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Obrigada
Vão ver, de 21 deste mês a 16 de 

fevereiro a mostra Quatro Artistas da 
Irlanda", no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Até o dia 20 ainda está 
aberta a coletiva Arte Gaúcha Contem
porânea. E a mostra "Iberê Camargo: 
Trajetória e Encontros", organizada pelo 
MARGS, com patrocínio do Grupo loc- 
hpe, está chegando a São Paulo. Ficará 
no MASP de 23 de janeiro a 12 de 
fevereiro. Já os irlandeses estão vindo 
diretamente da Bienal e, daqui, vão para 
o Rio.
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ARTES PLÁSTICAS

O pós-modemo da Irlanda, no sul
No final da década de 70 e 

início dos anos 80, quase tudo 
era experimentalismo nas 
artes visuais da Irlanda. Re
novações técnicas e estilísti
cas radicais no uso da cor, 
da imagem e das formas, re
gistravam a aventura dos 
novos artistas. Em linhas 
gerais, eles buscam uma ar
te que, aproveitando carac
terísticas básicas da escola 
modernista, desemboca em 
uma nova tendência, que 
aproveita alguns aspectos 
do passado de uma maneira 
própria e quase estilizada. É 
um ensaio para a pós-moder- 
nidade. A partir do dia 21, 
terça-feira, o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul expõe 
23 trabalhos na mostra 
“Quatro 
Irlanda", que registra algu
mas dessas experiências.

Anne Carslisle, Felim 
Egan e Mary Fitzgerald 
(pintores) e Ellis 0’Connel 
(escultora), integraram a 
representação irlandesa na 
XVIII Bienal de São Paulo. 
Com estilos próprios e dis
tintos, eles formam, confor
me Brian Ferran, Diretor da 
Exposição, “uma união li
vre de espíritos independen
tes que encontram estilos e 
tópicos em qualquer situa
ção apropriada no meio do
méstico, no passado recente 
ou distante, na música, nos 
rituais ou nos mitos de civili
zação de qualquer parte do 
mundo".

Formada em Belas Artes 
pelo Ulster College of Art, 
em 1979, Anne Carslisle cria 
seus quadros a partir das 
coisas que mais gosta. "Ca
da objeto é para mim uma 
feliz descoberta que nas 
obras se transformam, con
densando-se, achatando-se, 
localizando no espaço e ter

mais
substanciais". Diferente de
la, Felim Egan, com forma
ção artística desenvolvida 
na Irlanda e na Inglaterra, 
usa os temas mitológicos e 
clássicos para criar. “Tra
balho com o equilíbrio de 
tensões entre grade e gesto, 
racional e acaso, feminino 
contra masculino, ativo con
tra passivo”, revela. O re
sultado são imagens especí
ficas carregadas de sentido 
de amor, morte, beleza, co
ragem, agressão e mito, 
com uma forte carga de sen
sualidade e dualismo das fi
guras.

Mary Fitzgerald já prefe
re trabalhar, ao seu modo, 
as estruturas espaciais. Nu
ma sucessão de retângulos, 
ela expressa, através de um 
manejo próprio da linha, do 
espaço e das cores discretas, 
a fragmentação e a harmo
nia da sua procura interior e 
exterior. Ela iniciou seu es
tudo em artes plásticas no 
National College of Art and 
Design, em Dublin.

Única escultora da mos
tra, Ellis 0'Connel, formada

na escola de Arte Crawford, 
em Cork, utiliza-se dos mais 
diversos materiais e for
mas. “Cada um a seu modo, 
ou em conjunto, os objetos 
possuem 
própria", diz. Após a tempo
rada no Margs, que termina 
no dia 16 de fevereiro, a ex
posição segue para o Rio de 
Janeiro, onde será apresen
tada no Museu Nacional de 
Belas Artes.

forçauma

nando-se

ROTEIRO
KRAFT ESCRITÓRIO DE ARTE
Neste mês a galeria expõe so
mente obras do acervo: Paulo 
Porcella, Gilberto Salvador, 
Gerchmann, Alice Soares, Ado 
Malagoli, Yedo Titze e Alice 
Brueeggmann, entre outros. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
15 às 20 horas (Barão de Santo 
Ângelo, 165). Possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

artistas da

GALERIA DE ARTE DA CASA 
MASSON — 
vo durante todo o mês, com 
obras de Carlos Scliar, Roberto 
Feitosa, Ênio Lippmann, Clara 
Pechanski, Nilton Maia, Bez Bat- 
li, Regina Ohlweiler, Irineu Gar
cia e Plínio Benhardt, entre ou
tros. Visitação de segunda a sex
ta, das 8h30min às 19h45min. 
No sábado somente até as 12 
horas (Andradas, 1459). Possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

DELPHUS ARTE SOBRE PAPEL -
Mostra seu acervo com peças de 
Eduardo Cruz, Luiz Maristani, 
Sérgio Marques, Wagner Dotto, 
Nelson Jungbluth,
Grassmann e Carlos Scliar, entre 
outros. Visitação de segunda a 
sexta, das 9 às 12 horas e das 14 
às 19 horas (Cristóvão Colombo, 
1103). Possui ar condicionado. O 
estacionamento é difícil, tente a 
Dr. Vale ou Hoffmann.

Exposição do acer-

Davíd / Apoio de Felim Egan vai estar exposto no Margs...

visitaçãoéda lOàs 12edas Í4às 
19 horas (Santo Antônio, 226), 
até o dia 30 de janeiro.

COLETIVA - - Exposição sem res
trições temáticas e técnicas que 
reúne trabalhos em metal, xilo
gravura, litografia, desenho, 
pintura, objetos e mídia sob o tí
tulo "Libertas Quae Sera 
Tamen". Ogrupode 13artistasé 
composto por Edson Flávio, Ro
berto Panatiem, Wilson Cavacai 
Cavalcanti, Mário Conceição, 
Otacílio Camilo, Eunice Almei
da, Laci Todeschini, Helena Tei
xeira, Isabel, Heloísa, Fernando 
Centeno, Bárbara Bens e Ricar
do Campos. O horário para visi
tação é das 14 às 21 horas, até 
dia 18 de janeiro. Na Galeria Es
paço Livre (República, 575), jun
to ao Teatro de Câmara. Possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é fácil na rua.

AGÊNCIA DE ARTE Expõe 
janeiro o acervo permanente 
com obras de Regina Ohlweiler, 
Ronan Witté, Tenius, Glauco Ro
drigues, Léo Dexheimer, Lutzen- 
berger, Scliar, Frantz e Costa Ca
bral, entre outros. Visitação de 
segunda à sexta, das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. No sábado 
das 10 às 19 horas (Casemiro de 
Abreu, 144). Não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil.

