAYER E SUZANA 
ALVEZ - No Ponto de Arte Al
berto (24 de Outubro, 11), em ho- 
ràriocomercial, de segunda a sá
bado. Desenhos.
COLETIVA DA ESTÁGIO - No 
Estágio Armazém de Arte (Bor- 
dini, 1682), em horário comer
cial, de segunda a sábado. Coleti
va com Irma Koliver e Mirela
Bolognini, entre outros. 
PETRÓLEO - No Planetário da 
Ufrgs (Ramiro esquina Ipiran
ga), de segunda a sábado, das8h 
às 11 h e das I4h às I8h. Nosába- 
doedomingo, dasl7h às21h. Ex
posição permanente sobre petró
leo.
LISETTE GUERRA - No Espa
ço de Artes do Supermercado 
Zaffari (Cristóvão Colombo, 
1271), em horário comercial. 
Mostra de fotografias Momentos 
Femininos, de Lisette Guerra. 
RUBEM GRILO - No Margs 
(Praça da Alfândega), das lOhás 
I7h, de terça a domingo. Mostra 
de xilogravuras.
HEIDI WAGNER - No Centro 
Municipal de Cultura (Érico 
Veríssimo, 307), individual da 
pintora, que utiliza os mais di
versos materiais, tendo como te
ma a natureza. Até amanhã.
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ROTEIRO
17h. Mostra coletiva de jovens 
artistas locais. Atésábado. 
TRABALHOS EM FORMA 
OVAL — Na Galeria do Arco 
(Rua Almirante Delamare, 237), 
em horário comercial, de segun
da a sábado. Mostra de trabalhos 
inéditos, todos em formato oval, 
de autoria de artistas consagra
dos como Iberê Camargo, Nelson 
Jungbluth, Ado Malagoli, Carlos 
Mancuso, entre outros. Até dia 
17.
PEQUENOS E GRANDES 
FORMATOS - Na Galeria Tina 
Presser (Paulino Teixeira, 35), 
de segunda a sexta, das lOh às 
12h e das I4h às 20h e, no sábado, 
das lOh às 12h e das 14h às I9h. 
Mostra de pinturas desenhos e 
objetos dispostos em dois am
bientes, de acordo com suas di
mensões. Até 10 de agosto. 
ENTREGA DA RAPADURA - 
Na Pinacoteca Barào de Santo 
Ângelo (Senhor dos Passoç, 248), 
de segunda a sábado, em horário 
comercial. Mostra de trabalhos 
dos formandos do I nstituto de Ar
tes, entre os quais Ronaldo Kiel, 
Cynthia Vasconcelos e Fernando 
Limberger.
LISETTE GUERRA 
Espaço de Artes do Supermerca
do Zaffari (Cristovão Colombo, 
1271), em horário comercial. 
Mostra de fotografias intitulada 
Momentos Femininos. Até dia 10. 
DESCOBRIMENTOS VISUAIS 
- No Museu de Comunicaçào 
Social (Andradas, 958), de segun
da a sexta, das 8h30min às 
17h45min. Mostra fotográfica de 
Hans Blohm. Atédia 5.
MOSTRA DE ARTE 
Departamento de Comandos 
Mecanizados, no 9o andar da Se
cretaria da Agricultura. Mostra 
de trabalhos dos funcionários do 
órgão. Inclui pinturas, entalhes 
em madeira, desenho, tapeçaria, 
cerâmica, poesia e fotografia. 
Até o dia 25 de agosto. 
MULHERES NAS ARTES 
PLÁSTICAS - No Ponto de Arte 
Alberto do Shopping Center Igua- 
temi, diariamente, das lOh às 
22h. No sábado, das lOh às 20h. 
Mostra de esculturas, pinturas, 
serigrafias e desenhos de mais 
de 40 artistas plásticas, entre as 
quais Norma Cazzulo, Franca 
Taddei, Lila Trombini e Cláudia 
Stern. Até o dia 15.
GRUPO LIVRE DE ARTE - Na 
Loja Sandlz do Shopping Center 
Iguatemi, de segunda a sábado, 
das lOh às 22h. No sábado, das 
lOh ás 20h. Coletiva com Alzira 
Honaiser, Klaus Flach, Gilmar 
Carneiro, entre outros. Até 14 de 
agosto.
IVONE
CARVALHO - Na galeria de ar
te do hotel Laje de Pedra, em Ca
nela. Bico de pena e técnica mis
ta. Até domingo.
ALVINA NUNES TZOVENOS — 
Na galeria de arte do Hotel 
Embaixador (Jerônimo Coelho, 
354), horário comercial. Até 15 
de setembro.
PETR0LEO — No Planetário da 
Ufrgs (Ramiro esquina Ipiran
ga), de terças a sextas, das 
8h45min, ás 11h30min e das

