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Retalhos
encontro. Inscrições estão 
abertas a partir do dia 15 
de março na secretaria do 
clube.

as coleções de dez tecela
gens que participam da Se
leção Rhodia Sport Wear 
para Primavera/Verão 
86/87, quando pela primei
ra vez, no Brasil, serão 
mostradas segundo o perfil 
psicográfico do consumi
dor. Até sexta-feira, have
rá dois desfiles diários: às 
10 e às 15h. Confeccionistas 
de todo o País vão saber 
das novidades.
£

Eneida Barboza é uma 
mulher experiente na pro
moção de eventos culturais 
como ela tão bem compro
vou quando na presidência 
da Associação Porto- 
alegrense das Cidadãs. Es
te ano, Eneida coordena 
um curso de Atualização 
Cultural, promovido pelo 
Departamento Cívico Cul
tural da Sogipa. Com aulas 
às terças-feiras à tarde, es
te curso vai começar dia 15 
de abril, com a duração de 
dois meses, sendo progra
madas duas aulas a cada

* São Paulo, este mês, é o 
centro dos lançamentos de 
tecidos para Primave
ra/Verão 86/87 com a reali
zação da Fenatec e outros 
eventos paralelos. Pela pri
meira vez, a Rio Guahyba, 
esta indústria do Rio Gran
de do Sul, faz promoção na 
forma de um coquetel em 
show-room montado com 
amostras de seus tecidos. 
Vai ser na noite de 26, 
quarta-feira, no 
França.

* A Festa da Uva será o 
cenário do desfile da cole
ção outono/inverno da Pet- 
tenati, dia 22, às 21 horas e 
dia 2 de março, às 20 h, no 
Auditório dos Pavilhões da 
Festa da Uva. Após a reali
zação destes dois desfiles, 
a indústria de malhas e 
confecções recebe convida
dos em seu estande.

Buffet

* Começam hoje na Casa 
da Rhodia os desfiles com * Na próxima quinta- 

feira, o Margs abre, às 19h, 
a exposição “Artistas Cata
rinenses”, envolvendo pin
tura, escultura, desenho, 
relevos metálicos, pintura 
em areia, gravura e cerâ
mica. Do grupo de artistas 
fazem parte Flávia Fer
nandes que mostra gravu
ras, a escultora Helena 
Montenegro e Jandira Lo- 
renz (desenho).
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Artistas catarinenses 

no Margs
Quinze jovens artistas catarinenses es

tarão reunidos a partir de hoje no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). Eles 
sào os mais novos e expressivos talentos 
daquele Estado, de acordo com o diretor 
do Museu de Arte de Santa Catarina, Hum
berto Tomaslni, desenvolvendo as mais di
versas técnicas e estilos e oferecendo uma 
amostragem da atual produção local. A 
exposlçào reúne 45 obras de artistas resi
dentes em Florianópolis, Blumenau, Join
ville e Lages, embora muitos tenham vin
do de outros Estados. Inclusive do centro 
do País.

S&o eles: Clênio Souza, Henrique 
Schwanke e Rubens Oestroen (pintura); 
Flávio Souto, Hamilton Machado e Jandi- 
ra Lorenz (desenho); Flávia Fernandes, 
Jayro Schmidt e Max Moura (gravura); 
Doraci Girrulat e Helena Montenegro (es
cultura); Luís Carlos Canabarro (cerâmi
ca); Joâo Otávio Neves Filho (pintura em 
areia); Edson Machado (plntura-objeto) e 
Guido Heuer (relevo metálico). Prestigie. 
A exposlçào poderá ser vista de terças a 
domingos, das lOh às I7h, até o dia 16 de 
março.