O CINEMA DOS ANOS VINTE 
NO RS — Coletiva fotográfica 
acompanhada por textos compi
lados de revistas como "A Tela" 
e "Revista do Globo". As fotos 
evocam cenas de seis filmes 
produzidos na década de 20: "A 
Revolução de 23 no Rio Grande 
do Sul", da Leopoldis Filmes; 
"Em Defesa da Honra", de 
Eduardo Abelim; "Castigo de 
Orgulho", de José Picoral; "Um 
Drama nos Pampas", de Carlos 
Comelli, "O 
Redime", de Eugênio Kerrigar; e 
"Torres", também de José Pico
ral. A exposição apresenta co
mentários sobre os aspectos téc
nico* da evolução do cinema 
gaocno e as dificuldades de con
corrência com as produções eu
ropéias. No Museu de Comuni
cação Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959/2? andar). Ho
rário para visitação ó das 
8h30min às 18 horas, no saguão 
do museu até dia 30 de janeiro. 
O estacionamento é difícil e não 
possui ar condicionado.

Marcelo

CAMBON A CENTRO DE ARTE
Expõe o acervo com obras de 
Carlos Carrion de Britto Velho, 
Lídia Magliani, Paulo Houayek, 
Pietrina Checcacci, Ana Alegria, 
Eduardo Camões, Zimrner- 
mann, Barth, Tatiana Pinto de 
Moraes, Ênio Lippmann e Nel
son Jungbluth, entre outros. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
8h30min às 19 horas (Dona Lau- 
ra, 204). Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

em

...com a obra Blue de Anne Carlisle

EMOLDUARTE - No acervo tra
balhos de Silvia Cestari Cunha, 
Joana de Azevedo Moura, Clari
ce Jaeger, Circe Saldanha e Ru- 
di Meirelles, entre outros. Visitas 
de segunda a sexta, das 8às 12e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
somente até as 12 horas (Lima e 
Silva, 320/1). Não tem ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil.

CONTEMPORÂNEA GALERIA 
DE ARTE Durante o mês de ja
neiro mostra seu acervo çom 
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 8 às 12 e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
das 9 às 12 horas (Mariano de 
Mattos, 11 ■ Novo Hamburgo).

Suzana Sommer, Anico Hersko- 
vits, Maria Ivone dos Santos, Ro
berto Cidade, Irineu Garcia e 
Nelson Jungbluth, entre outros. 
Visitação de segunda a sexta, 
das 9 às 12 e das 14 às 19 horas 
(Independência, 674). Não pos
sui ar condicionado. O estacio
namento é mais fácil nas trans
versais.

SALA DE ARTE DE PORTO ALE
GRE Neste mês exibe no acer
vo obras dejberê Camargo, Ado 
Malagoli, Ângelo Guido, Alde- 
mir Martins, Antônio Maia, Siron 
Franco, Milton Dacostae Vizotto, 
entre outros. Visitação de segun
da a sexta, das 10 às 12 e das 15 
às 19 horas (Bordini, 501). Possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é próprio.

LENIR DE MIRANDA — A artista 
mostra a individual "Dinheiro", 
apresentando uma iconografia 
crítica ao lidar com as imagens 
dos super-heróis alienígenas e 
com os vultos históricos nacio
nais. Oestilo utiliza espaços que 
lembram a pintura pop, com 
elementos das histórias em qua
drinhos, baloons e toques ex- 
pressionistas. Na galeria Arte & 
Fato, das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas, até 30 de janeiro (Santo 
Antônio, 226). Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas transver
sais.

MOSTRA DAS MOSTRAS — A 
galeria Arte & Fato realiza coleti
va com trabalhos dos artistas 
que expuseram na galeria du
rante 85. Estão reunidos dese
nhos, pinturas e gravuras de 
Leonardo Canto, pinturas e de
senhos de Teresa Poester, dese
nhos e montagens de Laura Cas- 
tilhos, pinturas e desenhos de 
Ronaldo Kiel, desenhos e pintu
ras de Moacir Guis, desenhos e 
esculturas de Fernando Limber- 
ger e desenhos e pinturas de 
Glória Yen Yordi. O horário de

neiro mostra sua coleção de 
acervo com obras de Stockinger, 
Bez Batti, Glória Corbetta, Ro
berto Umansky, Irineu Garcia, 
Vasco Prado, Becheroni, Fayga 
Ostrower, Darei e Fukushima, 
entre outros. Visitação de segun
da a sexta, das 9 às 12 horas e 
das 14 às 18h30min (Frederico 
Link, 35). Possui ar condicionado 
e o estacionamento é difícil.

GALERIA DO ARCO — Exposi
ção do acervo com trabalhos de 
Eduardo Cruz, Nathaniel Gui
marães, Malagoli, Alice Soares, 
Selva Doll, Plínio Benhardt, Car
los Mancuso e Alice Brueegg
mann, entre outros. Visitação de 
segunda a sábado das 9 às 12-e 
das 14 às 18h30min (Almirante 
Delamaré, 237/6). Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil.

Amor Que

BOLSA DE ARTE DE PORTO ALE
GRE -Expõe coleção do acervo 
com trabalhos de Marcelo 
Grassmann, Darei, Ado Malago
li, Francisco Stockinger e Carlos 
Tenius, entre outros. Visitação 
de segunda a sexta, das 10 às 12 
e das 15 às 21 horas. Quintino 
Bocaiúva, 1115. Com ar condi
cionado e estacionamento pró
prio.

GALERIA DE ARTE BADESUL
Mostra do acervo: Hilda Mattos, 
Rubem Cabral, Ana Isabel Lo- 
vatfo, Cláudia Stern, Nilton 
Maia, Loide Wagner e Inês Be- 
notti, 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.TINA PRESSER — Até dia 20 de 

janeiro a galeria expõe seu
acervo com obras de Lídia Ma- PONTO DE ARTE ALBERTO 
gliani, Siron Franco, Ivald Gra- 
nato, Iberê Camargo, Gerch
mann, Thomaz Lanelli, Antônio 
Dias, Baravelli, Karin Lam- q João Henrique, entre outros, 
brecht, Francisco Stockinger, en- Visitação de segunda a sexta, 
tre outros. O horário para visita- das lOàs 19horas (No Shopping 
çãoé de segunda a sexta, das 10 Center Iguatemi e na 5? Aveni- 
às 12 e das 14 às 20 típras (Pauli- da Center). Possui ar condicio
no Teixeira, 35). Não possui ar 
condicionado nem estaciona
mento próprio, mas este é fácil 
na rua.

Expõe coleção ao acervo com 
trabalhos de Antônio Maia, Zo- 
ravia Bettiol, Scliar, Vasco Prado

nado e estacionamento próprio 
nos dois espaços.