TEATRODANÇA
CASO OPPENHEIMER - No 
Instituto Goethe (24 de Outubro, 
112), às21h, de quinta a domingo. 
Peça de Heinar Kipphardt, com 
direção de Federico Wolff. Mon
tagem do Teatro Novo que narra 
o inquérito do físico J. Robert 
Oppenheimer, perante a Comis
são de Segurança dos Estados 
Unidos. Ingressos no local a Cr* 
15eCr*10 mil. Promoção Goethe 
eSusec.

BALLET STAGIUM - No Thea- 
troSão Pedro (Praça da Matriz), 
às 21 h, de quinta a sábado. Do
mingo ás 18h. Quinta-feira apre
sentação de Missa dos Quilom
bos, com música de Milton Nas
cimento e coreografia de Décio 
Otero. Ingressos no local a CrS30 
mil (platéia), CrS 25 mil (cama
rote central), Cr* 20 mil (cama
rote lateral). Cr* 15 mil (galeria 
central), e Cr* 8 mil (galeria la
teral). Promoção Zero Hora, 
apoio Susec. EXPOS1ÇOES

TRANÇADO BRASILEIRO - 
No Centro Municipal de Cultura 
(Av. Érico Veríssimo, 307), às 
I9h30min. Evento promovido pe
la Rhodia para marcar os 65 anos 
de sua atividade no Brasil. Apre
senta um levantamento de regis
tros de peças confeccionadas a 
partir da fibra vegetal, com
preendendo a produção indígena, 
rural e urbana. Cerca de 250 pe
ças, Até o dia 11.
CULTURA NACAIXA- No sub
solo da Agência Praça da Alfân
dega da Caixa Econômica Fede
ral, de segunda a sexta, das lOh 
ásl6h30min. Mostra dos artistas 
plásticos Nilda Tubino, Rejane 
Ramose Ricardo Gerzson. Até 31 
de agosto.
RUBEM GRILO - No Margs 
(Praça da Alfândega), das lOh às 
17h, de terças a domingos. Mos
tra de xilogravuras. Até o dia 4. 
No mesmo local, mostra come
morativa aos 30 anos do MuseiP 
Atédia 10.
01 TENTA — Na Galeria Ar- 
te&Fato (Santo Antônio, 226), 
diariamente, das lOh às 12h e das 
14h às I9h. No sábado, das lOh às

SHOW

MILTON NASCIMENTO - No 
Gigantinho, às 21 h. Apresenta
ção única do cantor e composi
tor. Promoção da Atlântida FM. 
Ingressos no local a Cr* 25 mil 
(arquibancadas),Cr* 30mil (pis
ta livre). Cr* 40 mil (cadeiras). 
PAULO GAIGER - Na Sala Ál
varo Moreyra (Érico Veríssimo, 
307), às 21 h. Apresentação do 
cantor e compositor com músi
cas de sua autoria e outros. 
Acompanhamento de Roberto 
Quintana, no sax, Denise Fontou
ra, na flauta, Marcelo Delacroix 
no violão e Newton na percussão. 
Ingressos no local a Cr* lOmil. 
AÍRTON DO BANDOLIM — No 
foyer do Teatro São Pedro (Pra
ça da Matriz), àsl8h30min. Show 
de Airton do £andolim e grupo 
Reminiscência composto por 
Sampaio, no violão, Augusto, vio
lão de sete cordas, Luis no cava
quinho, José no cavaquinho e 
Jairo, no pandeiro. Entrada 
franca. Apoio Susec.

