
-

SECRETARIA DE '.EDUCAÇÃO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIO GPlA-TDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTÀÇãO E PESQUISA

" homenagem a bruno giorgx w

coletiva de escultores gaúchos

Promoção :SEC/3USEC - MARGS

Banco de Desenvolvimento do Estado do RG3

f •

:
Local : MARGS - salas negras - is andar

Nfi de peças :

13/ £1J __86'2M 2U J&Período i a

Observações :

* mostra coletiva de escultores gaúchos sob a curadoria d® 

Francisco Stockinger|8

- EEZ BATTI

- FRANCISCO STOCKINGER

- HÉLIO SANTOS DOS SANTOS

- HENRIQUE RADONSKY

- IRINEÜ GARCIA

- NILTON MAIA

- VASCO PRADO



•w

"HOMENAGEM A BRUNO GIORGI"

Bata: março de 1986, Núcleo da Galeria ainda não deu certeza do 

dia e período.

Local: Salas Negras

Responsável do Niícleo de G-aleria: Nazaré

Mostra de esculturas em mármore; Artistas participantes:

1. Bez Batti - 2 trabalhos

2. Bruno Giorgi - 1 trabalho

3. Francisco Stcckinger - 3 trabalhos (o artista ainda nã© definiu

nem enviou fotos de 2 trabalhos)

4. Helio Santos dos Santos - 1 trabalho

5. Hentique Radonsky - 1 trabalho

6. Irineu Garcia - 3 trabalhos

7. Vasco Prado - 2 trabalhos

8. Nilton Antônio Maia da Silva (Maia) - 1 trabalho

EVE1YN,

Precisamos este material, juntamente com teu texto (l lauda), no 

máximo ate 3§ feira dia 24.

ZJQ. 12.-9 5

Á



A escultura em mármore apresenta uma série de vantagens 

sobre os outros materiais: em primeiro lugar é um material que pode 

ser trabalhado pelo próprio artista desde o início até ao acamento 

final, isto é, não sofre interferência de outros processos nem pas

sa por outros meios como no caso do bronze e rezina; em segundo lu

gar, pode ser colocado tanto nos interiores como ao ar livre, em 

praça páblica e,finalmente, é o mais barato. Agora tem uma coisa: 

dá algum trabalho, mas todo escultor que se preza gosta de trabalhar.

Venho falando nisto há anos, principalmente junto aos jo 

vens, exatamente os que sentem de mais perto estes problemas. Esta 

mostra é um pequeno esforço de um reduzido grupo que procura fazer 

de um mármore o que Miguel Ângelo dizia: Todo bloco de mármore encer 

ra uma escultura, basta se retirar os excessos.

Uma exposição como esta somente poderia ser em homenagem 

ao Mestre Bruno Giorgi, cujas obras primas - mármores - desfilam pe

las praças e jardins do Brasil e que agora mesmo completou 80 glorio 

sos anos.

FRANCISCO STOCKINGER 

Curador da Mostra

mmcs
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre



Até que ponto a produção artística reflete p momento 

seus maiores expoentes? Bruno Giorgi, italiano/carioca que vem de 

completar 80 anos de idade, teve recentemente o retroépecto de sua o 

bra visto no centro do país. Aqui no Sul nos propusemos a verificar 

os seus reflexos. Xico Stockinger, ex-aluno de Giorgi, ex-diretor do 

MARGS, atualmente nosso Mestre de Escultura (junto com Vasco Prado) 

propos-se a realizar a curadoria desta mostra. Através dela faz o le 

vantamento qualitativo da produção sulina de escultura em mármore, 

possibilitando a análise do espectador.

Trata-se de mostra pequena e expressiva, para cuja realiza 

ção o MARGS contou com o apoio do BA.DESUL. Ao ligar seu nome ao even 

to, o BADESUL registra sua sensibilidade para com a cultura da regi

ão por cujo desenvolvimento trabalha, ao ensejar também a transferen 

cia de importante escultura de mármore de Bruno Giorgi, de seu patri 

monio, para o usofruto da comunidade.

A Homenagem a Bruno Giorgi é, pois, a pedra de toque para 

a criação do Museu ao Ar Livre, que estará expondo na Praça da Alfân 

dega esculturas de grande porte, humanizando desta forma a paisagem 

urbana do centro de Porto Alegre e levando o cidadão a um relaciona

mento mais íntimo e cordial com a obra de arte

dos

EVELYN BERG I0SCHPE

Diretora do MARGS

mmcs
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre



BRUNO GIORGI

Bruno Giorgi (Mococa/SP, 1905) realizou seus estudos iniciais com loss, 

em Roma. No Brasil, estudou com A. Maillot, tendo ainda freqSntado 

Academias|)ançon e Grande-Chaumière em Paris, em 1936. Em 1939 fixou re

sidência em São Paulo, integrando-se ao Movimento Modernista ao lado de 

Yictor Brecheret e Mário de Andrade, entre outros, dividindo Atelier 

com Joaquim Pigueira. Participou de inúmeros salões e exposições coleti 

vas entre 1940/45. Na I Bienal de São Paulo, recebeu o Prêmio Companhia 

de Seguros e Capitalização Sul América, em 1950; 12 Prêmio em Escultura 

na II Bienal de Sao Paulo, em 1953. Entre 1958/1979 realiza diversas ex 

posições no Brasil e no exterior, executando diversos monumentos, entre 

os quais destacam-se o ‘Monumento à Juventude*, que realizou para o Mi

nistério da Educação e Saúde do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1940; ‘Do 

is Guerreiros', na Praça dos Três Poderes em Brasília, e o 'Meteoro e a 

Juètiça*, à frente do Palácio da Justiça, também em Brasília, e o Monumen 

to para o Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, em 1983. Em 1985 vá 

rias exposições marcaram a passagem de seus 80 anos, entre as quais de_s 

tacam-se as realizadas nas Galerias Bolsa de Arte de Porto Alegre; Ak - 

tuel e Rio Besign Center, no Rio de Janeiro e Skultura, em São Paulo.

as

Obras presentes a mostra:

Sem Título, Sem Data 

Mármore Belga, 19 x 19 x 12cm.

Coleção Prancisco Stockinger, Porto Alegre

Sem Título, Sem Data

Mármore de Carrara, 20 x 15 x lOcm.

Coleção Prancisco Stockinger, Porto Alegre



BSZ BATTI

João Bez Batti (Venâncio Aires/RS, 1940) estudou desenho e escultura com 

Vasco Prado e Zorávia Bettiol.

Participou de coletiva de Desenho na Faculdade de Arquitetura/üFRGS 

Porto Alegre, 1962. Sua primeira exposição individual ocorreu em 1976 

no Atelier Vasco/Soravia. Participou de leilão de Arte Beneficente

realizado no Palácio Piratini, sede do Governo Gaúcho, em 1976. Em 1977 

realizou exposição individual no Centro de Estudos Brasileiros em Bue-

em

nos Aires/Argentina, e em 1980* no Centro Municipal de Cultura de Porto 

Alegre. Em 1982 participou, como artista convidado, da exposição "Um Sé 

culo de Escultura no Brasil" realizada no Museu de Arte de São Paulo 

Assis Chateaubriand. Em 1979 criou para a Prefeitura Municiapl de Porto 

Alegre os troféiis "Tibicuera", para os melhores do teatro infantil, e 

"Pestival de Musica Brasileira"; em 1980 criou o troféu "Amigos da Comu 

nidade" para o Jornal Semanário, de Bento Gonçalves/RS; em 1984 criou o 

troféu "Cultura", em homenagem a Mario Quintana, para a Prefeitura Muni 

cipal de Alegrete.

Obras presentes a mostra:

Mascara, 1985

Karmore de Carrara, 41 x 33 z 9cm. 

C.A*,Bento Gonçalves

Cabeça, 1985

Mármore de Carrara, 33 x 20 x 20cm. 
Bento GonçalvesC.A •»



FRANCISCO STOCKXNGER

Francisco Stockinger (Traun/lustria, 1919) é escultor, desenMsta e gra 

vador, Naturalizado brasileiro, redicou-se no Rio Grande do Sul. Seu no 

me^ como artista plástico, começou a tomar-se conhecido através de sa

lões e coletivas. Avesso a exposições individuais, levou quinze anos pa 

ra realizar sua primeira exposição individual. Expôs em vários Estados 

brasileiros e em diversos países da Europa e das Américas. Consagrou-se

•Touros* e 'Totens', com técnicas, materiais e 

processos pesquisados e renovados. A mais recente fase de seu trabalho 

inclui colunas e formas diferenciadas em mármore e pedra. Artista em 

constante ascenção, teve participação especial em 1985 no "Panorama da 

Arte Tridimensional" do MAN/SP; participou, ainda como artista convidado

Internacional de São Paulo e da Exposição 

"Destaques da Década", realizada no MAN/SP em 1985.

com seus 'Guerreiros',

da XVIII Bienal

Francisco Stockinger foi diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul

e fundador do Atelier livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Entre as suas muitas premiações destacam-se a Medalha de Bronze do Sa

lão Nacional de Belas Artes de 1948; a Medalha de Ouro do Salão Câmara

Municipal do Distrito Federal e$nl954? o 12 Prêmio no Salão de Arte

Crista, organizado pelo MARGS em 1960 e o Prêmio Aquisição na 1& Bienal 

Nacional de Artes Plásticas, realizada em Salvador/BA, em 1966.

Obras preseites a mostra: 

S/título, 1982

Mármore Português 24 x 24 x 15cm. 

C.A. Porto Alegre

S/Título, 1982

Mármore do Espírito Santo 50 x 30 x 15cm. 

C.A. Porto Alegre

Colona, 1982

Mármore Francês 40 x 20 x 20cm.

Coleção Alexandre Stockinger, Porto Alegre



HENRIQUE RADOHSKY

Henrique Radonsky (Porto Alegre/RS,#.1946) é escultor, desenvolvendo seus 

trabalhos em diversas técnicas. Sua formação apoia-se em mestres como 

Pelis Caselli e Francisco Stockinger com quem trabalha. Entre suas prin 

cipais exposições destaeam-se a dos Alunos de Escultura do Atelier li

vre de Porto Alegre, em 1981; lâ Exposição dos Funcionários da Secreta

ria de Educação e CulturalGS,

1982; Exposição dos Escultores do Atelier Livre de Porto Alegre, em 1982;

da qual participou como convidado, em

1§ Mostra de Arte da Sociedade de Engenharia de Porto Alegre, da qual 

participou também como artista convidado, em 1983; Exposição em Homena

gem aos 70 Anos de Vasco Prado, em 1984; III Exposição da Associação 

dos Escultores do Rio Grande do Sul - AEERGS, em 1984; Exposição da Se

cretaria de Educação do Município de Bage/RS, em 1985; Exposição Badesul,

a convite, em 1985; Exposição em Homenagem a Francisco Stockinger, como 

artista convidado, em 1985; Mostra de Artes Plásticas "Memória Plástica

de Alegrete", como artista convidado, em 1985.

