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ARTES PLÁSTICAS

Homenagem ao futebol 

em exposição filatélica
a 22 de março, "O Circo" exibe 
jornais e revistas com matérias 
sobre ós circos que visitaram 
Porto Alegre. Até 31 deste mês 
material sobre a fundação da rá
dio Atiãntida. No Museu de Co
municação Hipólito José da Cos
ta (Andradas, 959), com visita
ção das 12 ás 19 horas. Não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil.

por Luiz Carlos Barbosa

Colecionadores de selos, 
desde ontem, dispõem de 
uma opção no roteiro de ex
posições com a abertura da 
Exposição Filatélica, com 
mais de 500 peças. Trata-se 
de uma mostra organizada 5 
pela ECT no Grêmio Náutico | 
União, que exibe selos de di- I 
versos países usados em pe- % 
ríodos de Copa Mundial de ò 
Futebol.

OLEGÁRIO TRIUNFO - Indivi
dual na Pequena Galeria do Mu

de Arte do Rio Grctnde do 
Sul. Expõe pinturas, esculturas e 
desenhos de sua produção re
cente. Visitação até 23 de mar
ço, de terças a domingos, das 10 
às 17 horas. O Margs não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.
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ROTEIRO 5
Selos da Copa no União

EXPOSIÇÃO FILATÉLICA —
Mostra com painéis de selos usa
dos em diversos países e no Bra- MUSEU DE COMUNICAÇÃO — . rcB./n nn mARGS — Exposi-
sil nos períodos de Campeona- Realiza durante todo este mês AC R as e desenhosde
tos Mundiais de Futebol. Promo- quatro pequenas exposições: ÇJ°.d® ÍL0 Favqa Ostro-'
rnn da Emoresa Brasileira de "Adesivos" reune materiais de vários nomes como Faygaus
Correios Sgrafos - Grêmio propaganda de vários temas, wer, Renina Ka.z, Chris.tan von
Náutico União (Quintino Bocaiú- até dia 0. "As Origens de Porto Nerly, Manuel de Araujc'Porto
va, 500), com visitação até 8 de Alegre", mostra fotográfica de Alegre.

rço das 8 às 12 e das 14 ás 18 paisagens da cidade pode ser ço, das 10 ás 17 de terç.
vista de 10a 15 de março. De 17 mmgos.ma

horas.
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No Museu da Comunicação, 

destaque para minimostras
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sobre os circos que visitaram 
Porto Alegre. Até 31 deste mês 
material sobre a fundação da rá
dio Atlântida. No Museu de Co
municação Hipólito José da Cos
ta (Andradas, 959), com visita
ção das 12 às 19 horas. Não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil.

OLEGÁRIO TRIUNFO — Indivi
dual na Pequena GaleriadoMu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul. Expõe pinturas, esculturas e 
desenhos de sua produção re
cente. Visitação até 23 de mar
ço, de terças a domingos, das 10 
às 17 horas. O Margs não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

ACERVO DO MARGS — Exposi
ção de litografias e desenhos de 
vários nomes corno Fayga Ostro- 
wer, Renina Katz, Christian von 
Nerly, Manuel de Araújo Porto 
Alegre. Visitação até 13 de mar
ço, das 10 às 17 de terças a do
mingos.

horas e das 15 às 19horas. Sába
dos das 9 às 13 horas. Até 31 de 
março na Sala de Arte (R. 
Oordini, 501). Fácil estaciona
mento. Possui ar condicionado.

EXPOSIÇÃO FILATÉLICA —
Mostra com painéis de selos usa
dos em diversos países e no Bra
sil nos períodos de Campeona
tos Mundiais de Futebol. Promo
ção da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos no Grêmio 
Náutico União (Quintino Bocaiu
va, 500), com visitação até 8 de 
março, das 8 às 12 e das 14 às 18 
horas. - ■

MUSEU DE COMUNICAÇÃO — 
Realiza durante todo este mês 
quatro pequenas exposições: 
"Adesivos" reúne materiais de 
propaganda de vários temas, 
até dia 8. "As Origens de Porto 
Alegre", mostra fotográfica de 
paisagens da cidade pode ser 
vista de 10a 15 de março. De 17 
a 22 de março, "O Circo" exibe 
jornais e revistas com matérias

Algumas exposições atípi
cas dão a tônica de novidade 
ao setor de Artes. São elas a 
exposição “Filatélica” que 
reúne selos de vários países 
nos períodos dos Campeona
tos Mundiais de Futebol e as 
quatro mini-exposições do 
Museu de Comunicação que 
agrupam material fotográfi
co sobre as origens de Porto 
Alegre, materiais de propa
ganda sobre vários temas e 
jornais e revistas com maté
rias sobre circos.

ROTEIRO
SALA DE ARTE — Apresenta 
mostra do acervo com obras de 
Iberê Camargo, Aldo Malagoli, 
Ângelo Guido, Milton da Costa, 
Bruno Giorgi, Leopoldo Gutuzzo 
e Albano Vizotto, entre outros. O 
horário de visitação é das segun
das às sextas-feiras das 10 às 12