"Varal I", gravura de Max Moura

"Tempos de 
Angústia",
escultura
de Doraci
Girrulat

"Figuras de Operários", pintura-objeto de Edson Machado

NOTASr

Escultura 
de Lucy 
flloch

* A galeria do Alfred Pa- personalidades a chegar à 
lace Hotel de Caxias do Sul cidade para a inauguraçáo 
estará inaugurando, a par
tir de amanhã uma exposi- do a convite feito pelo Ser- 
çào de esculturas de Lucy viço Municipal de Turismo 
Bloch, gaúcha de Rio Gran- da prefeitura local, 
de e uma das primeiras 

•fe
No próximo dia 27 o Margs inaugura individual de Olegá- 

rio Triunfo, pintor primitivo gaúcho radicado na cidade de 
Triunfo e de marcada participaçflo em inúmeras coletivas e 

\ çalfies.

da Festa da Uva, atenden-
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O.déisenho em bico-de-pena de Jandira Lorenz
1C

Margs inaugura 

uma coletiva 

com 15 jovens
ves, Suzano Sommer, Anico 
Herskovits, Maria Ivone dos San
tos, Roberto Cidade, Irineu Gar
cia e Nelson Jungbluth entre ou
tros. Visitação de segunda a sex- 

. ta, das 9às 12e das Màs 19ho
ras (Independência, 674). Não 
possui ar condicionado. O esta
cionamento é mais fácil nas 
transversais.

por Luiz Carlos Barbosa

'í t)
Com trabalhos em pintu

ra, escultura, desenho, gra
vura, cerâmica e objetos, o 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul inaugura hoje uma 
coletiva com 15 jovens artis
tas residentes em Santa Ca
tarina. A mostra, que ocupa
rá a Sala da Galeria do 
Margs até 16 de março, foi 
organizada pelo diretor do 
Mus|;U de Arte de Santa Ca
tarina, Humberto Tomasini. 
Com 45 peças, para ele a ex
posição representa uma 
amostragem da produção 
contemporânea catarinen
se, exibindo os novos e ex
pressivos valores nas diver
sas técnicas e linguagens.

Eritre os artistas estabele
cidos em Florianópolis, La
jes, Blumenau e Joinville, 
estão gaúchos, cariocas e 
paulistas. Na pintura, parti
cipam Clênio Souza, Luís 
Henrique Scwanke, Rubens 
Oêstboen. No desenho, Ha
milton Machado, Jandira 
Lorenz, Flávio Souza. Com 
exercício na gravura, Ha
via ♦ Fernandes, Jayro 
Schmidt, Max Moura. A es
cultura vem representada 
por Doraci Girrulat, Helena 
Montenegro. Luis Carlos Ca- 
nabarro mostra sua produ
ção ria cerâmica e João Otá
vio Neves Filho (Janga) ex
põe suas realizações de pin
tura êm areia. Guido Heuer 
irite^ha a coletiva com rele
vo metálico e Edson Macha
do com pintura-ob jeto.

A exposição coletiva, que 
tem vernissage hoje às 19 ho
ras rio Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, poderá ser 
vistarde terças a domingos 
das 10ás 17 horas.

Kf- I

GALERIA DE ARTE BADESUL —
Mostra de acervo: Hilda Mattos, 
Rubem Cabral, Ano Isabel lo- 

Cláudia Stern, Niltonvatto,
Maia, Loide Wagner e Inês Be- 
netti, entre outros. Visitação de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 13h30min às 18h30min (Sete 
de Setembro, 666). Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.
O CARNAVAL NO PASSADO —
Exposição fotográfica sobre o te
ma, no Museu de Comunicação 
Social Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959/2° andar). Ho
rário de visitação é das 12às 19e 
sábados à tarde. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.
COLETIVA DE ESCULTURAS —
Na Galeria Espaço Livre, com a 
participação dos alunos do Ate- 
lier Livre da Prefeitura. Entre 
eles, Vera Maria Becker, Silvia 
Alice Marques e Diane Greca 
Morais. O horário de visitação é 
das 14 às 18e das 19às 21 horas. 
No Teatro de Câmara (Repúbli
ca, 575). Oestacionamento é ra
zoável, tente as laterais. Possui 
ar condicionado.
MOCIDADE INDEPENDENTE/ 
ABRE ALAS — Coletiva que reú
ne trabalhos de artistas jovens 
da capital e do interior, com a 
participação de 20 nomes. Entre 
estes estão Ariane Tiso, Werner 
Berthold, Romério Marx, Luis 
Cristhello, Paula Mastroberti e 
Rosana Krug. O horário de visita
ção é de segundas às sextas-fei
ras, das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas, até o dia 28 de fevereiro. 
O estacionamento é difícil e a 
casa não tem ar condicionado. 
DISPLAY — Mostra de cartazes 
de propaganda, documentando 
a trajetória da publicidade, no 
Museu de Comunicação Social 
Hipólito José da Costa (Andra
das, 959/2? andar). O horário de 
visitação é das 12 às 19 horas e 
sábados à tarde. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil. Até o dia 22 de 
fevereiro.
SENHOR KILOWATT — O SEU 
CRIADO ELÉTRICO — Mostra fo
tográfica sobre a história da 
energia elétrica no Rio Grande 
do Sul. No Museu de Comunica
ção Social Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959/2? andar). O ho
rário de visitação é das 12 às 19 
horas e sábados à tarde. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil.