Entre as premiações destacam-se o 22 Lugar Categoria Escultura no XII

Salão RBS.
Henrique Radonsky

íã/foi presidente fundador da Associação dos

Escultores do Estado do Rio Grande do Sul - AEERGS.

legenda, ao lado da foto: "0 prazer esta. no trabalho, na transformação

da matéria bruta em síntese da forma final 

como expressão plástica."

Henrique Radonsky, 1986

V X7
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Obra presente a mostra:

Estudo Abstrato R® 5, 1985

Mármore Espírito Santo, 30 x 15c^\ 
C.A. Porto Alegre



IRINEU GARCIA

Irineu Garcia (São Luiz Gonzaga/ES, 1946) e escultor e arquiteto. Cursou

ci Escola de i>elas Artes de Ivlontevi d eu/Uruguai, onde participou em grupo 

de estudos com Américo Spósito,em 1969. Na década de M 70, além de par

ticipar de coletivas e salões, reaRizou cursos de modelagem em cera per 

dida com Sonia Ebling, em 1976; em 1978, trabalhou no Atelier de Franz

Krajberg; entre 1978/80, frequentou o atelier de Francis_co Stockinger. 

Entre as principais coletivas de que participou destacam-se o Salão de 

.artes Plasticas/Hio de Janeiro/RJ, em 1974; Salão do $ovem Artista RBS 

/Porto Alegre, em 1976, recebendo Menção Honrosa; Mostra de Artistas Ia 

tinos - Galeria de Arte Bamerindus/Porto Alegre/RS, em 1976; Exposição 

Paralela ao Festival de Cinema de Gramado - Galeria Kikito/Gramado/RS, 

em 1978; Escultura na Praça- MARGS/Porto Alegre, em 1979; lâ Mostra de 

Arte Erótica, Galeria RG, Porto Alegre/RS, em 1979; Mostra de Artistas 

Gaúchos - Festival de Cinema de Gramado/RS, em 1980; 1§ Mostra de Arte 

üssioneira - Argentina - Paraguai - Brasil, em São luiz Gonzaga/RS, 

1981; 100 Anos de Escultura no Brasil, MASP/São Paulo, em 1982*. Entre 

suas principais exposições individuais, desta-se a realizada na Galeria 

Singular/Porlo Alegre, em 1982.

À par de sua atuaçao como escultor, Irineu Garcia cripu e executou mu

rais para a Fundação Gaúcha do Trabalho, em Porto Alegre/1973; 

Floriampolis Palace Hotel/Santa Catarina, 1977; entre seus prêmios des 

tacamos Menção Honrosa no V Salão do Jovem Artista RBS, em Porto Alegre, 

em 1979; Estátua Vitória, em 1984, do Comitê- do Prêmio Mundial de Cultu 

ra pelas Letras, Artes, Ciências, do Centro Studios e Investigación de 

la Nación, em Salsomaggione/ltália.

em

para o

Legenda, ao lado da foto:"Ao pensarmos em criar no mármore,

ra, quente por dentro. Uma vida nascendo 

interior respira, tem ritmos puros e elemen-

do

tares, quase sempre sinuosos, tomados do mun 

do orgânico e espiritualmente tensos."

Irineu Garcia, 1986
Vo r '

Obras presentes a mostra:

Da Série Germinação 'Semente II», 1983 

Mármore de Carrara, 63 x 30o*.

Coleção Ivoncy Ioschpe, Porto Alegre

Da Série Germinação 'Semente IV', 1983 

Mármore de Carrara, 33 x 29cr*'
Coleção Ivoncy Ioschpe, Porto Alegre

Mulher Sentada, 1983

Mármore de Carrara, 63 x 25

Coleção Ivoncy Ioschpe, Porto Alegre



MAIA

Nilton Antonio Maia da Silva (São José do Norte/RS, 1953) estudou 

Gláuco Pinto de Morais, Danúbio Gonçalves e Paulo Porcela, no Átelier 

livre de Porto Alegre entre 1972/73. Entre 1974/75, realizou viagem de 

esfudos a Parati/RJ, recebendo orientação de Frank Schaeffer, leontino 

e Djanira da Motta. Em 1981, freqtlentou o Atelier do escultor Irineu 

Garcia. Criou o troféu "Guil&ermo Melechi" para a Associação das Agên

cias de Turismo do Brasil/RS, e o troféu da revista Crinas*, em 1982; 

em 1983, na fundição de Francisco Stockinger, criou 0 troféu. "Vicente 

Rao" para o Carnaval de Porto Alegre.

Entre suas exposições individuais, destacam-se as realizadas na Galeria 

Amniemeyr/RJ, e da Galeria de Arte da Associação Badesul/Porto Alegre, 

com terracotas, em 1985. Maia participou ainda de diversas exposições 

coletivas, descando-se a II Mostra de Arte Missioneira, realizada em 

Posadas/Argentina, em 1984. Entre os prêmios recebidos destaca-se 0 2^ 

lugar em Escultura, no Salão Estadual de Artes Plásticas da Academia 

Racional de letras e Ciências Alceu V/amosy, de Porto 4legre, em 1983.

com

legenda da foto: “A partir do momento em que comecei a conviver com

artistas da minha área, senti que cada dia tinha 

segurança para expressar tudo aquilo que estava 

preso dentro de mim."

Nilton Maia, 1986

Obra# presente# a mostra:

Torso, 1985

Mármore Espírito Santo, 30 x 15 x 10cm. 

C.A. Porto Alegre



VASCO PRADO

Vasco Prado (URuguaiana/ES, 1914) foi bolsista do Governo Francês entre 

1947/40, estudando no Atelier de Femand lêger. Realizou ainda estágios 

na Polonia, Espanha, Alemanha e Portugal entre 1968/69. Entre 1947/85 

Vasco Prado realizou 91 exposições individuais 210 Brasil, America do Ê 

Sul, Europa e Japão, descando-se entre elas "25 Anos de Esculttira", 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul/Porto Alegre, em 1966; "Vasco Prado

no

- 40 Anos de Desenho: 1940 - 1980", realizada em Porto Alegre, 1980; 

"Retrospectiva Vasco Prado" organizada pelo MARGS ef^.984, que foi apre 

sentada ainda no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares 

Penteado/São Paulo e no interior do Estado. Entre 1948/85 participou 

de diversas exposições coletivas no Brasil, América do Norte e América

Latina, Europa, China e Japão, destacando-se entre elas a IX Bienal In

ternacional de São Paulo, em 1967; I Bienal do Metal, Varsovia/Polônia, 

em 1969; IV E X Panorama da Arte Brasileira: Escultura e Objeto, em São 

Paulo, em 1972 e 1978; II Bienal da Pequena Escultura de Budapes

te/Hungria, em 1973; XIII Mostra Intemazzionale di Scultura Al*Aperto 

Sissa Pagani, Museu de Arte Moderna de Milão/Itália, em 1982; Exposição 

do II Grande Prêmio ICataro Takamura, Museu ao Ar livre de Hakone/Japão, 

em 1984; XVIII Bienal Internacional de São Paulo/SP, em 1985, como

artista convidado^. Entre seus inúmeros prêmios destacasse o am^recen 

te, o Prêmio Hakone do Museu ao Ar Livre/Japão, em 1984. Escultor de 

espaços abertos, '/asco Prado tem suas abras semeadas por diversos 

cípios do interior e da capital gaúcha.

munie

Leganda da foto:"Não compreendo como se possa fazer arte atualmente sem

atentar para o que ganha sentido mais agudo na realida 

de histérica.

As minhas motivações nascem do mundo que, a cada dia 

não é o mesmo de sempre. Por isso preciso vê-lo de no

vo, procurar nele 0 gesto intenso da vida."

Vas c 0 Prado, 1986

Obras presentes a mostra:

Torso Feminino, 1985

Mármore de Carrara 21,5 x 16,5 x 58,5cm. 

C.A. Porto Alegre

Torso Feminino, 1985

Mármore Rio Grande 63,5 x 31,5 x 24,5cm. 

Coleção Lauro Sturm, Porto Alegre
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"Esta é a minha obra. É o meu trabalho, uma busca 

constante que venho fazendo através de erros e acertos, 
mas motivados sempre pela minha visão afirmativa do ho

mem e da vida.

Aliás, se sou um artista figurativo é justamento, \ 
a meu ver, por este empenho no mundo humano. Procuro re \ 

presentar o homem, fazer palpável o seu anseio de amor, I 

de lioerdade. Em suma, vê-lo na sua relação 

mais homens e também como parte da natureza.

Tão compreendo como se possa fazer arte atualmen 

te sem atentar para o que ganha sentido mais agudo 

realidade histérica.

1
com os de-

2 na

As minhas motivações nascem do mundo que, a cada 
dia, não é o mesmo de sempre. Por isso preciso vê-lo de 

novo, procurar nele o gesto intenso da vida.
-^Gsco^este resultado no meu trabalho de artista.

Assim, se sou levado forçosamente à pesquisa de forma,

não é gratuitamente,

Acho que na minha obra são os temas vivos da minha 
periência que comandam as exigências formais* 

mente tenho limitações que nem sempre permitem realizar 

meu intento. 0 importante é que tendo para ele, 

da das minhas possibilidades.

Recebi, nos meus começos, influências diversas, 

que foram sendo superadas através dos anos de trabalho. 

Criei, assim, a minha própria linguagem".

3
por uma obsessão experimentalista.

ex- 

Natural-*

na medi

- *r
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Of. n9 569/85 - MARGS Porto Alegre, 02 de outubro de 1985

Senhor Vice-Presidente

O Museu de Arte do Rio Grandeddo Sul, 
oogão destinado à difusão e incentivo do fazer artístico gaúcho e ã guarda 

e preservação do maior e mais significativo acervo artístico do Estado, de

dica-se ã educação não-formal e permanente da comunidade rio-grandense. Em 

atenção a estes objetivos, o MARGS tem perseguido a dinamização de suas ati 

vidades através de diversos projetos que têm proporcionado um significativo 

alargamento de sua audiência.