GALERIA REALCE Durante o 
mês de janeiro mostra peças do 
acervo com Danúbio Gonçalves,GALERIA SINGULAR - Em ja-
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PÁGINA 22 terça-feira, 21 de janeiro de 1986

MARGS expõe a arte 

contemporânea da Irlanda
obras e está à disposição do 
público a partir de hoje até 16 
de fevereiro nas galerias do 2^ 
andar do MARGS. O horário de 
visitação do Museu é de terÇas 
a domingos, das 10 às 17 horas.

Vinda diretamente da XVIII 0'Conneil. da Eacoia de Arte
Bienal Internacional de Sao Crawford, de Cork, ini eg a CoUncil of Northern Ire-
Paulo, a mostra “Quatro Artis- a representação da Irlanda na Arts Co the
tas da Irlanda” chega ao Mu- última Bienal- Para quem f. ou land. do Arts C ^ ^ ^ ^ 
seu de Arte do Rio Grande do com inveja dos paulistas, esta e Rep . tj ü 23
Sul para mostrar a diversidade a oportunidade para apreciar ness Peat Auaüon, 
do trabalho em artes plásticas uma pequena mas s.gm.ficati- 
desenvolvido hoje no Nortel da 
Europa. Segundo o diretor da 
exposição,Brian Ferran, “du
rante o período de atividade 
frenética dos fins da década de 
70 e princípios da de 80, houve 

renovação radical de cará
ter técnico e estilístico nas 
artes visuais da Irlanda- Novas 
e inesperadas liberdades, 
direções e experiências 
surgiram, sem qualquer sinal 
perceptível de rompimento 
com o passado. Os quatro ar
tistas que compõem a mostra 
formam uma união de espíritos 
independentes, sua temática 
variando de objetos domésti
cos a figuras do passado recen
te ou remoto, da música aos 
rituais e mitos das civilizações 
de diversas partes do mundo".

Carslisle, formada 
em Belas Artes pelo Ulster Col- 
lege of Art; Felim Egan, com 
formação artística na Slade 
School of Line Art, da Inglater
ra; Mary Fitzgerald, que estu
dou no National College of Art 
and Design de Dublin, e Eilis

uma

Anne
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ARTES PLÁSTICAS

Coletiva no “Agua na Boca’ ’
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

DELPHUS ARTE SOBRE PAPEL
AAostra seu acervo com peças de 
Eduardo Cruz, Luiz Maristar.i, 
Sérgio Marques, Wagner Dotto, 
Nelson Jungbluth, Marcelo 
Grassmann e Carlos Scliar, entre 
outros. Visitação de segunda a 
sexta, das 9 às 12 horas e das 14 
às 19 horas (Cristóvão Colombo.
1103). Possui ar condicionado. O 
estacionamento é difícil, tente a 
Dr. Vale ou Hoffmann.

elementos das histórias em qua
drinhos, baloons e toques ex- 
pressíonistas. Na galeria Arte & 
Fato, das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas, até 30 de janeiro (Santo 
Antônio, 226). Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas transver
sais.

de segunda a sexta, das 8às 12 e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
das 9 às 12 horas (Mariano de 
Mattos, 11 - Novo Hamburgo).

das !3h20min às 18h30min (Sete 
de Setembro, 66Ó). Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

Há duas novidades no cir
cuito de artes da capital. A 
primeira é a coletiva que a 
casa noturna “Água na Bo
ca’’ inaugura a partir de ho
je à noite. Lá. os frequenta
dores poderão ver na galeria 
da casa os trabalhos de Ana 
Simone, Ondina Pozoco, 
Gládys Geyer e Cláudia 
Fantin. Outra mostra nova é 
a que reúne quatro artistas 
plásticos irlandeses no 
Margs. São 23 trabalhos, re
sultados da fase de inovação 
técnica e estilística pela 
qual passou a arte naquele 
pais entre as décadas de 70 e

BOLSA DE ARTE DE PORTO ALE
GRE Expõe coleção do acervo 
com trabalhos de Marcelo 
Grassmann, Darei, AdoMalago- 
li, Francisco Stockinger e Carlos 
Tenius, entre outros. Visitação 
de segunda a sexta, das lOàs 12 
e das 15 às 21 horas. Quintino 
Bocaiuva, 1115. Com ar condi
cionado e estacionamento pró
prio.

GALERIA SINGULAR - Em ja
neiro mostra sua coleção de 
acervo com obras de Stockinger, 
Bez Batti, Glória Corbetta, Ro
berto Umansky, Irineu Garcia, 
Vasco Prado, Becheroni, Fayga 
Ostrower, Darei e Fukushima, 
entre outros. Visitação de segun
da a sexta, das 9 às 12 horas e 
das 14 às 18h30min (Frederico 
Link, 35). Possui ar condicionado 
e o estacionamento é difícil.

PONTO DE ARTE ALBERTO
Expõe coleção ao acervo com 
trabalhos de Antônio Maia, Zo- 
ravia Bettiol, Scliar, Vasco Prado 
e João Henrique, entre outros. 
Visitação de segunda a sexta, 
das 10 às 19 horas (No Shopping 
Center Iguatemi e na 5? Aveni
da Center). Possui ar condicio
nado e estacionamento próprio 
nos dois espaços.

GALERIA REALCE — Durante o 
mês de janeiro mostra peças do 
acervo com Danúbio Gonçalves, 
Suzana Sommer, Anico Hersko- 
vits, Maria Ivone dos Santos, Ro
berto Cidade, Irineu Garcia e 
Nelson Jungbluth, entre outros. 
Visitação de segunda a sexta, 
das 9 às 12 e das 14 às 19 horas 
(Independência, 674). Não pos
sui ar condicionado. O estacio
namento é mais fácil nas trans
versais.

SALA DE ARTE DE PORTO ALE- 
GFE - Neste mês exibe no acer
vo obras de lberê Camargo, Ado 
Malagoli, Ângelo Guido, Alde- 
mir Martins, Antônio Maia, Siron 
Franco, Milton Dacosta e Vizotto, 
entre outros. Visitação de segun
da a sexta, das 10 às 12 e das 15 
às 19horas (Bordini, 501). Possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é próprio.

MOSTRA DAS MOSTRAS — A 
galeria Arte & Fato realizacoleti- 
va com trabalhos dos artistas ^ 
que expuseram na galeria du- g 
rante 85. Estão reunidos dese- 5 
nhos, pinturas e gravuras de <
Leonardo Canto, pinturas e de- o 
senhos de Teresa Poester, dese- jf 
nhos e montagens de Laura Cas- 3 
tilhos, pinturas e desenhos de á
Ronaldo Kiel, desenhos e pintu- Obra de Ondina Pozoco, que está na coletiva da casa noturna
ras de Moacir Guis, desenhos e 
esculturas de Fernando Limber- 
ger e desenhos e pinturas de 
Glória Yen Yordi. O horário de 
visitaçãoéda lOàs 12edas 14ãs 
19 horas (Santo Antônio, 226), 
até o dia 30de janeiro.