O ANO LITÚRGICO — Exposição 
de objetos e paramentos da 
Igreja Católica com o objetivo 
de retratar o simbolismo da reli
gião católica no período pré- 
Concilio Vaticano II. No Museu 
Antropológico do Rio Grande do 
Sul (Venâncio Aires, 278), de se
gunda a sexta-feira, das 9 às 17 
horas.

■

- q
roteiro
CONTEMPORÂNEA GALERIA 
DE ARTE — Durante o mês de fe
vereiro mostra seu acervo com 
obras de Glória Çorbetta, Eliza
bete Turkieniez, Maria Pilla, Pie- 
trina Checcacci, Antônio Maia, 
Nelsan Jungbluth e Frederico 
ScheWèl, entre outros. Visitação 
de segunda a sexta, das 8às 12e 
dds 1* às 19 horas. No sábado 
das ?'às 12 horas (Mariano de 
Mattos, 11 — Novo Hamburgo). 
PQNTO DE ARTE ALBERTO — 
Expõe coleção do acervo com 
trabalhos de Antônio Maia, Zo- 

; raVia Bettioi, Scliar, Vasco Prado 
e Joao Henrique, entre outros. 
Visitaçãp de segunda a sexta, 
das 10 às 19 horas (No Shopping 
Cehfér Iguatemi e na 5? Aveni
da Cfnterl). Possui ar condicio
nado e estacionamento próprio 
nos dois espaços.

GALERIA REALCE — Durante o 
mês de fevereiro mostra peças 
do acervo com Danúbio Gonçal-
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EM PAUTA
★ Gerson Luiz Joner da Silveira e 

Ladir Pedro Cherubini estarão recepcio
nando seus convidados no estande que a 
Fundação Catarinense do Trabalho inau
gura amanhã, no Parque Centenário, 
durante a Festa da Uva.

nicas e estilos e oferecendo 
tragem da atual produção catarinense.

★ H. Stern fará a entrega dos 
prêmios Nacional e Regionais São Paulo 
do I Concurso de Pintura e Desenho 
Infantil no próximo dia 28, no Museu de 
Arte de São Paulo. Em Porto Alegre, os 
prêmios serão entregues dia 13 de 
ço, durante coquetel da loja do Shop
ping Iguatemi.

uma amos-

★ Abre hoje a mostra “Artistas 
Catarinenses no MARGS”, com os traba
lhos de 15 jovens artistas de algumas 
cidades de SC, integrando variadas téc-

mar-
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Catarinenses no Museu de Arte
Hoje às 19 horas o Museu de Arte do RS abre 

ao público a mostra “Artistas Catarinenses no 
MARGS”, coletiva que reúne pinturas, escul
turas, gravuras, desenhos, objetos, relevos 
metálicos, pintura em areia e cerâmicas de 15 
artistas dentre os mais representativos da ar
te de Santa Catarina.

Até 16 de março, os gaúchos podem admirar 
no segundo andar das galerias do MARGS os 
trabalhos mais recentes dos jovens artistas 
Clênio Souza, Doraci Girrulat, Edson Ma
chado, Flávia Fernandes, Flávio Souto, Guido 
Heuer. Hamilton Machado. Helena Monte- 
negro. Jandira Lorenz, Jayro Schmidt, João 
Otávio Neves Filho, o "Janga”, Luís Carlos 
Canabarro, Luís Henrique Scwanke. Max 
Moura e Rubens Oestroen.