Como orgão repertoriador do fazer ar

tístico, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul tem realizado exposições tem
porárias, difundindo a arte nas mais variadas tendências. Assim, o MARGS es 

tara realizando de 21 de novembro a 31 de dezembro doccorrente, uma
gem ao escultor de maior relevo no cenário artístico brasileiro, Bruno Gior 
giç através de uma exposição que reunirá os escultores gaúchos que traba

lham o mármore, sob a curadoria de Francisco Stockinger.

Para esta significativa oportunidade, 
o MARGS gostaria de contar com o apoio do BADESUL, através da transferência 

de uma escultura de Bruno Giorgi, de propriedade deste orgão, afim de ini

ciar antiga aspiração deste Museu: a criação de seu Museu ao Ar Livre, 
área fronteira ao prédio do MARGS. 0 acervo de nosso Museu de Arte, cartão- 

de-visita do Estado, vem sendo composto por tranferência de obras de pré

dios públicos (inclusive do Palácio Piratíni) e de doações de artistas e em 

presários. Através destas transferências valoriza-se o patrimônio-artístico 

do Estado, conferindo-lhe condições adequadas de visitação e estudo.

na

limo. Sr.

Dr. OSWALDO PETERSEN PAIVA 

Vice-Presidente do BADESUL 

Rua Sete de Setembro, 666 - 19 andar 

N/Capital
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Na oportunidade reafirmamos nosso de

sejo de trabalhar juntos na busca da afirmação de objetivos comuns e apre

sentamos nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente

FRANCISCO STOCKINGER 

Curador da Mostra

EVELYN BERG’IOSCHPE 

Diretora do MARGS

*

\



Of. n? 137/86- MARGS Porto Alegre, 21 de fevereiro de 1986.

Prezado Senhor

Em atençao a sua solicitação, estamos 
formalizando, através do presente, a solicitação de apoio do BADESUL para 

são de 1000 (mil) catálogos, conforme modelo e conteúdos encaminhados 18 do corrente.

Devido a urgência, não foi possível

realizar novo orçamento, uma vez que o que segue em anexo já está defasado, consulta 

mos a CORAG por telefone, para uma atualização aproximada, cujo custo estaria em tor 

no de Cr$ 4.500.000 ( quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros), para impressão dos 

mil catálogos referidos.

a ímpres-

Temos conhecimento de que nossos pra

zos de impressão estariam praticamente vencidos para impressão na CORAG, devido ao 

acúmulo de serviços da área oficial que esta gráfica possui. Sendo a abertura da mos 

tra marcada para o prêximo dia 13, seria importante que os catálogos estivessem im

pressos nesta data. Aproveitamos a oportunidade para consultá-los sobre a possibili

dade de fazer a impressão em outra gráfica.

Na oportunidade em que renovamos-lhe

nossos protestos de estima e consideração, afirmamos nossa certeza de contarmos 

o apoio do BADESUL para mais esta iniciativa cultural do Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul.

com

Atenciosamente,

jJfy/ifcw-v
EVELYN BERG IOSCHPE 

Diretora do MARGS

limo. Sr.

DR OSWALDO PETERSEN PAIVA 

M.D. Diretor do BADESUL 

Av. Sete de Setembro 666 

N/_apital mines
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre



PEDIDO

^7 companhia rio-grandense de artes gráficas
EDITORA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Aparício Borges, 2199 - Fone: 36-6044 - .TMò 10249corag

CLIENTE

ENDEREÇO ENCARREGADO

CIDADE CGC(MF)EST. INSCR. EST.

S/consulta de S/referência Data da Proposta

Obséquio conferir os dados referentes a v/empresa, se não estiverem corretos favor completá-los.

À COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
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CONDIÇÕES GERAIS A QUE SE SUBORDINAM 
AS ENCOMENDAS DE TRABALHOS GRÁFICOS

1 — A presente previsão de preços foi 
elaborada com base nas informações 
fornecidas pelo cliente e sua interpreta
ção por parte da Gráfica e a que decor
re das especificações que dela constam.
2 — Nem a Gráfica nem o cliente pode
rão invocar a seu favor acordos ou pro
messas verbais contrárias às cláusulas 
destas condições gerais ou das especifi
cações fixadas no pedido original, no 
formulário de orçamento ou na confir
mação do pedido emitida pela Gráfica.
3 — A Gráfica reserva-se o direito de, 
dentro de 15 (quinze) dias contados da 
data do conhecimento do pedido, recu
sá-los sem quaisquer ônus ou gravames.
4 — Tal prazo poderá ser ultrapassado, 
desde que não seja possfvel à Gráfica, 
em tempo hábil, obter informações ca
dastrais sobre os clientes. Caberá à Grá
fica, neste caso, cientificar o cliente, 
por escrito, deste fato.
5 — A Gráfica poderá confirmar pedi
dos dom data certa de fornecimento, 
quando dispuser de todos os elemen
tos e de todos os materiais que lhe per
mitam assim proceder.
6-Será facultado à Gráfica fixar o 
prazo de entrega CONDICIONALMEN- 
TE: a) caso esteja na dependência de 
elementos ou informações a serem for
necidas pelo cliente; b) quando não dis
puser da matéria-prima necessária à 
execução do pedido e tiver que louvar- 
se nas promessas dos fornecedores das 
citadas matérias-primas.
7 — Confirmado por escrito pela Gráfi
ca o pedido será considerado como lí
quido e certo, não cabendo a nenhuma 
das partes modificá-lo ou anulá-lo sem 
consentimento da outra.
8 — Mesmo concordando com a modi
ficação ou anulação de pedido confir
mado, g Gráfica se reserva o direito de 
obter o ressarcimento das despesas que 
tenha efetuado e dos prejuízos oriun

dos de tal procedimento, conforme se 
dispõe a seguir: a) a Gráfica terá direito 
ao ressarcimento da matéria-prima des
pendida, bem como da mão-de-obra 
empregada no preparo ou na execução 
parcial do pedido; b) á Gráfica caberá, 
ainda, direito ao ressarcimento das des
pesas de financiamento sobre a matéria- 
prima, especialmente adquirida para a 
execução do pedido, durante o perío
do que esta ficou imobilizada, à dispo
sição dos clientes, à razão de 2% (dois 
por cento) ao més; c) a Gráfica, inde
pendentemente do ressarcimento fixa
do sob "b", poderá exigir que os clien
tes adquiram a matéria-prima que, pa
ra execução do pedido, já tenha com
prado.
9 — Não assistirá ao cliente o direito 
de protelar a execução do pedido por 
qualquer razão, inclusive pela retenção 
de provas, que deverão ser devolvidas, 
no máximo 5 (cinco) dias após o seu 
recebimento. Ocorrendo a protelação, 
assistirá à Gráfica o direito de conside
rar o pedido anulado e o de ressarcir-se 
das despesase dos prejuízos resultantes, 
conforme exposto na cláusula 8.
10 —Qualquer alteração dos originais 
por parte dos clientes, seja nas provas 
ou seja em comunicações à parte, im
plicará em reajuste de preços e modifi
cação do prazo de entrega por parte da 
Gráfica.
11 — Na entrega da mercadoria admi- 
tir-se-á uma tolerância de até 10% (dez 
por cento) para mais ou para menos 
fazendo-se débito pelo total realmente 
fornecido. Excluem-se desta disposição, 
é evidente, os formulários numerados.
12 — Pertencerão aos clientes somente 
os materiais explicitamente debitados 
em nota fiscal, não lhes cabendo qual
quer direito sobre artes finais, chapas, 
clichês, etc., confeccionados pela Gráfi-

13 — A manutenção ou conservação de

composições tipográficas ou arte final 
será motivo de ajuste em separado, po
dendo a Gráfica estipular a cobrança 
das despesas decorrentes.
14 — Caso os clientes forneçam à Gráfi
ca a matéria-prima porta-impressão, es
ta deverá ser de boa qualidade, com fi
bra longitudinal, isenta de poeira, e de 
gramatura, espessura e tensão unifor
mes, arcando os clientes com os danos 
que tal matéria-prima, por deficiente, 
possa vir a provocar em. seu equipamen
to. Será lícito â Gráfica, neste caso, co
brar uma taxa a título de despesa de ar
mazenamento e conservação.
15 — A Gráfica não responderá por 
prejuízos que eventualmente venham a 
sofrer os clientes em decorrência de 
atraso de fornecimento da mercadoria 
em razão de caso fortuito ou de força 
maior.
16 — Cabe à Gráfica o direito de sustar 
seus fornecimentos quando o cliente 
estiver em atraso com o pagamento de 
fornecimentos anteriores ou em caso 
de ocorrências que venham a prejudicar 
o crédito do cliente.
17 —Em caso de divergência entre o 
cliente e a Gráfica, no que tange à qua
lidade da mercadoria fornecida, dos 
materiais ou matérias-primas utilizadas 
em sua fabricação, bem como em caso 
de dúvida quanto à interpretação des
tas condições ou de outras que forem 
estipuladas, será eleito o foro de Porto 
Alegre.

18 — Respeitada a funcionalidade à es
tética dos impressos, é lícito à Gráfica 
fazer constar deles seu nome e/ou sua 
marca.
19 —Os originais, arte final e outros 
materiais pertencentes ao cliente e não 
solicitados dentro de 20 dias após a 
entrega da encomenda, serão considera
dos como sem valor e como tal serão 
incinerados.

ca.
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No Margs, até o dia 23, vo
cê tem a chance de ver os 
trabalhos de Olegário Triun
fo, um dos pcucos primitivos 
gaúchos, e cuja obra retrata 
temas como as vivências ur
banas do interior com desta
que para os casarios. O Mu
seu vai mostrar também, a 
partir desta quinta-feira, 15 
obras de sete escultores do 
Estado. A exposição tem cu
radoria de Xico Stockinger e 
é em homenagem aos 80 
anos de vida comemorados 
no ano passado por Bruno 
Giorgi, que hoje reside no 
Rio de Janeiro. Integram a 
também duas obras do pró
prio Giorgi. Os demais artis
tas são Bez Batti, Hélio San
tos dos Santos, Henrique 
Randonsky, Irineu Garcia, 
Nilton Maia, Vasco Prado e 
Xico Stockinger, ex-aluno do 
mestre.
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1 Pintura sobre
madeira

"Cabeça"Homenagem 

a Giorgi
(1985),
de Bez Batti

A partir de amanhã o Margs estará pres
tando uma homenagem ao escultor Bruno 
Giorgi, que teve seus 80 anos de vida come
morados no ano que passou com expressi
vas retrospectivas de sua obra realizadas 
no centro do País. A mostra tem curadoria 
de Xico Stockinger, ex-aluno de Giorgi, e 
pretende ser um levantamento da produ
ção artística gaúcha em mármore. Ao to
do, estão reunidas 15 obras de sete esculto
res do Estado, além de duas obras do pró
prio Giorgi. São eles: Bez Batti, Hélio San
tos dos Santos, Henrique Radonsky, Irineu 
Garcia, Nilton Maid, Vasco Prado e Xico 
Stockinger. A exposição poderá ser visita
da até o dia 13 de abril.