CAMBONA CENTRO DE ARTE
Expõe o acervo com obras de 
Carlos Carrion de Britto Velho, 
Lídia Magliani, Paulo Houayek, 
Pietrina Checcacci, Ana Alegria, 
Eduardo Camões, Zimrner- 
mann, Barth, Tatiana Pinto de 
Moraes, Enio Lippmann e Nel
son Jungbluth, entre outros. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
8h30min às 19 horas (Dona Lau
ra, 204). Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

80.

ROTEIRO AGÊNCIA DE ARTE - Expõe 
janeiro o acervo permanente 
com obras de Regina Ohlweiler, 
Ronan Witté, Tenius, Glauco Ro
drigues, Léo Dexheimer, Lutzen-, 
berger, Scliar, Frantz e Costa Ca
bral, entre outros. Visitação de 
segunda à sexta, das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. No sábado 
das 10 às 19 horas (Casemiro de 
Abreu, 144). Não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil.

Comelli,
Redime", de Eugênio Kerrigar; e 
"Torres", também de José Pico- 
ral. A exposição apresenta co
mentários sobre os aspectos téc
nicos da evolução do cinema 
gaúcho e as dificuldades de con
corrência com as produções eu
ropéias. No Museu de Comuni
cação Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959/2? andar). Ho
rário para visitação é das 
8h30min às 18 horas, no saguão 
do museu até dia 30 de janeiro. 
O estacionamento é difícil e não 
possui ar condicionado.

IRLANDESES — Com o apoio do 
Arts Council of Northern Ireland, 
Arts Council of the Republic or 
Ireland e Guiness Peat Aviation, 
o Margs mostra 23 obras de qua
tro artistas irlandeses. São eles: 
Anne Carslisle, Felim Egan, 
Mary Fitzgerald e Eilis 0'Con- 
nell. A exposição intitulada 
"Quatro Artistas da Irlanda" in
tegrou a XVIII Bienal de São Pau-

"O Amor Que Io e o grupo reunido representa 
um segmento inovador e radical 
do caráter técnico e estilístico 
das artes visuais daquele país 
com intensa atividade na déca
da de 70 e princípios de 80. To
dos os artistas têm formação su
perior em Belas-Artes na Ingla- 
terrae Irlanda. O horário de visi
tação é das 10 às, 17 horas de ter
ças a domingos até 16 de feve
reiro. No Margs (Praça da Alfân
dega, s/n? - 2? andar). Não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil.
COLETIVA — Mostra coletiva no 
"Água na Boca", reunindo tra
balhos das artistas plásticas Sil
via Cestari Cunha, Ana Simonei 
Ondina Pozoco, Gladys Geyer e 
Cláudia Fantin. A mostra reúne 
gravuras, desenhos, xilogravu
ras e gouaches e marca o início 
das atividades de 86 da casa no
turna no setor de artes (Praça 
Conde de Porto Alegre, F: 
21.5131), até 30de janeiro.

em

KRAFT ESCRITÓRIO DE ARTE
Neste mês a galeria expõe so
mente obras do acervo: Paulo 
Porcella, Gilberto Salvador, 
Gerchmann, Alice Soares, Ado 
Malagoli, Yedo Titze e Alice 
Brueeggmann, entre outros. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
15 às 20 horas (Barão de Santo 
Ângelo, 165). Possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

COLETIVA Exposição sem res
trições temáticas e técnicas que 
reúne trabalhos em metal, xilo
gravura, litografia, desenho, 
pintura, objetos e mídia sob o tí
tulo "Libertas Quae Sera

GALERIA DO ARCO 
ção do acervo com trabalhos de 
Eduardo Cruz, Nathaniel Gui 
maráes, Malagoli, Alice Soares 
Selvo Doll, Plínio Benhardt, Car 
los Mancuso e Alice Brueegg 
mann, entre outros. Visitação de 
segunda a sábado das 9 às 12 e 
das 14 às 18h30min (Almirante 
Delcimaré, 237/6). Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil.

ExposiEMOLDUARTE No acervo tra
balhos de Silvia Cestari Cunha, 
Joana de Azevedo Moura, Clari
ce Jaeger, Circe Saldanha e Ru- 
di Meirelles, entre outros. Visitas 
de segunda a sexta, das 8às 12e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
somente até as 12 horas (Lima e 
Silva, 320/1). Não tem ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil.

CONTEMPORÂNEA GALERIA 
DE ARTE Durante o mês de ja
neiro 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

Tamen". Ogrupode 13artistasé 
composto por Edson Flávio, Ro
berto Panatiem, Wilson Cavacai 
Cavalcanti, Mário Conceição,
Otacílio Camilo, Eunice Almei
da, Laci Todeschini, Helena Tei
xeira, Isabel, Heloísa, Fernando 
Centeno, Bárbara Bens e Ricar
do Campos. O horário para visi
tação é das 14 às 21 horas, até 
dia 18 de janeiro. Na Galeria Es
paço Livre (República, 575), jun
to ao Teatro de Câmara. Possui Eduardo Abelim; "Castigo de 
ar condicionado e o estaciona-

O CINEMA DOS ANOS VINTE 
NO RS — Coletiva fotográfica 
acompanhada por textos compi
lados de revistas como "A Tela" 
e "Revista do Globo". As fotos 
evocam cenas de seis filmes 
produzidos na década de 20: "A 
Revolução de 23 no Rio Grande 
do Sul", da Leopoldis Filmes; 
"Em Defesa da Honra", de

GALERIA DE ARTE DA CASA 
MASSON — Exposição do acer
vo durante todo o mês, com 
obras de Carlos Scliar, Roberto 
Feitosa, Ênio Lippmann, Clara 
Pechanski, Nilton Maia, Bez Bat
ti, Regina Ohlweiler, Irineu Gar
cia e Plínio Benhardt, entre ou
tros. Visitação de segunda a sex
ta, das 8h30min às 19h45min. 
No sábado somente até as 12 
horas (Andradas, 1459). Possui

LENIR DE MIRANDA — A artista 
mostra a individual "Dinheiro", 
apresentando uma iconografia 
crítica ao lidar com as imagens 
dos super-heróis alienígenas e 
com os vultos históricos nacio
nais O estilo utiliza espaços que 
lembram a pintura pop, com

GALERIA DE ARTE BADESUL
Mostra do 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