Segundo Humberto Tomasini, diretor do 
Museu de Arte de Santa Catarina e organi
zador da mostra, esta coletiva apresenta “os 
novos e mais expressivos valores" daquele 
Estado, capazes de oferecer uma amostragem 
realista da atual produção catarinense. A 
mostra reúne cerca de 45 obras de artistas 
residentes em Florianópolis, Blumenau, Join
ville e Lajes. a
-£orQi.3?„ *22„“Itacoatiara”, pintura sobre areia de Janga

J< C 0 0/ O .
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Jovens catarinenses no Margs
estes estão Ariane Viso, Werner 
Berthold, Romério Marx, Luis 
Cristhello, Paula Mostroberti e 
Rosana Krug. O horá r >o de visita
ção é de segundas às sextas-fei
ras, das 10 às 12 e aas 14 às 19 
horas, até o dia 28 de fevereiro. 
O estacionamento é aifícil e a 
casa não tem ar condi conado.

cia e Nelson Jungbluth entre ou
tros. Visitação de segunda a sex
ta, das 9 às 12 e das 14 às 19 ho
ras (Independência, 674). Não 
possui ar condicionado. O esta
cionamento é mais fácil nas 
transversais.

Sem duvida, o destaque do 
circuito artístico desse final 
de fevereiro fica com a mos
tra ••Artistas Catarinenses 
no Margs" inaugurada on
tem. A proposta é exibir as 
novas expressões nas diver
sas linguagens plásticas 
através de 45 trabalhos de 
jovens artistas residentes 
em Santa Catarina.

GALERIA DE ARTE BADESUL —
Mostra de acervo: Hilda Mattos, 
Rubem Cabral, Ana Isabel Lo- 

Cláudia Stern, Nilton

DISPLAY — Mostra de .cartazes 
de propaganda, docume mando 
a trajetória da publicidade, no 
Museu de Comunicação Social 
Hipólifo José da Costa (Andra- 
das, 959/2°andar). Ohoráriode 
visitação é das 12 às 19 horas e 
sábados à tarde. Não pons ui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil. Até o dia 22 de 
fevereiro.

SENHOR KILOWATT — O V-ÉU 
CRIADO ELÉTRICO — Mostra fo
tográfica sobre a história -da 
energia elétrica no Rio Grar de 
do Sul. No Museu de Comunica
ção Social Hipólito José da Conta 
(Andradas, 959/2? andar). O h a - 
rário de visitação é das 12 às ,'9 
horas e sábados à tarde. Nãc 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil.

vatto
Maia, Loide Wagner e Inês Be-' 
netti, entre outros. Visitação de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 13h30minàs 18h30nin (Sete 
de Setembro, 666). Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

ROTEIRO

CONTEMPORÂNEA GALERIA 
DE ARTE — Durante o mês de fe
vereiro mostra seu acervo com 
obras de Glória Corbetta, Eliza
bete Turkieniez, Maria Pilla, Pie- 
trina Checcacci, Antônio Maia, 
Nelson Jungbluth e Frederico 
Scheffel, entre outros. Visitação 
de segunda a sexta, das 8às 12e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
das 9 às 12 horas (Mariano de 
Mattos, 11 — Novo Hamburgo).

O CARNAVAL NO PASSADO
Exposição fotográfica sobre o te
ma, no Museu de Comunicação 
Social Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959/2? andar). Ho
rário de visitação é das 12às 19e 
sábados à tarde. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

COLETIVA DE ESCULTURAS — 
Na Galeria Espàço Livre, com a 
participação dos alunos do Ate- 
lier Livre da Prefeitura. Entre 
eles, Vera Maria Becker, Silvia 
Alice Marques e Diane Greca 
Morais. O horário de visitação é 
das 14 às 18 e das 19 às 21 horas. 
No Teatro de Câmara (Repúbli
ca, 575). O estacionamento é ra
zoável, tente as laterais. Possui 
ar condicionado.