"Semente II" (1983), 
de Irineu Garcia

"Torso Feminino" (1985), 
de Vasco Prado

' i 1 < rj " ’ S, íNotas
* A artista plástica Karin Lambrecht, 28, 
foi escolhida, juntamente com outros qua
tro artistas, para viajar pelos Estados Uni
dos e viver durante dois meses em uma co
lônia americana de artistas com o pa
trocínio da USIA, sede em Washington do 
Serviço de Divulgação e Relações Cultu
rais dos Estados Unidos. Este foi o primei
ro prêmio oferecido pela USIA através de 
um importante programa-piloto para bol
sas de estudo. A artista, que entre 80 e 82 
estudou com Ralmond Glrke na "Hochs- 
chule Der Kunste”, em Berlim Ocidental, 
foi selecionada entre milhares de candida
tos, provenientes de todas as partes do 
mundo. Entre os cinco escolhidos, Karin é 
a unlca mulher. Os demais são do Egito, 
Coréia do Sul, Uganda e Iugoslávia.
3|(

Na próxima terça-feira o Theatro São 
Pedro estará Inaugurando sua primeira

exposição deste ano. Intitulada "Dramáti
ca”, ela reúne 30 fotos de atrizes profissio
nais do palco gaúcho, resultado de cinco 
meses de trabalho de Irene Santos. Entre 
as focalizadas aparecem Denlze Barella, 
Isabel Ibias, Nora Prado, Mima Sprltzer, 
Xala Felippe, Sandra Dani, Isis Medeiros, 
Graça Nunes e Haydée Porto.

A partir de amanhã os cariocas já pode
rão ver a mostra "Gravura Contemporâ
nea”, que integra o projeto "Extramu- 
ros”, do Margs. Ela fica até o dia 12 de 
abril no Solar Grandjean de Montigny da 
PUC.
*

O Museu, aliás, continua convocando os 
artistas plásticos locais para integrarem o 
"Projeto Releitura”. Os interessados de
verão procurar o Núcleo dó acervo, de ter
ças a sextas-feiras.
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LETRA DE CÂMBIO AIERIDI#N4L
BAtCO MERIDIONAL DO BRASIL S A

ARTES PLÁSTICAS

O reconhecimento a Giorgi
por Luiz Carlos Barbosa das no tema-lítulo "Agrotó- 

xicos". Oulra face da exposição 
são as cinco pinturas de sua série 
recente "Manequins", inspirada 
nos manequins de vitrines das 
rua da Praia e Borges de Medei
ros. Completando a individual, 
há três pinturas de 85 e três dese
nhos da série do ano passado do 
Parque da Redenção. Horário de 
visitação de segunda a sexta, 
das 10 às 12 e das 14 às 20 horas, 
aos sábados das 10 às 12 e das 14 
às 19 horas, até 31 de março 
(Paulino Teixeira, 35). Estacio
namento fácil na rua e não pos
sui ar condicionado.

Do tão fotografada e re
produzida em cartões pos
to is, de certa maneira tor- 
Mou-se uma ilustre sem iden
tidade, pelo desgaste de seu 
significado devido à repeti
ção exagerada de sua ima
gem. Trata-se daquela es
cultura de quatro metros de 
mármore, em frente ao Mi
nistério das Relações Exte
riores, em Brasília. O "Me
teoro", símbolo da capital 
federal, no dizer do crítico 
.Jacob Klintowitz, represen
ta a um só tempo a imagem 
face afetiva da memória 
barroca. Por isso, Klin
towitz recusa a afirmação de 
que o país não tem uma tra
dição na escultura. “Foi no 
Brasil que existiu a escultu
ra de Aleijadinho. E é no 
Brasil que existe o ‘Meteoro’ 
de Bruno Giorgi”. Em 13 de 
agosto do ano passado, o 
mestre Giorgi, paulista de 
Mococa completou 80 anos. 
Ocorreram diversas exposi
ções em sua homenagem, in
clusive uma em Porto Ale
gre — na Bolsa de Arte.

Hoje. o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul também 
presta seu reconhecimento 
ao autor não só de “Meteo
ro”, mas de "Alvorada”, 
"Deusa”, "Germinal" e tan
tas outras esculturas que o 
classificam como o mais im
portante escultor brasileiro 
contemporâneo. Às 19 horas, 
o Margs inaugura a coletiva 
“Homenagem a Bruno Gior
gi", uma exposição com 15 
mármores e sete escultores 
gaúchos, organizada pelo 
antigo aluno de Giorgi, 
Francisco Stockinger. A 
princípio, a mostra deveria 
ser um evento nacional, que 
começaria no Margs, com a 
presença de Bruno Giorgi, e 
itinerária pelo país, mas a 
doença do mestre e falta de 
verbas reduziu as dimen
sões da exposição.

Stockinger reuniu pelo 
menos duas gerações de es
cultores para homenagear o 
criador de "Construção” e 
"Germinal", que terá duas 
obras suas expostas no 
Margs. O próprio Stockinger 
participa da exposição ao la
do de Vasco Prado, que tem 
também Bez Batti, Nilton 
Maia. Henrique Radomsky. 
Irineu Garcia e Hélio San-

SALA DE ARTE
mostra do acervo com obras de 
Iberê Camargo, Aldo Malagoli, 
Ângelo Guido, Milton da Costa, 
BrunoGiorgi, LeopoldoGutuzzoe 
Albano Vizotto, entre outros. O 
horário de visitaçãoé das segun- ' 
das às sextas-feiras das 10 às 12 
horas e das 15 às 19 horas. Sába
dos das 9 às 13 horas. Até 31 de 
março na Sala de Arte (R. Bordi- 
ni, 501). Fácil estacionamento.

CYNTHIA VASCONCELLOS — 
Expõe os trabalhos que com
põem sua primeira individual. 
São 23 obras produzidas entre os 
anos de 84 e 86 nas quais a artista 
faz seu exercicio crítico sobre a 
cultura de massa, utilizando co
mo linguagem a pintura sobre 
madeira, papel e tela. Sem utili
zar o recurso excessivo das cores 
vibrantes, sua figuração é uma 
espécie de "clip" que referencia 
a televisão e a música.

O horário de visitação é de se
gunda a sexta-feira das 10 às 12 
e das 14 às 19 horas e aos sába
dos das 10 às 17 horas. Na Gale
ria Arte & Fato (Santo Antônio, 
22), até 31 de março. Não há ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas transver
sais.

Apresenta

Escultura de Hélio dos bantos, na homenagem a Bruno Giorgi

tos dos Santos. “Esta mostra 
é um pequeno esforço de um 
reduzido grupo que procura 
fazer de um mármore o que 
Miguel Ângelo dizia: ‘Todo 
bloco de mármore encerra 
uma escultura, basta se reti
rar os excessos”, declara 
Stockinger. E sentencia: 
“Uma exposição como esta 
somente poderia ser em ho
menagem ao mestre Bruno 
Giorgi, cujas obras-primas 
— mármores — desfilam pe
las praças e jardins do Bra
sil e que agora mesmo com
pletou 80 gloriosos anos ’ ’.

Para Nilton Maia, que 
mostra nesta exposição um 
torso de formas clássicas — 
fugindo de sua temática 
obsessiva das "Gordas”, co
mum na terracota —, é a 
conquista de respeito como 
escultor participar dessa 
mostra. "Significa um ter
mômetro do amadureci
mento artístico", arrisca o 
escultor Henrique Radoms
ky, que expõe um abstrato 
de 31 centímetros de diâme-

wer, Renma Katz, Chrisliari von 
Nerly, Manuel de Araú|o Porto 
Alegre. Visitação até 13 de mar
ço, das 10 às 17 de terças a do
mingos.
IBERÊ CAMARGO — Abre tem

porada na Galeria Tina Presser, 
reunindo 37 trabalhos entre pin
turas e desenhos. O núcleo mais 
importante da mostra são as sé
ries ecológicas I e II, datadas de 
agosto do ano passado, basea-
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ky. que expõe um abstrato 
de 31 centímetros de diâme
tro. Hélio Santos dos Santos 
acrescenta que chegar ao 
público através de uma pro
moção que homenageia Bru
no Giorgi, ao lado de nomes 
como Vasco Prado e Stoc- 
kinger. representa uma va- 
lorização de seu trabalho. 
Ele mostra uma figura esti
lizada. quase abstrata. 
Além do exercício individual 
em seus ateliers, os artistas 
que integram “Homenagem 
a Bruno Giorgi" têm se en
contrado no atelier de Stoc- 
kinger, para aperfeiçoar a 
escultura em mármore. Afi
nal, como diz Radomsky, “a 
pedra não dá para colar. O 
corte tem que ser certeiro".

roteiro

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 
vista de 10 a 15 de março. De 17 
a 22 de março, "O Circo" exibe 
jornais e revistas com matérias sa
bre os circos que visitaram Porto 
Alegre. Até 31 deste mês 
rial sobre a fundação da rádio 
Atlântida. No Museu de Comu
nicação Hipólilo José da Costa 
(Andradas, 959), com visitação 
das 12às 19horas. Nãopossuiar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

OLEGÁRIO TRIUNFO — Indivi
dual na Pequena Galeria do Mu
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 NO MARGS — Exposi
ção de litografias e desenhos de 
vários nomes como Fayga Ostro-

ser

mate-
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★ MarDia e Guaracy Tei
xeira, Adriana e Paulo Hol- 
termann voltaram recente
mente do Rio, onde partici
param do Congresso Intera- 
mericano de Medicina, no 
Hotel Intercontinental. 
Também acompanharam 
toda a programação social, 
que culminou com recepção 
no Iate Club, todo decorado 
com girassóis e cisnes pela 
piscina.

em sua bonita maison da 
Tristeza para o desfile da 
coleção da MC Mulher para 
a próxima estação. A data 
vai ser Fixada quando Maria 
do Carmo Bueno voltar de 
sua viagem a Europa.