Orgulho", de José Picoral; "Um 
Drama nos Pampas", de Carlosmento é fácil na rua.
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sitoçõo de segunda a sexfa das 
8h30min às 19 horos (Dona Lau 
ra, 204). Não possu ar condimo- 
nado e o estacionamento é fácií 
na rua

segunda a sábado das 9 às 12 e 
das 14 às 18H30m;n (Almirante 
Delamaré, 237 6). Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil.
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''ostra ao acervo: Hilda Mattos. ) ojDd ojossjiua ojed opoiounuD 
Rubem Cabral, Ana Isabel Lo- jpuas pisa /,iop|Djj osidj o 
^atto, Cláudia Stern, Nilton ojoby so6utuJop siop 
Maia. loide Wagner e Inés Be- 0,0x3 pq z Q|ed sopiqjxa ludjoi 
netti, entre outros. Visitação de .ojusjôuog Dqupouijy^ a jop 
segunda a sexta, das lOns 12 e |ojj os|od q„ i|9A)ssod pja$ 
das 13h30min às 18h30min (Sete 
de Setembro, 66ó), Possui ar

CONTEMPORÂNEA GALERIA 
DE ARTE Durante o mes de |a 
neiro mostra seu

. i
acervo com

obras de Glória Corbetta, Eliza 
bete Turkieniez, Maria Pilla, Pie 
trina Checcacci, Antônio Maia, 
Nelson Jungbluth e Fredenco 
Chefiei, entre outros. Visitação 
de segunda a sexta, das 8 às 12e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
das 9 às 12 horas (Mariono de 
Mattos, 11 - Novo Hamburgo)
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PONTO DE ARTE ALBERTO soP!ufl sopDts3 (dDJi eq|) 
Expõe coleção ao acervo com VLN380NVS VHTIQVWHV 
trabalhos de Antônio Maia, Zo- 
ravia Bettiol, Scliar, Vasco Prado 
e 'João Henrique, entre outros.
Visitação de segunda a sexfa, 
das 10 às 19 horas (No Shopping 
Center Iguatemi e na 5? Aveni- 
da Center). Possui ar condicio
nado e estacionamento próprio 
nos dois espaços.

BOLSA DE ARTE DE PORTO ALE
GRE — Expõe coleção do acervo 
com trabalhos de Marcelo 
Grassmann, Darei AdoMalago- 
li, Francisco Slockmger e Carlos 
Tenius, entre outros Visi-açáo 
de segunda a sexta, das lüas 12 
e das 15 às 21 horcis. Quntino 
Bocaiuva, 1115 Com ar condi 
cionado e estacionamento pró
prio

lTVNVD

ArtsCouncil of Northern Ireland, 
Arts Council of the Republic or 
Ireland e Guiness Peat Aviation, 
o Margs mostra 23 obras de qua
tro artistas irlandeses. São eles: 
Anne Carslisle, Felim Egan, 
Mary Fitzgerald e Eilis 0'Con- 
nell. A exposição intitulada 
"Quatro Artistas do Irlanda" in-

ROTEIRO
GALERIA REALCE Durante o 
mês da janeiro mostra peças do 
acervo com Danúbio Gonçalves, 
Suzana Sommer, Amco Harsko- 
vits, Maria Ivone dos Santos, Ro
berto Cidade, Irmeu Garcia e 
Nelson Junqbluth, entre outros. 
Visitação de segunda a sexta, 
das 9 às 12 e das 14 às 19 horas 
(Independência, 674). Não pos
sui ar condicionado. O estacio
namento é mais fácil nas trans-

KRAFT ESCRITÓRIO DE ARTE
Neste mês a galeria expõe so
mente obras do acervo: Paulo 
Porcella, Gilberto Salvador, 
Gerchmann, Alice Soares, Ado 
Malagoli, Yedo Titze e Alice 
Brueeggmann, entre outros. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
15 às 20 horas (Barão de Santo 
Ângelo, 165). Possui ar condicio 
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

GALERIA SINGULAR Em ja
neirn mostra sua coleção de 
acervo com obras ae Stockmger 
Bez Batti, Glória Corbetta, Ro
berto Umansky, Irineu Garcia 
Vasco Prado, Becherom, Fciyga 
Osirower, Darei e Fukushima. 
entre outros. Visitação ae segun
da a sexta, das 9 às 12 horas e 
das 14 ás 18h30min (Frederico 
Link, 35). Possui ar condicionado 
e o estacionamento é difícil

tegrou a XVIII Bienal de São Pau
lo e o grupo reunido representa 
um segmento inovador e radical 
do caráter técnico e estilístico 
das artes visuais daquele pais 
com intensa atividade na déca
da de 70 e princípios de 80. To
dos os artistas têm formação su
perior em Belas-Artes na Ingla
terra e Irlanda. O horário de visi
tação ó das 10 às 17 horas de ter
ças a domingos até 16 de feve
reiro. No Margs (Praça da Alfân
dega, s/n? - 2o andar). Não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil.
COLETIVA — MosIra coletiva no 
"Água na Boca", reunindo tra
balhos das artistas plásticas Sil
via Cestari Conha, Ana Simone, 
Ondina Pozoco, Gladys Geyer e 
Cláudia Fantin. A mostre reúne 
gravuras, desenhos, xilogravu
ras e gouaches e marca o início 
das atividades de 86 da casa no
turna no setor de artes (Praça 
Conde de Porto Alegre, F: 
21.5131), até 30 de janeiro.

versais

SALA DE ARTE DE PORTO ALE
GRE Neste mêsexibe no acer
vo obras dejbarê Camargo, Ado 
Malagoli, Ângelo Guido, Alde- 
mir Martins, Antônio Maia, Siron 
Franco, Milton Dacosta e Vizotto, 
entreoutros. Visitaçáodesegun
da a sexta, das lOàs 12e das If 
ás 19 horas (Bordini, 501). Possui 
ar condicionado e o estaciona 
mento é próprio.

GALERIA DE ARTE DA CASA 
MASSON Exposição do acer
vo durante todo o mês, com 
obras de Carlos Scliar, Roberto 
Feitosa, Ênio Lippmann, Clara 
Pechanski, Nilton Maia, Bez Bat
ti, Regina Ohlweiler, Irineu Gar
cia e Plínio Benhardt, entre 
tros. Visitação de segunda a sex 
ta, das 8h30mm às 19h45min. 
No sábado somente até as 12 
horas (Andradas, 1459). Possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

EMOLDUARTE — No acervo tra
balhos de Silvia Cestari Cunha 
Joana de Azevedo Moura. Ciari 
ce Jaeger, Circe Saldanha e Ru 
di Meirelles, entre outros. Visitas 
de segundo a sexta, das 8às '2e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
somente até as 12 horas (lima e 
Silva, 320/1). Não tem ar condi 
cionado e o estacionamento é 
difícil.

ou-

LENIR DE MIRANDA — A artista 
mostra a individual "Dinheiro", 
apresentando uma iconografia 
: ritica ao lidar com as imagens 
dos super-heróis alienígenas e 
com os vultos históricos nacio
nais. O estilo utiliza espaços que 
lembram a pintura pop, com

GALERIA DO ARCO Exposí 
ção do acervo com trabalhos de 
Eduardo Cruz, Nathaniel Gui 
marães, Malagoli, Alice Soares, 
Selva Doll, Plínio Benhardt, Car- 

' los Mancuso e Alice Brueegg 
mann, entre outros. Visitação de

DELPHUS ARTE SOBRE PAPEL —
Mostra seu acervo com peças de 
Eduardo Cruz, Luiz Maristani, 
Sérgio Marques, Wagner Dotto, 
Nelson Jungbluth, Marcelo 
Grassmann e Carlos Scliar, entre 
outros. Visitação de segunda a 
sexta, das 9 às 12 horas e das 14 
às 19 horas (Cristóvão Colombo, 
1103). Possui ar condicionado. O 
estacionamento é difícil, tente a 
Dr. Vale ou Hoffmann.