MOCIDADE INDEPENDENTE/ 
ABRE ALAS — Coletiva que reú
ne trabalhos de artistas jovens 
da capital e do interior, com a 
participação de 20 nomes. Entre

PONTO DE ARTE ALBERTO
Expõe coleção do acervo com 
trabalhos de Antônio Maia, Zo- 
ravia Beltiol, Scliar, Vasco Prado 
e João Henrique, entre outros. 
Visitação de segunda a sexta, 
dos lOás 19horas (No Shopping 
Center Iguatemi e na 5? Aveni
da Center). Possui ar condicio
nado e estacionamento próprio 
nos dois espaços.

ARTISTAS CATARINENSES - Co
letiva de 15 jovens artistas resi
dentes etn Florianópolis, Lages, 
Blumenau e Joinville, mostran
do trabalhos em pintura, escul
tura, desenho, gravura, cerâmi
ca e objetos. A mostra permane
ce na Sala da Galeria do Margs 
(Praça da Alfândega) até 16 de 
março, podendo ser vista de ter
ças a domingos, das 10às 17 ho
ras. O museu não tem ar condi
cionado e o estacionamento é 
dificil.

GALERIA REALCE — Durante o 
mês de fevereiro mostra peças 
do acervo com Danúbio Gonçal 
ves, Suzana Sommer, Anico 
Herskovits, Maria Ivone dos San
tos, Roberto Cidade, Irineu Gar-
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A segunda semana dos 

artistas catarinenses
Além das mostras de acer

vos, o forte das galerias nes
ta época, há apenas duas co
letivas em exposição, reu
nindo ao todo 35 trabalhos de 
jovens artistas. “Mocidade 
Independente — Abre Alas’’ 
encerra sua temporada na 
Arte & Fato na próxima sex
ta-feira, enquanto “Artistas 
Catarinenses" entra na sua 
segunda semana no Margs.

ROTEIRO
CONTEMPORÂNEA GALERIA 
DE ARTE — Durante o mês de fe
vereiro mostra seu acervo com 
obras de Glória Corbetta. Eliza
bete Turkiemez, Maria Pilla, Pie- 
trina Checcacci, Antônio Maia, 
Nelson Jungbluth e Frederico 
Scheffel, entre outros. Visitação 
de segunda a sexta, das 8às 12e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
das 9 às 12 horas (Mariano de 
Mattos, 11 — Novo Hamburgo). 
PONTO DE ARTE ALBERTO — 
Expõe coleção do acervo com 
trabalhos de Antônio Maia, Zo- < 
ravia Bettiol, Scliar, Vasco Prado <3 
e João Henrique, entre outros. | 
Visitação de segunda a sexta, | 
das 10 às 19 horas (No Shopping 
Center Iguaterni e na 5? Aveni
da Center). Possui ar condicio- _ 
nado e estacionamento próprio > 
nos dois espaços.

■8

Escultura do catarinense Luiz Canabarro
GALERIA REALCE — Durante o 
mês de fevereiro mostra peças , (arde Não ssui ar dentes em Florianópolis, Lages,
do acervo com Danúbio Gonçal- dicjonodo e o estaciona- Blumenau e Joinv.lle, mostran-
ves, Suzana Sommer. Amco . djf( n do trabalhos em pintura, escul-

COLETIVA DE ESCULTURAS --
cia e Nelson Jungbluth entre ou- Na Galeria Espaço Livre, c ^ nQ Sa|a da Ga|eria do Margs
tros. Visitação de segunda a sex- particpaçooçlos alunos doA.^ da A|fândega) até )6 de
ta, das 9 às 12 e das 14 às 19 ho- lier Livre d - marco podendo ser vista de ter-