★ Festejando o Dia Inter
nacional da Mulher, o res
taurante Porto Velho teve 
altíssima frequência na noi
te de sábado, com grande 
mesa liderada por Cléa Car- 
pi da Rocha e Yedda Mon- 
tano Difini.

* A estilista Lya Guedes 
vai ter ocasião concorrida Lya Guedes

★ Artista plástico Bruno 
Giorgi, atualmente com 80 
anos e residindo no Rio, 
tem homenagem na noite 
de hoje, nas Salas Negras 
do MARGS. Xico Stockin- 
ger, ex-aluno do mestre, or
ganizou exposição que con
ta com obras dos escultores 
gaúchos Bez Batti, Irineu 
Garcia, Nilton Maia e Vasco 
Prado, entre outros.

★ João Dória Jr., do São 
Paulo Convention Bureau, 
reúne hoje seus convidados 
para a apresentação do pro
jeto São Paulo Halley Festi
val, no novíssimo Mofarrej 
Sheraton Hotel. Na ocasião, 
a família Halley (persona
gens que refletem o espírito 
do cometa e que terão suas 
imagens utilizadas comer
cialmente) será apresentada 
oficialmente.
★ Dalila e Aldo Dias Rosa 

retomando de viagem que 
incluiu os cenários paradi
síacos do Tahifi, as ilhas 
Papeete, e já preparam seu 
próximo roteiro, com os 
principais centros do Orien
te.
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Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

Homenagem e individuais
de seus 80 anos. No Margs (Pra
ça da Alfândega), com horário 
de visitação das terças às sextas- 
feiras, das 12 às 17 horas e aos 
sábados e domingos das 10 às 17 
horas até 13 de maio. O estacio
namento é difícil e não há ar 
condicionado.

A homenagem a Bmno 
C iorgi na passagem de seus 
8 lanosé o motivo da coletiva 
reunindo trabalhos em már- 
rii^fe organizada pelo escul
tor' Francisco Stockinger 
que o Margs inaugurou on
tem. A mostra, que conta 
com nomes como Nilton 
Mãia e Vasco Prado, fica em 
exposição até 13 de maio. Na 
área de individuais, os tra
balhos de Iberé Camargo e 
da' estreante Cynlhia Vas- 
concellos são destaques.

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 Morgs não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

IBERÊ CAMARGO — Abre tem
porada na Galeria Tina Presser, 
reunindo 37 trabalhos entre pin
turas e desenhos. O núcleo mais 
importante da mostra são as sé
ries ecológicas I e II, datadas de 
agosto do ano passado, basea
das no tema-título "Agrotó- 
xícos". Outra face da exposição 
são as cinco pinturas de sua série 
recente "Manequins", inspirada 
nos manequins de vitrines das 
rua da Praia e Borges de Medei
ros. Completando a individual, 
há três pinturas de 85 e três dese
nhos da série do ano passado do 
Parque da Redenção. Horário de 
visitação de segunda a sexta, 
das 10 às 12 e das 14 às 20 horas, 
aos sábados das 10 às 12 e das 14 
às 19 horas, até 31 de março 
(Paulino Teixeira, 35). Estacio
namento fácil na rua e não pos- Desenho da série "Ecológica II", de Iberê Camargo 
sui ar condicionado.

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 matériasso- 
bre os circos que visitaram Porto 
Alegre. Até 31 deste mês mate
rial sobre a fundação da rádio 
Atlântida. No Museu de Comu
nicação Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959), com visitação 
das 12 às 19 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

ROTEIRO

HOMENAGEM A BRUNO GIOR- 
Gl — Mostra organizada sob a 
curadoria do escultor Francisco 
Stockinger que reúne trabalhos 
de sete escultores gaúchos. São 
13 esculturas em mármore bran
co He Francisco Stockinger, Bez 
Batti, Hélio Santos dos Santos, 
Henrique Radonsky, Irineu Gcir- 
cia.J^Jilton Maia e Vasco Prado, 
além de duas esculturas do pró- 
píio homenageado por ocasião

wm
OLEGÁRIO TRIUNFO — Indivi
dual na Pequena Galeria doMu-

SALA DE ARTE — Apresenta 
mostra do acervo com obras de 
Iberê Camargo, Aldo Malagoli, 
Ângelo Guido, Milton da Costa, 
BrunoGiorgi. LeopoldoGutuzzoe 
Albano Vizotto, entre outros O 
horário de visitação é das segun
das as sextas-feiras das 10 às 12 
horas e das 15 às 19 horas. Sába
dos das 9 às 13 horas. Até 31 de 
março na Sala de Arte (R. Bordi- 
ni, 501). Fácil estacionamento.

CYNTHIA VASCONCELLOS —
Expõe os trabalhos que com
põem sua primeira individual. 
São 23 obras produzidas entre os 
anos de 84 e 8ó nas quais a artista

faz seu exercício critico sobre a 
cultura de massa, utilizando co
mo linguagem a pintura sobre 
madeira, papel e tela. Sem utili
zar o recurso excessivo das cores 
vibrantes, sua figuração é uma 
espécie do "clip" que referencia 
a televisão e a música.

O horário de visitação é de se
gunda a sexta-feira das 10 às 12 
e das 14 às 19 horas e aos sába
dos das 10 às 17 horas. Na Gale
ria Arte & Fato (Santo Antônio, 
22), até 31 de março. Não há ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas transver
sais.
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Cynthia: opções 

das individuais
horas e das 15 às 19 horas. Sába
dos das 9 às 13 horas. Até 31 de 
março na Sala de Arte (R. Bordi- 
ni, 501). Fácil estacionamento.

ries ecológicas I e II, datadas de 
agosto do ano passado, basea
das no tema-título "Agrotó- 
xicos". Outra face da exposição

HOMENAGEM A BRUNO GIOR-
Gl — Mostra organizada sob a 
curadoria do escultor Francisco 
Stockinger que reúne trabalhos 
de sete escultores gaúchos. São são as cinco pinturas de sua série

recente "Manequins .inspirada 
manequins de vitrines das 

da Praia e Borges de Medei- 
Completando a individual, 

há três pinturas de 85 e três dese
nhos da série do ano passado do 
Parque da Redenção. Horário de 
visitação de segunda a sexta, 
das 10 às 12 e das 14 às 20 horas, 
aos sábados das 10 às 12 e das 14 
às 19 horas, até 31 de março 
(Paulino Teixeira, 35). Estacio
namento fácil na rua e não pos
sui ar condicionado.

CYNTHIA VASCONCELLOS —
Expõe os trabalhos que com
põem sua primeira individual. 
São 23 obras produzidas entre os 
anos de 84 e 86 nas quais a artista 
faz seu exercício crítico sobre a 
cultura de massa, utilizando co- 

linguagem a pintura sobre 
madeira, papel e tela. Sem utili
zar o recurso excessivo das cores 
vibrantes, sua figuração é uma 
espécie de "clip" que referencia 
a televisão e a música.

O horário de visitação é de se
gunda a sexta-feira das 10 às 12 
e das 14 às 19 horas e aos sába
dos das 10 às 17 horas. Na Gale
ria Arte & Fato (Santo Antônio, 
22), até 31 de março. Não há ar 
condicionado e o estaciona- 

to é mais fácil nas transver-

13 esculturas em mármore bran
co de Francisco Stockinger, Bez 
Batti, Hélio Santos dos Santos, 
Henrique Radonsky, Irineu Gar
cia, Nilton Maia e Vasco Prado, 
além de duas esculturas do pró
prio homenageado por ocasião 
de seus 80 anos. No Margs (Pra
ça da Alfândega), com horário 
de visitação das terças às sextas- 
feiras, das 12 às 17 horas e aos 
sábados e domingos das 10 às 17 
horas até 13 de maio. O estacio
namento é difícil e não há ar 
condicionado.

nos
rua
ros.

mo

SALA DE ARTE — Apresenta 
mostra do acervo com obras de 

MUSEU DE COMUNICAÇÃO — iberê Camargo, Aldo Malagoli, 
Realiza durante todo este mês Ângelo Guido, Milton dai Costa, 
quatro pequenas exposições: BrunoGiorgi, LeopoldoGutuzzoe
"Adesivos" reúne materiais de Albano Vizotto, entre outros. O 
propaganda de vários temas, horário de visitação é das segun-
até dia 8. "As Origens de Porto ^as às sextas-feiras das 10 às 12 
Alegre", mostra fotográfica de 
paisagens da cidade pode ser 
vista de 10 a 15 de março. De 17 
a 22 de março, "O Circo" exibe 
jornais erevistascom matérias so
bre os circos que visitaram Porto 
Alegre. Até 31 deste mês mate
rial sobre a fundação da rádio 
Atlântida. No Museu de Comu
nicação Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959), com visitação 
das 12 às 19 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

men
sais.

ROTEIRO
OLEGÁRIO TRIUNFO — Indivi
dual na Pequena Galeria do Mu
seu

II HOLLYWOOD ROCK — "TNT",
Lulu Santos, "Tokyo" e "Kid 
Abelha e os Abóboras Selva- Sul. Expõe pinturas, esculturas e 
gens" se apresentam sábado a desenhos de sua produção re
partir das 21 horas, no palco cente. Visitação até 23 de mar-
montado no Parque Marinha do ço, de terças a domingos, das 10 
Brasil. A iniciativa é da Holly- às 17 horas. O Margs não possui 
wood, que já promoveu o mes- ar condicionado e o estaciona- 
mo show no Guarujá (SP) e em mento é difícil.
Camboriú (SC).

de Arte do Rio Grande do

IBERÊ CAMARGO — Abre tem- 
MOREIRINHA E SEUS SUSPIRAN porada na Galeria Tina Presser, 
BLUES — Show da banda, a par- reunindo 37 trabalhos entre pin- 
tirdas 19horas, em frente ao bar turas e desenhos. O núcleo mais 
Escaler, na Redenção. importante da mostra são as sé-
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Homenagem 

ao mestre 

de escultura
■ Xlco Stockinger foi “ani
ma e cuore” da mostra de 
escultores gaúchos para 
homenagear Bruno Giorgi. 
Depois de realizar a sele
ção, Xico estava eufórico 
com o nível de trabalhos 
reunidos.