CAMBON A CENTRO DE ARTE — 
Expõe o acervo com obras de 
Carlos Carrion de Britto Velho, 
Lídia Magliani, Paulo Houayek, 
Pietrina Checcacci, Ana Alegria, 
Eduardo Camões, Zimmer- 
mann, Bqrth, Tatiana Pinto de 
Moraes, Ênio Lippmann e Nel
son Jungbluth, entre outros. Vi-



elementos das histórias em qua
drinhos, baloons e toques ex- 
pressionistas. Na galeria Arte & 
Fato, das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas, até 30 de janeiro (Santo 
Antônio, 226). Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas transver
sais.

40STRA DAS MOSTRAS — A 
'leria Arte & Fato realiza coleti

va com trabalhos dos artistas 
que expuseram na galeria du
rante 85. Estão reunidos dese
nhos, pinturas e gravuras de 
Leonardo Canto, pinturas e de
senhos de Teresa Poester, dese
nhos e montagens de Laura Cas- 
tilhos, pinturas e desenhos de 
Ronaldo Kiel, desenhos e pintu
ras de Moacir Guis, desenhos e 
esculturas de Fernando Limber- 
ger e desenhos e pinturas de 
Glória Yen Yordi. O horário de 
visitaçãoéda lOàs I2edas 14às 
19 horas (Santo Antônio, 226), 
até o dia 30 de janeiro.

‘ AGÊNCIA DE ARTE

Jornal:
Expõe em 

janeiro o acervo permanente 
com obras de Regina Ohlweiler, 
Ronan Witté, Tenius, Glauco Ro
drigues, Léo Dexheimer, Lutzen- 
berger, Scliar, Frantz e Costa Ca
bral, entre outros. Visitação de 
segunda à sexta, das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. No sábado 
das 10 às 19 horas (Casermro de 
Abreu, 144). Não possui 
dicionado e o estacionamento é 
fácil.
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ar con-

O CINEMA DOS ANOS VINTE 
NO RS — Coletiva fotográfica 
acompanhada por textos compi
lados de revistas como "A Tela" 
e "Revista do Globo". As fotos 
evocam cenas de seis filmes 
produzidos na década de 20: "A 
Revolução de 23 no Rio Grandei 
do Sul", da Leopoldis Filmes; 
"Em Defesa da Honra", 
Eduardo Abelim; "Castigo de 
Orgulho", de José Picoral; "Um 
Drama no» Pampas", de Carlos 
Comelli,
Redime", de Eugênio Kerrigar; e 
"Torres", também de José Pico
ral. A exposição apresenta co
mentários sobre os aspectos téc
nicos da evolução do cinema 
gaúcho e asdificuldadesde con
corrência com os produções eu
ropéias. No Museu de Comuni
cação Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959/2° andar). Ho
rário para visitação é das 
8h30min às 18 horas, no saguão 
do museu até dia 30 de janeiro. 
O estacionamento é difícil e não 
possui ar condicionado.

IRLANDESES — Com o apoio do 
Arts Council of Northern Ireland, 
Arts Council of the Republic or 
Ireland e Guiness Peat Aviation, 
o Margs mostra 23 obras de qua
tro artistas irlandeses. São eles: 
Anne Carslisle, Felim Egan, 
Mary Fitzgerald e Eilis 0'Con- 
nell. A exposição intitulada 
"Quatro Artistas da Irlanda" in
tegrou a XVIII Bienal de São Pau
lo e o grupo reunido representa 
um segmento inovador e radical 
do caráter técnico e estilístico 
das artes visuais daquele país 
com intensa atividade na déca
da de 70 e princípios de 80. To
dos os artistas têm formação su
perior em Belas-Artes na Ingla
terra e Irlanda. O horário de visi
tação é das lOàs 17horasde ter
ças a domingos até 16 de feve
reiro. No Margs (Praça da Alfân
dega, s/n.° - 2? andar). Não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil.
COLETIVA — Mostra coletiva no 
"Água na Boca", reunindo tra
balhos das artistas plásticas Sil
via Cestari Ctinha, Ana Simone, 
Ondina Pozoco, Gladys Geyer e 
Cláudia Fantin. A mostra reúne 
gravuras, desenhos, xilogravu
ras e gouaches e marca o início 
das atividades de 86 da casa no
turna no setor de artes (Praça 
Conde de Porto Alegre, F: 
21.5131), até 30 de janeiro.

sitaçáo de segundo a sexta Ias 
8h30min às 19 horas (Dona Lau 
ra, 204). Não possui ar condicio
nado e o estacionamento e fáol 
na rua.

segunda a sábado dos 9 às 12 e 
das 14 às 18h30min (Almirante 
De! a maré, 237 6). Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil.

de
CONTEMPORÂNEA GALERIA 
DE ARTE Durante o mè-. de ja
neiro mostra seu acervo 
obras de Glória Corbetia, El

GALERIA DE ARTE BADESktL 
Mostra ao 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 sexra, das 10 ns 12 e 
das I3h30mm às 18h30min (Sete 
de Setembro, 666). Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

com 
i/a-

bete Turkieniez, Mana P ila, Pie- 
trina Checcaccí. Antônio Mam. 
Nelson Jungbluth e Frederico 
Srheffel, entre outros. Visitação 
de segunda a sexta, dos 8às > 2e 
das 14 às 19 horas No sábado 
das 9 às 12 horas (Mariano de 
Mattos, 11 — Novo Hamburgo).

"O Amor Que

PONTO DE ARTE ALBERTO
Expõe coleção ao acervo com 
trabalhos de Antônio Maia, Zo- 
ravía Bettiol, Scliar, Vasco Prado 
e 'João Henrique, entre outros. 
Visitação de segunda a sexta, 
das 10 às 19 horas (No Shopping 
Center Iguatemi e na 5? Aveni
da Center). Possui ar condicio
nado e estacionamento próprio 
nos dois espaços.