(Independência, 674). Não eles, Vera Mana Becker, Silvia ^ < doPmjng0S_ das 10às ,7 ho- 
possui ar condicionado. O esta- Alice Marques e Di , q museu não tem ar condi-

br.é mo,s ,òcil nas CfcMi&ss? g.. *
GALERIA DE ARTE BADE^UL — ^o 575J.0estacionamentoé ra- MOCIDADE INDEPENDENTE — 
Mostra de aceiJvo. , , L ' zoável, tente as laterais. Possui ABRE ALAS — Coletiva que reú-
Rubem Cabral, Ana Isabe Lo ^ condicjonado ne ,raba|hos de arlistas |0vens
vatto, Cláudia Stern N.lton KILOWATT - O SEU da capital e do interior, com a
Maia, Loide agner CRIADO ELÉTRICO — Mostra fo- participação de 20 nomes. Entre
l-»- morto sobre o história da esiõo Ariorre liso, Weroer
daííaMWiiH irs’l8h30min (Sete energia elétrica no Rio Grande Borthold, Romério Marx, Luls
de feteS. Possui or do Sul. No Museu de Comunico- Oislhollo, Pau o Mos.rober. e
condicionado e o estaciona- ção Social Hipólito José da Cos- Rosana Krug. Na Galeria Arte &
mento é difícil. ta (Andradas, 959/2? andar). O Fato (Santo Antomo, 226)o hora-
/-v rADKJAVAi NO PASSADO — horário de visitação é das 12 às rio de visitação é de segundas as
O CARNAVAL N° PA^° 19 horas e sábados à tarde. Não sextas-feiras, das 10 as 12 horas
Exposição f0,09^f^0b^ ° âQ possui ar condicionado e o esta- e das 14 às 19 horas, até o dia 28
™L cionamento é difícil. do fevereiro. O estacionamento
fA0ndtdT«9/2 °anda°. ÊT ARTISTAS CATARINENSES - Co- i difícil . o cova noo tem ar con-

rário de visitação é das 12 à 19 e letiva de 15 jovens art.stos resi- dicionodo.

ros
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ARTES PLÁSTICAS

A “ Mocidade está saindo
cia e Nelson Jungbluth entre ou
tros. Visitação de segunda a sex
ta, das 9 às 12 e das 14 às 19 ho
ras (Independência, 674). Não 
possui ar condicionado. O esta
cionamento é mais fácil nas 
transversais.

por Luiz Carlos Barbosa SENHOR KILOWATT — O SEU 
CRIADO ELÉTRICO — Mostra fo
tográfica sobre a história da 
energia elétrica no Rio Grande 
do Sul. No Museu de Comunica
ção Social Hipólito José da Cos
ta (Andradas, 959/2? andar). O 
horário de visitação é das 12 às 
19 horas e sábados à tarde. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil.

Quem ainda não conferiu a 
coletiva “Mocidade Inde
pendente — Abre Alas”, or
ganizada pela galeria Arte & 
Fato, pode visitar a exposi
ção até sábado. Com a parti
cipação de 20 jovens artistas 
(dez do interior do estado), a 
mostra reúne trabalhos em 
vários suportes não-conven
cionais, como a fibra de 
vidro ou papel recortado 
sem moldura. Gisela Waet- 
ge, paulista de 31 anos radi
cada no Rio Grande do Sul, 
por exemplo, realiza uma 
pintura sobre papel recorta
do (foto), de finíssima espes
sura. Ela formou-se pela § 
Faculdade de Arquitetura s 
do Instituto Mackenzie, de j 
São Paulo, e há cinco anos | 
transferiu-se para Porto 3 
Alegre. No Sul ampliou sua -f1 
formação acadêmica á 
através de cursos com Zora- 
via Bettiol e Vasco Prado, 
além de freqüentar o atelier 
de Karin Lambrechte Heloí
sa Schneiders da Silva. Gise- 
le expõe seus trabalhos no 1? 
andar da galeria Arte & Fa-

GALERIA DE ARTE BADESUL —
Mostra de acervo: Hilda Mattos, 
Rubem Cabral, Ana Isabel Lo- 
vatto, Cláudia Stern, Nilton 
Maia, Loide Wagner e Inês Be- 
netti, entre outros. Visitação de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 13h30min às 18h30min (Sete 
de Setembro, 666). Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

ARTISTAS CATARINENSES — Co
letiva de 15 jovens artistas resi
dentes em Florianópolis, Lages, 
Blumenau e Joinville, mostran
do trabalhos em pintura, escul
tura, desenho, gravura, cerâmi
ca e objetos. A mostra permane
ce na Sala da Galeria do Margs' 
(Praça da Alfândega) até 16 de' 
março, podendo ser vista de ter
ças a domingos, das 10 às 17 ho
ras. O museu não tem ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil.