■ O vemissage na tarde de 
quinta-feira levou alguns 
artistas e colecionadores 
as Salas Negras do Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul, onde a diretoria rece
bia juntamente com os es
cultores.

■ A coleç&o de trabalhos 
merece as melhores refe
rências pela qualidade 
artística. Sâo mármores 
bem trabalhados mostran
do a nova fase de Irineu 
Garcia, atenç&o com sua 
“Mulher sentada,” “Torso 
masculino” de Nilton 
Mala, “Cabeça” de Bez 
Batti, que breve terá expo
sição organizada pela 
agência de Arte, e os traba
lhos de Vasco Prado, Fran
cisco Stockinger, Hélio 
Santos dos Santos, Henri
que Radonsky, que foram 
admirados por Lya Slsson,

Os escultores 
Henrique Randonsky 
e Marísia Salgado Martins

muito alinhada num traje 
esportivo verde e azul, 
Marisla Salgado Martins, 
Ângela Pettini e Daisy Goi- 
danich, entre multa gente 
mais. A mostra, estende-se 
até abril, permitindo co
nhecer o atual nível da es
cultura no Sul.

Oaisy Goidamch,
Nilton Maia e Xico Stockinger

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

COLETIVA — Inaugurando sua 
agenda para 86, a Contemporâ
nea Galeria de Arte promove a 
coletiva "Versão Nu" com traba
lhos das três artistas gaúchas: 
Hilda Mattos, Esther Bianco e 
Amarili. "Versão Nu" apresenta 
interpretações pessoais do nu 
feminino em aquarelas, pintu
ras e desenhos. Na Contempo
rânea Galeria de Arte e Decora
ção (Mariano de Matos, 11, No
vo Hamburgo), até 5 de abril. O 
horário de visitação é de segun
da a sexta-feira das 9 às 
1 lh30min e das 14 às 19 horas. 
Aos sábados das 9 às 11 h30min.

Amarilli Licht. Intitularia 
“Versões do Nu”, a exposi
ção reúne aquarelas, pintu
ras e desenhos, focalizando o 
nu feminino.

' vista de 10 a 15 de março. De 17 
a 22 de março, "O Circo" exibe 
jornais e revistas com matérias so
bre os circos que visitaram Porto 
Alegre. Até 31 deste mês mate
rial sobre a fundação da rádio 
Atlântida. No Museu de Comu
nicação Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959), com visitação 
das 12 às 19 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

ROTEIRO
ANNA MARIA D'ORNELLAS —
Segunda individual da artista na 
qual reúne 31 pinturas à anilina 
sobre papel-arroz que fazem 
parte da série "Simbiose das Co
res". A mostra tem o patrocínio 
do Banco Francês e Brasileiro e 
permanece em exposição no es
paço cultural do banco (Siqueira 
Campos, 824 -- 5? andar), até 
11 de abril. O horário de visita
ção é das 10 às 18 horas de se
gunda as sextas-feiras. Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.
MÁRIO RÕHNELT — O artista pe- 
lotense radicado em Porto Ale
gre expõe nesta individual 20 
desenhos, abrangendo sua pro
dução do período de 1983 a 
1986. Utilizando as técnicas do 
grafite e da tinta acrílica de di
versas maneiras, justapondo e 
sobrepondo procedimentos que 
vão da mancha de cor ao realis
mo fotográfico, Rõhnelt coloca 
nos desenhos situações de con
traste entre o banal e o erudito, 
figura e abstração, estático e 
móvel. Na Sobrado Galeria de 
Arte (Gen. Sampaio, 1204 A- 
legrete), até 03 de abril. O horá
rio de visitação é das 9 às 12 e 
das 14 às 18h30min de segunda 
a sexta-feira e aos sábados das 9 
às 19 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil no fim de semana.
JOSÉ CARLOS MOURA — Inau-

OLEGÁRIO TRIUNFO — Indivi
dual na Pequena Galeria do Mu
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.

IBERÊ CAMARGO — Abre tem
porada na Galeria Tina Presser, 
reunindo 37 trabalhos entre pin
turas e desenhos. O núcleo mais 
importante da mostra são as sé
ries ecológicas I e II, datadas de 
agosto do ano passado, basea
das no tema-título "Agrotó- 
xicos". Outra face da exposição 
são as cinco pinturas de sua série 
recente "Manequins", inspirada 
nos manequins de vitrines das 
rua da Praia e Borges de Medei
ros. Completando a individual, 
há três pinturas de 85 e três dese
nhos da série do ano passado do 
Parque da Redenção. Horário de 
visitação de segunda a sexta, 
das 10 às 12 e das 14 às 20 horas, 
aos sábados das 10 às 12 e das 14 
às 19 horas, até 31 de março 
(Paulino Teixeira, 35). Estacio
namento fácil na rua e não pos
sui ar condicionado.

HOMENAGEM A BRUNO GIOR-
Gl — Mostra organizada sob a 
curadoria do escultor Francisco 
Stockinger que reúne trabalhos 
de sete escultores gaúchos. São 

ROSANA KRUG — Primeira in- 13 esculturas em mármore bran- 
dividual da artista plástica leo- 
poldense, reunindo 14 desenhos 
de 50x70cm e duas pinturas de 
lOOxlOOcm realizadas entre no
vembro de 85 e fevereiro de 86.
Para fazê-los, Rosana utilizou 
spray, pastel, tinta acrílica, lápis de seus 80 anos. No Margs (Pra- 
e nanquim. Paralelo a esta ex
posição, a galeria estará mos
trando os três desenhos realiza
dos a quatro mãos pelos artistas sábados e domingos das 10às 17 
Antônio Frantz e Mário Rõhnelt. horas até 13 de maio. O estacio- 
Selecionados para o Salão Na- namento é difícil e não há ar 
cional do Rio de Janeiro entre 85 condicionado,
e 86, os desenhos são inéditos ,
no estado. Na Gestual Galeria , MUSEU DE COMUNICAÇÃO — 
de Arte (João Correia, 896 — Realiza durante todo este mês 
Sàõ Leopoldo), até 12 de abril, O 
horário de visitação é das 13 às 
19 horas na segunda-feira, das 9 propaganda de vários temas, 
às 12 horas e das 13h30minàs 19 até dia 8. "As Origens de Porto 
horas de terças as sextas-feiras e Alegre", mostra fotográfica de 
aos sábados das 9 às 15 horas. paisagens da cidade pode ser

co de Francisco Stockinger, Bez 
Batti, Hélio Santos dos Santos, 
Henrique Radonsky, Irineu Gar
cia, Nilton Maia e Vasco Prado, 
além de duas esculturas do pró
prio homenageado por ocasião

OUTROS VERNISSAGKS
A estreante Rosana Krug, 

que ascendeu ao circuito de 
galerias na coletiva “Moci
dade Independente”, pro
movida pela Arte & Fato. 
realiza vernissage hoje às 20 
ioras na galeria Gestual, de 
São Leopoldo, de sua primei
ra individual. Ela mostrará 
14 desenhos e duas pinturas, 
:>nde utiliza diversos mate- 
riais como spray, pastel, tin
ia acrílica, lápis e nanquim. 
rambém hoje à noite, às 21 
loras, a galeria Contempo
rânea, de Novo Hamburgo, 
íbre uma coletiva com Hil- 
ia Mattos, Esther Bianco e

ça da Alfândega), com horário 
de visitação das terças às sextas- 
feiras, das 12 às 17 horas e aos

quatro pequenas exposições: 
"Adesivos" reúne materiais de
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Trabalho
em
mármore

® Recebendo muitos visi
tantes a mostra de esculto
res gaúchos que teve a cola
boração de Xico Stockinger. 
As Salas Negras do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
contam com esculturas em 
mármore, e mestre Xico 
considera como a melhor de
finição dos artistas que no 
estágio do trabalho em pe
dra mostram suas qualida
des. Bez Battu figura na 
mostra com uma cabeça de 
mármore. No inicio da se
mana, Batti recebeu a visita 
de Yeda Goldsztein em seu 
atelier em Bento Gonçalves. 
Yeda foi ver as peças que es
tão formando a coleção para 
a mostra marcada para ju
nho, na Singular.

® Maria Beatriz Hartmann 
Guimarães, filha de Lauro 
Guimarães e Maninha Hart
mann Guimarães, dará o 
sim a Timothy Joseph Bali, 
que reside em Nova Iorque, 
no altar da Capela de Nossa 
Senhora da Assunção, na en
trada da noite de sábado.

Person Antônio viajou na 
última semana rumo à Ale
manha para uma temporada 
de estudos. Vai completar o 
curso de engenharia fre- 
qüentado a Fachschule Fúr 
Musikinstrumentenbau, em 
Ludwlgsburg. Ainda na 
agenda de estudos em curso 
de especialização na moder
na técnica relacionada aos 
pianos na fábrica Euterpe, 
em Langlau.

® Lydia Ling foi a anfitriã 
de ocasião de chá na sua re
sidência na tarde de ontem, 
quando reuniu as colabora
dores do curso de culinária 
internacional, que Inicia em 
breve no Centro de Cursos da 
Imcosul. que também cola
bora com a Liga Feminina 
de Combate ao Câncer. A en
tidade promove o curso pela 
quinta vez, Iniciando sua 
campanha pare arrecadar 
fundos para o Hospital Santa 
Rita.

® A festa de amanhã na Se- 
venth House vai reunir o gru
po jovem para buffet de fru
tas e clerico, no melhor esti
lo de Punta dei Este. Debo- 
rah Sant’Anna e Meg Die- 
bold estão distribuindo os
convites.
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porada na Galeria Tina Presser, ! 
reunindo 37 trabalhos entre pin
turas e desenhos. O núcleo mais 
importante da mostra são as sé
ries ecológicas I e II, datadas de ; 
agosto do ano passado, basea- ! 
das no tema-título "Agrotó- - 
xicos". Outra face da exposição 
são as cinco pinturas de sua série 
recente "Manequins”, inspirada 
nos manequins de vitrines das 
rua da Praia e Borges de Medei
ros. Completando a individual, 
há três pinturcs de 85 e três dese
nhos da série do ano passado do 
Parque da Redenção. Horário de 
visitação de segunda a sexta, 
das 10às 12edas 14 às 20 horas, 
aos sábados das 10 às 12 e das 14 
às 19 horas, avé 31 de março 
(Paulino Teixeira, 35). Estacio
namento fácil na rua e não pos
sui ar condicionado.
CYNTHIA VASCONCELLOS — 
Expõe os trabalhos que com
põem sua primeira individual. 
São 23 obras produzidas entre os 
anos de 84 e 8ó nas quais a artista 
faz seu exercício critico sobre a 
cultura de massa, utilizando co
mo linguagem a pintura sobre 
madeira, papel e telci. Sem utili
zar o recurso excessivo das cores 
vibrantes, sua figuração é uma 
espécie de "clip" que referencia 
a televisão e a música.