GALERIA REALCE 
mês de janeiro mostra peças do 
acervo com Danúbio Gonçalves, 
Suzana sommer, Amco Hersko- 
vts, Maria Ivone dos Santo», Ro- 
oerto Cidade, Irineu Garcia e 
Nelson Jungbluth entre outros. 
Visitação de segunda a sexta, 
das 9 ás 12 e das 14 às 19 horas 
(Independência, 674). Não pos
sui ar condicionado. O estacio
namento é mais fácil nas trans
versais

BOLSA DE ARTE DE PORTO ALE
GRE — Expõe coleção do acervo 
com trabalhos de Marcelo 
Grassmann, Darei AdoMalago- 
li, Francisco Stockmger e Carlos 
Tenius, entre outros V.snação 
de segunda a sexta, das 10as 12 
e das 15 às 21 horos. Qumtino 
Bocaiúva. 1115. Com ar condi 
cionado e estacionamento pró
prio

GALERIA SINGULAR
neirn mostra sua coleção de 
acervo com obras ae Stockmger 
Bez Batti, Glória Corbetia. Ro
berto Umansky, Irineu Garcia. 
Vasco Prado, Becherom, Fciyga 
Ostrower, Darei e Fukushimo, 
entre outros. Visitação de segun
da a sexta, das 9 às 12 horas e 
das 14 ás 18h30rmn (Frederico 
Link, 35). Possui ar condido- >ado 
e o estacionamento é difícil

ROTEIRO
Dyrante oKRAFT ESCRITÓRIO DE ARTE

Neste mês a galeria expõe so
mente obras do acervo: Paulo 
Porcella, Gilberto Salvador, 
Gerchmann, Alice Soares, Ado 
Malagoli, Yedo Titze e Alice 
Brueeggmann, entre outros. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
15 às 20 horas (Barão de Santo 
Ângelo, 165). Possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

Em Ia

SALA DE ARTE DE PORTO ALE
GRE - - Neste mês exibe no acer 
vo obras de_ Iberê Camargo, Ado 
Malagoli, Ângelo Guido, Alde- 
mir Martins, Antônio Maia, Siron 
Franco, Milton Dacostae Vizotto, 
entre outros. Visitação de segun
da a sexta das lOàs 12e das 15 
às 19horas (Bordini, 501). Possui 
or condicionado e o estaciona 
mento é próprio.

GALERIA DE ARTE DA CASA 
MASSON 
vo durante todo o mês, com 
obras de Carlos Scliar, Roberto 
Feitosa, Émo Lippmann, Clara 
Pechanski, Nilton Maia, Bez Bat
ti, Regina Ohlweiler, Irineu Gar
cia e Plínio Benhardt, entre 
tros. Visitação de segunda a sex
ta, das 8h30min às 19h45min. 
No sábado somente até as 12 
horas (Andradas, 1459). Possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

EMOLDUARTE — No acervo'ra 
balhos de Silvia Cestari Cunha, 
Joana de Azevedo Moura. Clari 
ce Jaeger, Circe Saldanha e Ru 
di Meirelles, entre outros. Visitas 
de segunda a sexta, das 8 às 12 e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
somente até as 12 horas (Lima e 
Silva, 320/1). Não tem ar condi 
cionado e o estacionamento é 
difícil.

Exposição Ho acer-

ou-

LENIR DE MIRANDA — A artista 
mostra a individual "Dinheiro", 
apresentando uma iconografia 
- rítica ao lidar com as imagens 
dos super-heróis alienígenas e 
com os vultos históricos nacio
nais. O estilo utiliza espaços que 
lembram a- pintura pop, com

GALERIA DO ARCO
ção do acervo com trabalhos de 
Eduardo Cruz, Nathaniel Gui 
marães, Malagoli, Alice Soares, 
Selva Do11, Plínio Benhardt, Car- 
‘los Mancuso e Alice Brueegg 
mann, entre outros. Visitação de

Exposí

DELPHUS ARTE SOBRE PAPEL —
Mostra seu acervo com peças de 
Eduardo Cruz, Luiz Maristani, 
Sérgio Marques, Wagner Dotto, 
Nelson Jungbluth, Marcelo 
Grassmann e Carlos Scliar, entre 
outros. Visitação de segunda a 
sexta, das 9 às 12 horas e das 14 
às 19 horas (Cristóvão Colombo, 
1103). Possui ar condicionado. O 
estacionamento é difícil, tente u 
Dr. Vale ou Hoffmann.

CAMBONA CENTRO DE ARTE — 
Expõe o acervo com obras de 
Carlos Carrion de Britto Velho, 
Lídia Magliani, Paulo Houayek, 
Pietrina Checcacci, Ana Alegria, 
Eduardo Camões 
mann, Barth, Tatiana Pinto de 
Moraes, Ênio Lippmann e Nel
son Jungbluth, entre outros. Vi-

Zimmer-
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ARTES PLÁSTICAS

Destaque para as gordas de Maia
ar condicionado e o estaciona
mento é próprio.

LENIR DE MIRANDA — A artista 
mostra a individual "Dinheiro", 
aoresentando uma iconografia 
crítica ao lidar com as imagens 
dos super-heróis alienígenas e 
com os vultos históricos nacio
nais. O estilo utiliza espaços que 
lembram a pintura pop, com 
elementos das histórias em qua
drinhos, baloons e toques ex- 
pressionistas. Na galeria Arte & 
Fato, das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas, até 30 de |aneiro (Santo 
Antônio, 226). Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas transver
sais.

MOSTRA DAS MOSTRAS — A 
galeria Arte & Fato realizacoleti- 
va com trabalhos dos artistas 
que expuseram na galeria du
rante 85. Estão reunidos dese
nhos, pinturas e gravuras de 
Leonardo Canto, pinturas e de
senhos de Teresa Poester, dese
nhos e montagens de Laura Cas- 
lilhos, pinturas e desenhos de 
Ronaldo Kiel, desenhos e pintu
ras de Moacir Guis, desenhos e 
esculturas de Fernando Limber- 
ger e desenhos e pinturas de 
Glória Yen Yordi. O horário de 
visitaçãoéda lOàs 12edas 14às 
19 horas (Santo Antônio, 226), 
até o dia 30 de janeiro.

de segunda a sexta, das 8às !2e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
das 9 às 12 horas (Mariano de 
Mattos, 11

Delamaré, 237/6). Não possui ar 
condicionado e o . estaciona
mento é fácil.

dicionado e o estacionamento é 
fácil.