m
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O CARNAVAL NO PASSADO — 
Exposição fotográfica sobre o te
ma, no Museu de Comunicação 
Social Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959/2° andar). Oho- 
rário de visitação é das 12 à 19 e 
sábados à tarde. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

MOCIDADE INDEPENDENTE — 
ABRE ALAS — Coletiva que reú
ne trabalhos de artistas jovens 
da capital e do interior, com a 
participação de 20 nomes. Entre 
eles estão Ariane Tiso, Werner 
Berthold, Romério Marx, Luís 
Cristhello, Paula Mastroberti e 
Rosana Krug. Na Galeria Arte & 
Fato (Santo Antônio, 226)o horá
rio de visitação é de segundas às 
sextas-feiras, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 19 horas, até o dia 28 
de fevereiro. O estacionamento 
é difícil e a casa não tem ar con
dicionado.

Pintura de Gisela Waetge, na mostra "Mocidade ..."
COLETIVA DE ESCULTURAS — 
Na Galeria Espaço Livre, com a 
participação dos alunos do Ate
lier Livre da Prefeitura. Entre 
eles, Vera Maria Becker, Silvia 
Alice Marques e Diane Greca 
Morais. O horário de visitação é 
das 14 às 18edas 19 às 21 horas. 
No Teatro de Câmara (Repúbli
ca, 575). O estacionamento é ra
zoável, tente as laterais. Possui 
ar condicionado.

entre outros. Do século pas- Center iguatemi e na 5? Aveni- 
sado, obras de ChristlanVon da Center). Possui ar condicio-
Nerly e Manuel de Araújo nacJo 6 estacionamento próprio 
Porto Alegre, e das 
primeiras décadas deste sé
culo, desenhos de Aldo Loca- 
telli e Leopoldo Gotuzzo.
Carlos Pasquettl, Ana Luiza 
Alegria e Eduardo Cruz inte
gram o grupo de obras de ar
tistas contemporâneos.

nos dois espaços.

to. GALERIA REALCE — Durante o 
mês de fevereiro mostra peças 
do acervo com Danúbio Gonçal
ves, Suzana Sommer, Anico 
Herskovits, Maria Ivone dos San
tos, Roberto Cidade, Irineu Gar-

MINI EXPOSIÇÕES
O Museu de Comunicação 

Hipólito José da Costa 
programou quatro pequenas 
exposições, que poderão ser 
vistas a partir de março. A 
primeira, “Adesivos”, de3a 
8 enfoca o tema da propa
ganda, mostrando cerca de 
40 peças, desde anúncios co
merciais até político-insti- 
tucionais. “As origens de 
Porto Alegre”, através de 
fotos antigas e atuais, fica de 
10 a 15, enquanto “O Circo”, 
pode ser visto de 17 a 22. A úl
tima mostra, de 24 a 31 de 
março, exibe material sobre 
a rádio Atlãntida FM.

Mas o roteiro de exposi
ções oferece opções mais 
atrativas, como é o caso da 
mostra do acervo do Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul, até 13 de março. Nas Sa
las Negras (1? andar), lito
grafias e desenhos de Fayga Visitação de segunda a sexta, 
Ostrower e Renina Katz, das 10 às 19 horas (No Shopping

ROTEIRO
CONTEMPORÂNEA GALERIA 
DE ARTE — Durante o mês de fe
vereiro mostra seu acervo com 
obras de Glória Corbetta, Eliza
bete Turkieniez, Maria Pilla, Pie- 
trina Checcacci, Antônio Maia, 
Nelson Jungbluth e Frederico 
Scheffel, entre outros. Visitação 
de segunda a sexta, das 8às 12e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
das 9 às 12 horas (Mariano de 
Mattos, 11 Novo Hamburgo).

PONTO DE ARTE ALBERTO —
Expõe coleção do acervo com 
trabalhos de Antônio Maia, Zo- 
ravia Bettiol, Scliar, Vasco Prado 
e João Henrique, entre outros.