O horário de visitação é de se
gunda a sexta-feira das 10 às 12 
e das 14 às 19 horas e aos sába
dos das 10 às 17 horas. Na Gale
ria Arte & Fato (Santo Antônio, 
22), até 31 de março. Não há ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas transver
sais.
ARTHUR PIZA: DOS ANOS 50 
AOS 80 —Mostra individual do 
artista brasileiro radicado em 
Paris há 20 anos cedida ao Margs 
pelo Museu de Arte Moderna de 
São Paulo, reunindo o produto 
de 30 anos de produção deste 
artista. Além de gravuras de viá
rias épocas, esta exposição traz 
seus trabalhos mais recentes: as; 
colagens montadas em caixas 
de acrílico. No Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Praça da Al
fândega), com horário de visita
ção de terças às sextas-feiras das
12 às 17 horas e aos sábados e 
domingos das lOàs 17 horas, até
13 de maio. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil.
DR AMÁTICA — Mostra fotográ
fica resultante de cinco meses 
de trabalho da dupla Zé Adão 
Barbosa, diretor de arte,e Irene 
Santos na realização das fotos 
em preto e branco e da pintura a 
mão. A proposta do trabalho é 
documentar o teatro gaúcho fo
calizando as atrizes para que 
frente à lente possam surgir as 
personagens mais variadas, fru
to da imaginação e fantasia dos 
atores. No Teatro São Pedro 
(Praça da Matriz), até seis de 
maio. O horário de visitação é 
das 12 às 19 horas e nos horários 
dos espetáculos noturnos. A sala 
de exposições não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil.
DULCE HELFER — Mostra foto
gráfica individual da artista nas 
quais há a busca da captura dos 
momentos do cotidiano com um 
toque de arte da câmara de Dul
ce. Há ainda, o fascínio pelo bu
cólico, pela somora e pelo mis
tério. Na Galeria D'Arte do 
Theatro Mágico (Thomaz Flores, 
123/3? andar), até JOdeste mês.
O horário de visitação é de terça 
a domingo das 20 às 3 horas. 
Não possui ar condicionado e o 
estacionamento é fácil na rua.

ROTEIRO

HOMENAGEM A BRUNO GIOR- 
Gl — Mostra organizada sob a 
curadoria do escultor Francisco 
Stockinger que reúne trabalhos 
de sete escultores gaúchos. São 
13 esculturas em mármore bran
co de Francisco Stockinger, Bez 
Batti, Hélio Santos dos Santos, 
Henrique Radonsky, Irineu Gar
cia, Nilton Maia e Vasco Prado, 
além de duas esculturas do pró
prio homenageado por ocasião 
de seus 80 anos. No Margs (Pra
ça da Alfândega), com horário 
de visitação das terças às sextas- 
feiras, das 12 às 17 horas e aos 
sábados e domingos das 10 às 17 
horas até 13 de maio. O estacio
namento é difícil e não há ar 
condicionado.
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 10 a 15 de março. De 17 
a 22 de março, "O Circo" exibe 
jornais e revistas com matérias so
bre os circos que visitaram Porto 
Alegre. Até 31 deste mês mate
rial sobre a fundação da rádio 
Atlântida. No Museu de Comu
nicação Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959), com visitação 
das 12 às 19 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.
OLEGÁRIO TRIUNFO — Indivi
dual na Pequena Galeria do Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul. Expõe pinturas, escuituras 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.
IBERÊ CAMARGO — Abre tem-
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Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

Do papel artesanal a Tomaselli
flores, borboletas e formasMÁRIO RÕHNELT — O artista pe- 

lotense radicado em Porto Ale
gre expõe nesta individual 20 
desenhos, abrangendo sua pro
dução do período de 1983 a 
1986. Utilizando as técnicas do 
grafite e da tinta acrílica de di- 

maneiras, justapondo e 
sobrepondo procedimentos que 
vão da mancha de cor ao realis- 

fotográfico, Rõhnelt coloca 
desenhos situações de com 

traste entre o banal e o erudito, 
figura e abstração, estático e 
móvel. Na Sobrado Galeria de 
Arte (Gen. Sampaio, 1204 — A- 
legrete), até 03 de abril. O horá
rio de visitação é das 9 às 12 e 
das 14 às !8h30min de segunda 
a sexta-feira e aos sábados das 9 
às 19 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil no fim de semana.

que desta experiência conse
guem um enriquecimento, 
cujos resultados precisam 
ser compartilhados.

SLIDES DE ARTE
Dia 31, segunda-feira, a 

Bolsa de Arte exibirá uma 
série de slides com trabalhos 
da artista plástica Maria To
maselli Cirne Lima, comen
tados pela própria autora. 
São obras de uma individual 
realizada no Instituto Aus
tríaco de Cultura, em Roma, 
que Maria Tomaselli fez em 
outubro do ano passado.

ros,
geométricas. Na Singular (Trav. 
Frederico Linck, 45), até 10 de 
abril? O horário de visitação é 
das 9 às 12 horas e das 14 às 19 
horas de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 9h30min às 13 
horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil. Tente 
a Castro Alves ou Casemiro de

tas de jovens artistas locais. 
Desta vez o projeto reúne 
quatro nomes numa instala
ção com papel artesanal: 
Otacflio Camilo. Wilson Ca
valcanti, Bárbara Benz e 
Neusa Dagani mostrarão 
suas
tipos de fibras, com desta
que na reciclagem de sucata 
de papel. Para os artistas, 
esta tarefa de refazer o pa
pel significa uma viagem 
por dentro do suporte, dife
rente de aplicar - 'coisas” so
bre o papel. Eles avaliam

partir das 12 horas estarão 
ministrando um curso sobre 
a fabricação de papel arte
sanal. Além de abordagens 
teóricas, os três artistas, com 
exposição no Margs, orien
tarão um laboratório inten
sivo com trabalhos práticos.

AVANT PREMIÊRE
Combinado à mostra das 

galerias do 2? andar, o Espa
ço Investigação abriga a 
promoção 
avant-première, em que o 
público pode ver obras inédi-

por Luiz Carlos Barbosa

Nesta quinta-feira, que 
antecede o feriado de Pás
coa, o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul lidera a pro
gramação no circuito de ar
tes da cidade. Durante o dia 
inteiro, o Margs desenvolve
rá atividades sobre o papel 
como
artística. Os americanos 
Bob Nugent e Laurence Bar- 
ker, que junto com o paulista- 

Otávio Roth realizaram 
vemíssage ontem à noite, a

versaspesquisas com vários

Abreu.
mo

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 10 a 15 de março. De 17 
a 22 de março, "O Circo” exibe 
jornais e revistas com matérias so
bre os circos que visitaram Porto 
Alegre. Até 31 deste mês mate
rial sobre a fundação da rádio 
Atlântida. No Museu de Comu
nicação Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959), com visitação 
das 12 às 19 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é dificil.

suporte e expressão nos

denominada
no

ROTEIROViver com arte: receita de um mundo melhor.
ANNA MARIA D ORNELLAS —
Segunda individual da artista na 
qual reúne 31 pinturas à anilina 
sobre papel-arroz que fazem 
parte da série "Simbiose das Co
res". A mostra tem o patrocínio 
do Banco Francês e Brasileiro e 
permanece em exposição no es
paço cultural do banco (Siqueira 
Campos, 824 — 5? andar), até 
11 de abril. O horário de visita
ção é das 10 às 18 horas de se
gunda as sextas-feiras. Possui ar 
condicionado e o estaciona- turas que convidam ao tato em 
mento é difícil. delicados desenhos de pássa-

JOSÉ CARLOS MOURA — Inau
gurando o calendário de exposi
ções da Singular Galeria de Ar
te, o artista apresenta sua nova 
séiie de relevos aquarelados. 
São peças únicas, elaboradas 
através de uma matriz trabalha
da que, após ser transposta para 
o papel, é realçada por um sua- 

olorido de aquarela. Nestes 
trabalhos, o artista explora tex-

Samhig
//<. . MOINHOS HIOCMUOÍNSIS

ROSANA KRUG — Primeira in
dividual da artista plástica leo- 
poldense, reunindo 14desenhos 
de 50x70cm e duas pinturas de

ve c

Abrindo caminhos para a cultura.

Obra de Maria Tomaselli Cirne Lima, na Bolsa de Arte

cultura de massa, utilizando co
mo linguagem a pintura sobre 
madeira, papel e tela. Sem utili
zar o recurso excessivo das cores 
vibrantes, sua figuração é uma 
espécie de "clip" que referencia 
a televisão e a música.

O horário de visitação é de se
gunda a sexta-feira das 10 às 12 
e das 14 às 19 horas e aos sába
dos das 10 às 17 horas. Na Gale
ria Arte & Fato (Santo Antônio, 
22), até 31 de março. Não há ar 
mndirionado e o estaciono-

I
lOOxlOOcm realizadas entre no
vembro de 85 e fevereiro de 86. 
Para fazê-los, Rosana utilizou 
spray, pastel, tinta acrílica, lápis 
e nanquim. Paralelo a esta ex
posição. a galeria estará mos
trando os três desenhos realiza
dos a quatro mãos pelos artistas 
Antônio Frantz e Mário Rõhnelt. 
Selecionados para o Salão Na
cional do Rio de Janeiro entre 85 
e 86, os desenhos são inéditos 
no estado. Na Gestual Galeria 
rAn Arf«a í i<~irtn Cnrrpin flÇ6
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ARTES PLÁSTICAS ào

O roteiro das galerias, aqui
BERENICE LAKS
grense com exercício artístico 
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de 50x70cm e duas pinturas de 
lOOxlOOcm realizadas entre no
vembro de 85 e fevereiro de 86. 
Para fazè-los, Rosana utilizou 

B3.IB B}S3 spray, pastel, tinta acrílica, lápis 
G ‘3JU3LUBS nanquim. Paralelo a esta ex- 
-B">0|S3p zipos^ão, a galeria estará mos- 
-3Uiopnbc,ranc*0 os ,rès desenhos realtza- 
‘SbCbjb^ dos a 0ua,ro n'áos pelos artistas 
-BJtliJ3d TAn,°nio Frenlz e Mário Róhnelt 

« i Selecionados para o Salão Na- 
^ Acionai do Rio de Janeiro entre 85

Porto-ale- Ça da Alfândega), com horário 
de visitação das terças às sextas- 
feiras das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos das 10 às 17 
horas, até 13 de maio. Possui ar 
condicionado e estacionamen
to, normalmente difícil, é facili
tado pela variedade de gara
gens pagas das imediações.