No

13h45min às I7h. Sábados e do- 
mingosdas17h às21h. Exposição 
permanente sobre petróleo. 
CRISTIANO CHAGAS - 
Quimera Artes e Livros (Osvaldo 
Aranha, 1070, sala 401), de segun
da a sábado, em horário comer
cial. Acrílico sobre tela.

Na

No

Começa 

a Feira da Produção
+++++++++++++++++++

Inicia nesta quinta-feira no Estádio do Sào José (Passo 
da Areia), a partir das 9h, a 1* Feira da Produção de Porto 
Alegre. Participam mais de 100 expositores de artesana
to, produtores de frutas, flores e criadores de animais, en
tre os quais de ràs, peixes, peneis e escargots.

Para o vereador Jorge Goulart, secretário Municipal de 
Indústria e Comércio, a Feira da Produçfto, será uma ex
celente oportunidade para a população conhecer de perto 
tudo aquilo que produz a capital, bem como adquirir pro
dutos por um preço abaixo do mercado. A Feira da 
Produção terá, além disso, atrações para toda a familia, e 
especialmente para as crianças: helicópteros em demons
trações de salvamento, banda marcial, carros de corrida 
antigos e carros de Fórmula 2.

Visitação de quinta a domingo das 9h às 19h; no domin
go, haverá exposição de cães dobermann do Clube Inde
pendente com prova de ataque. Os ingressos custam Cr$ 5 
mil (adultos) e Cr* 1 mil (crianças) e podem ser adquiridos 

bancas de revistas do centro da cidade, na Esquina 
Democrática ou no local.

DEMARQUES

nas
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No Jockey, talento 

e arte em cerâmica

A partir de amanhã até segunda-feira, o Jockey Club 
do Rio Grande _do Sul estará exibindo a mostra 
Talento em Cerâmica, que reúne 38 artistas com 

trabalhos nas mais diferentes modalidades, desde escultu
ras a murais em técnicas diversas. A exposição é comemo
rativa ao segundo aniversário da Associação dos Ceramis- 
tas do Rio Grande do Sul, e poderá ser visitada das 
14h30mln ás 19h. Desde ontem, o Centro Municipal de Cultu
ra está mostrando a exposição Trançado Brasileiro, com a 
qual a Rhodia comemora seus 66 anos de atividades no Bra
sil. No total, estão sendo exibidas 260 peças confeccionadas 
a partir de fibra vegetal nas zonas indígenas, rurais e urba
nas do País.

Hoje e amanhã são as últimas chances para quem não viu 
a mostra Oi Tenta, reunindo trabalhos de 20 jovens artistas 
plásticos locais que, juntos, nos dão uma visão panorâmica 
do que de novo e representativo existe na arte gaúcha con
temporânea. A Oi Tenta está na Arte&Fato, localizada na 
Santo Antônio, 226. A galeria Tina Presser continua 
trando, até o dia 10, seus Pequenos e Grandes Formatos, 
que reúne trabalhos de, entre outros, Karin Lambrecht, 
Grana to, Pasquetti, Iberê, Magliani, Leonilson e Gerch- 
man. Também até dia 10 vai a mostra de fotografias 
Momentos Femininos, de Lisette Guerra, no Espaço de 
Artes do Zaffarl da Cristóvão.

Quem também ainda não viu, tem até domingo para 
apreciar as xilogravuras de Rubem Grilo, no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul. E, até o dia 17, na Galeria do Arco, 
localizada na Tristeza, segue a mostra de ovais inéditos. 
Todas excelentes opções para o fim de semna.
MARIA Lfámtm ttlMt-----  -----
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