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

nnnns das imedia- 
96 CO IE wa

?J^e 86, os desenhos são inéditos 
3ÜS3 bjbi|10 estacj0 Gestuol Galeria
-3ds3 °lnde Arte (João Correia, 896 
0q3J Iujasãü Leopoldo), até 12 de abril. O 
(fH) 930horário de visitação é das 13 às 
oub 3}S3f |9 |1oras na segunda-feira, das9 
9jduJl 3 às 12 horas e das 13h30min ás 19 

horas de terças as sextas-feiras e 
aos sábados das 9 às 15 horas.

COLETIVA — Inaugurando sua 
agenda para 86, a Contemporâ
nea Galeria de Arte promove a 
coletiva "Versão Nu" com traba
lhos das três artistas gaúchas: 
Hilda Mattos, Esther Bianco eUIOD
Amarili. "Versão Nu" apresenta 
interpretações pessoais do nu 
feminino em aquarelas, pintu-
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ração do ator e cenógrafo Zé 
Adão Barbosa, focalizando tipos 
dramáticos compostos por diver-

-------------- sas atrizes gaúchas. Entre elas
a jj , . 'i<çi 'jok' > H Ü Xaia l illipí, Isis Medeiros San- 

/\ I\ / r,i 1 1,9 Ác ^/>'£ draDani, MarlhaBiavaschi, Lúcia
Serpa. Na Sala de Exposições do 
Thealro São Peároalé 6de maio 
Carmen Righi —Com Vernissa- 
ge às 21 horas, inaugura indivi
dual com pinturas a óleo e cola
gens na galeria de arte do Thea- 
tro AAágico, onde expõe até 25 
de abril.

DIA 1?

Anna Maria D'Omellas Pros
segue com sua exposição de 
pinturas em anilina sobre papel- 
arroz da série "Simbiose das Co 
res", até 11 de abril. No Espaço 
Cultural do Banco Francês e Bra
sileiro (rua Siqueira Campos, 
824 5° andar).
Mário Róhnelt - Com indiví 
dual na Galeria Sobrado, de 
Alegrete, continua expondo 
seus desenhos em técnica mista 
até 3 de abril.
José Carlos Moura — Permane
ce mostrando seus relevos aqua- 
relados na Galeria de Arte Sin
gular até 10 de abril.
Rosana Krug — Continua com 
exposição individual de dese
nhos na galeria Gestual. de São 
Leopoldo, com visitação até 12 
de abril.
Versões do Nu Coletiva orga
nizada na galeria Contemporâ
nea, de Novo Hamburgo, com 
as artistas Esther Bianco, Amaril- 
li Licht e Hilda Mattos. Prossegue 
em exposição até 5 de abril. 
Homenagem a Bruno Giorgi 
Mostra organizada no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul pelo 
escultor Xico Stockmger, que 
reúne além de duas obras do 
mestre brasileiro outras obras: 
Nilton Maia, Irineu Garcia, Hen
rique Radomsky, Hélio Santos 
dos Santos, Bez Batti, Vasco Pra
do e do próprio Stockinger. Visi
tação até 13 de maio.
Arthur Pizza Artista radicado 
há 20anosem Paris, realiza indi
vidual no Margs, com obras ce
didas pelo acervo do Museu de 
Arte Moderna de Sáo Paulo. Até 
13 de maio o público poderá co
nhecer a gravura e os relevos re
cortados do paulistano, que de- 
pois de 30 anos de carreira ex
põe pelo primeira vez no Sul. 
Dramática — Mostro fotográfica

DIA 3

Harly Barcellos Couto — Inau- 
’ gura individual de pinturas "In- 
trospectiva I" na galeria Munici
pal de Arte de Pelotas, com ex
posição até 30 de abril 
Amélia Toledo — Faz exposição 
individual no Espaço Investiga
ção do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, com pinturas de 
grandes formatos da série "Limi
tes da Cor" até 27 de abril.

DIA 4

Yeddo Titze - Vernissage às 21 
horas na galeria Arte & Fato, on
de expõe pinturas e gouoches 
até 30 de abril.

DIA 5
Mira Schendel - Realiza sua 
primeira individual em Porto 
Alegre na galeria Tina Presser, 
que mostrará até 30 de abril, as 
pinturas da artista plástica suíça 
há 37 anos radicada no Brasil

DIA 9

Flávio Scholles Abre exposi
ção individual na galeria Real
ce, com 40 pinturas de sua pro
dução recente, que poderá ser 
vista até 30 de abril.

DIA 15

Alice Soares 
siçào individual com 26 dese
nhos, que a galeria Singular 
mostra até 30 de abril.
Massuo Nakakubo — Expõe 
uma série de gravuras (sedgra- 
fias e litografias), na galeria 
Delphus Arte Sobre Papel

Inaugura expo-

de IreBe Santos, com a colabo-

sem
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O roteiro das galerias, aqui
BERENICE LAKS
grense com exercício artístico 
em Pelotas inaugura individual, 
a segunda da artista, com obras 
de nus e abstratos, realizados 
em técnica mista, com tinta acrí
lica sobre papel de dimensões 
variadas (desde 25x30cm até 
80xó0cm). Os preços destas 
obras variam de Cz$ 250,00 a 
CzS 450,00. Visitação de segun
da a sábado, sem período deter
minado, sempre das 8 às 18h 
30min. Na Galeria de Arte da 
Casa Masson de Pelotas (Andra
de Neves, 1909).

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

MÁRIO RÓHNELT — O artista pe- 
lotense radicado em Porto Ale
gre expõe nesta individual 20 
desenhos, abrangendo sua pro
dução do período de 1983 a 
1986. Utilizando as técnicas do 
grafite e da tinta acrílica de di
versas maneiras, justapondo e 
sobrepondo procedimentos que 
vão da mancha de cor ao realis
mo fotográfico, Ròhnelt coloca 
nos desenhos situações de con
traste entre o banal e o erudito, 
figura e abstração, estático e 
móvel. Na Sobrado Galeria de 
Arte (Gen. Sampaio, 1204 A- 
legrete), até 03 de abril. O horá
rio de visitação é das 9 às 12 e 
das 14 ás 18h30min de segunda 
a sexta-feira e aos sábados das 9 
às 19 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil no fim de semana.

JOSÉ CARLOS MOURA - Inau
gurando o calendário de exposi
ções da Singular Galeria de Ar
te, c artista apresenta sua nova 
séiie de relevos aquarelados. 
São peças únicas, elaboradas 
através de uma matriz trabalha
da que, após ser transposta para 
o papel, é realçada por um sua
ve colorido de aquarela. Nestes 
trabalhos, o artista explora tex
turas que convidam ao tato em 
delicados desenhos de pássa
ros, flores, borboletas e formas 
geométricas. Na Singular (Trav. 
Frederico linck, 45), até 10 de 
abril. O horário de visitação é 
das 9 às 12 horas e das 14 às 19 
horas de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 9h30min às 13 
horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil. Tente 
a Castro Alves ou Casemiro de 
Abreu.
ROSANA KRUG Pnme.ro in
dividual do artista olástica *eo 
poldense, reunindo 14desenhos

Porto-ale- de 50x70cm e duas pinturas de 
lOOxlOOcm realizadas entre no
vembro de 85 e fevereiro de 86. 
Para fazê-los, Rosana utilizou 
spray, pastel, tinta acrílica, lápis 
e nanquim. Paralelo a esta ex
posição, a galeria estará mos
trando os três desenhos realiza
dos a quatro mãos pelos artistas 
Antônio Franlz e Mário Rõhnelt. 
Selecionados para o Salão Na
cional do Rio de Janeiro entre 85 
e 86, os desenhos são inéditos 
no estado. Na Gestual Galeria 
de Arte (João Correia. 896 
São Leopoldo), até 12 de abril. O 
horário de visitação é das 13 às 
19 horas na segunda-feira, das9 
às 12 horas e das 13h30min às 19 
horas de terças as sextas-feiras e 
aos sábados das 9 às 15 horas.

COLETIVA — Inaugurando sua 
agenda para 86, a Contemporâ
nea Galeria de Arte promove a 
coletiva "Versão Nu" com traba
lhos das três artistas gaúchas: 
Hilda Mattos, Esther Bianco e 
Amarili. "Versão Nu" apresenta 
interpretações pessoais do nu 
feminino em aquarelas, pintu
ras e desenhos. Na Contempo
rânea Galeria de Arte e Decora
ção (Mariana de Matos, 11, No
vo Hamburgo), até 5 de abril. O 
horário de visitação é de segun
da a sexta-feira das 9 às 
11 h30min e das 14 às 19 horas. 
Aos sábados das 9 às 11 h30mm.

ça da Alfândega), com horário 
de visitação das terças às sextas- 
feiras das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos das 10 às 17 
horas, até 13 de maio. Possui ar 
condicionado e estacionamen
to, normalmente difícil, é facili
tado pela variedade de gara
gens pagas das imediações.

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

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

HOMENAGEM A BRUNO GIOR-
Gl Mostra organizada sob cu
radoria do escultor Francisco 
Stockmger que reúne trabalhos 
de sete escultores gaúchos. São 
13 esculturas em mármore bran
co de Francisco Stockinger, Bez 
Batti, Hélio Santos dos Santos 
Henrique Radonsky, Irineu Gar
cia, Nilton Maia e Vasco Prado, 
além de duas esculturas do pró
prio homenageado por ocasião 
de seus 80 anos. No Margs (Pra-

tlas eros-
tposição de 
sobre papel- 
iiose das Co 
I. No Espaço 
ancês e Bra- 
a Campos,

gèns na galeria de arte do I hea-
tro Mágico, onde expõe até 25 
de abril.

DIA 3

Harly Barcellos Couto — Inau
gura individual de pinturas "In- 
trospoctiva I" na galeria Munici
pal de Arte de Pelotas, com ex
posição até 30 de abril.
Amélia Toledo - Faz exposição 
individual no Espaço Investiga-

Com indivi- 
lobrado, de 
3 expondo 
écnica mista
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