GALERIA DE ARTE DA CASA 
MASSON
vo durante todo o mês, com 
obras de Carlos Scliar, Roberto 
Feitosa, Ênio Lippmann, Clara 
Pechanski, Nilton Maia, Bez Bal- 
ti, Regina Ohlweiler, Irineu Gar
cia e Plínio Benhardt, entre ou
tros. Visitação de segunda a sex
ta, das 8h30min às 19h45min. 
No sábado somente até as 12 
horas (Andradas, 1459), Possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

Exposição do acer

Novo Hamburgo).
O CINEMA DOS ANOS VINTE 
NO RS — Coletiva fotográfica 
acompanhada por textos compi
lados de revistas como "A Tela" 
e "Revista do Globo". As fotos 
evocam cenas de seis filmes 
produzidos na década de 20: "A 
Revolução de 23 no Rio Grandei 
do Sul", da Leopoldis Filmes; 
"Em Defesa da Honra", de 
Eduardo Abelim; "Castigo de 
Orgulho", de José Picoral; "Um 
Drama nos Pampas", de Carlos 
Comelli,
Redime", de Eugênio Kerrigar;e 
"Torres", também de José Pico
ral. A exposição apresenta co
mentários sobre os aspectos téc
nicos da evolução do cinema 
gaúcho e asdificuldadesde con
corrência com as produções eu
ropéias. No Museu de Comuni
cação Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959/2? andar). Ho
rário para visitação é das 
8h30min às 18 horas, no saguão 
do museu até dia 30 de janeiro. 
O estacionamento é difícil e não 
possui ar condicionado.

IRLANDESES — Com o apoio do 
Arts Council of Northern Ireland, 
Arts Council of the Republic or 
Ireland e Guiness Peat Aviation, 
o Margs mostra 23 obras de qua
tro artistas irlandeses. São eles: 
Anne Carslisle, Felim Egan, 
Mary Fitzgerald e Eilis 0'Con- 
nell. A exposição intitulada 
"Quatro Artistas da Irlanda" in
tegrou a XVIII Bienal de São Pau
lo e o grupo reunido representa 
um segmento inovador e radical 
do caráter técnico e estilístico 
das artes visuais daquele país 
com intensa atividade na déca
da de 70 e princípios de 80. To-

GALERIA DE ARTE BADESUL
Mostra do 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 13h20min às 18h30min (Sete 
de Setembro, 666). Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

BOLSA DE ARTE DE PORTO ALE
GRE Expõe coleção do acervo 

trabalhos de Marcelo 
Grassmann, Darei, AdoMalago- 
li, Francisco Stockinger e Carlos 
Tcnius, entre outros. Visitação 
de segunda a sexta, das 10 às 12 
e das 15 às 21 horas. Quintino 
Bocaiuva, 1115. Com ar condi
cionado e estacionamento pró
prio.

com

DELPHUS ARTE SOBRE PAPEL
Mostra seu acervo com peças de 
Eduardo Cruz, Luiz Maristani, 
Sérgio Marques, Wagner Dotto, 
Nelson Jungbluth, Marcelo 
Grassmann e Carlos Scliar, entre 
outros. Visitação de segunda a 
sexta, das 9 às 12 horas e das 14 
às 19 horas (Cristóvão Colombo, 
1103). Possui ar condicionado. O 
estacionamento é difícil, tente a 
Dr. Vale ou Hoffmann.

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

GALERIA REALCE Durante o 
mês de janeiro mostra peças do 
acervo com Danúbio Gonçalves, 
Suzana Sommer, Anico Hersko- 
vits, Maria Ivone dos Santos, Ro
berto Cidade, Irineu Garcia e 
Nelson Jungbluth, entre outros. 
Visitação de segunda a sexta, 
das 9 às 12 e das 14 às 19 horas 
(Independência, 674). Não pos
sui ar condicionado. O estacio
namento ó mais fácil nas trans
versais.
SALA DE ARTE DE PORTO ALE
GRE Nostemêsexibenoacer- 
vo obrasde lberê Camargo, Ado 
Malagoli, Ângelo Guido, Alde- 
rnir Martins, Antônio Maia, Siron 
Franco, Milton Dacosta e Vizotto, 
entre outros. Visitação de segun
da a sexta, das 10às 12 e das 15 
às 19 horas (Bordim, 501), Possui

"O Amor QueEm ja-GALERIA SINGULAR
neiro mostra sua coleção de 

obras de Stockinger,ROTEIRO
acervo com 
Bez Batti, Glória Corbetta, Ro
berto Umansky, Irineu Garcia, 
Vasco Prado, Becheroni, Fayga 
Ostrower, Darei e Fukushima, 
entre outros. Visitação de segun
da a sexta, das 9 às 12 horas e 
das 14”às 18h30min (Frederico 
Link, 35). Possui ar condicionado 

estacionamento é difícil.

NILTON MAIA — expõe 15 pe
ças em terracota que formam a 
série denominada "As Gordas". 
As linhas destas esculturas são 
marcadas,segundo o autor, com 
contrastes entre espera e sen
sualidade, ação e passividade, 
representando figuras que fo
gem dos padrões usuais de esté
tica, lembrando as madonas ita
lianas. O horário de visitação é 
das 8h30min às 18h45min e aos 
sábados pela manhã. Na gale
ria de arte da Casa Masson (Rua 
dos Andradas, 1459). Não possui 
estacionamento e tem ar condi
cionado.

KRAFT ESCRITÓRIO DE ARTE -
Neste mês a galeria expõe so
mente obras do acervo: Paulo 
Porcella, Gilberto Salvador, 
Gerchmann, Alice Soares, Ado 
Malagoli, Yedo Titze e Alice 
Brueeggmann, entre outros. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
15 ás 20 horas (Barão de San>o 

‘Ângelo, 165). Possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

CAMBONA CENTRO DE ARTE
Expõe o acervo com obras de 
Carlos Carrion de Britto Velho, 
Lídia Maglíani, Paulo Houayek, 
Pietrina Checcacci, Ana Alegria, 
Eduardo Camões, Zimmer- 

Barth, Tatiana Pinto de 
Moraes, Ênio Lippmann e Nel
son Jungbluth, entre outros. Vi
sitação de segunda a sexta, das 
8h30min às 19 horas (Dona Lau
ra, 204). Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

CONTEMPORÂNEA GALERIA 
DE ARTE Durante o mês de ja
neiro mostra seu acervo com 
obros de Glória Corbetta, Eliza
bete Turkieniez, Maria Pilla, Pie- 
trino Checcacci, Antônio Maia, 
Nelson Jungbluth e Frederico 
Scheffel, entre outros. Visitação

e o
EMOLDUARTE No acervo tra
balhos de Silvia Cestari Cunha, 
Joana de Azevedo Moura, Clari
ce Jaeger, Circe Saldanha e Ru- 
di Meirelles, entre outros. Visitas 
de segunda a sexta, das 8às 12e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
somente até as 12 horas (Lima e 
Silva, 320/1). Não tem ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil.

GALERIA DO ARCO — Exposi 
ção do acervo com trabalhos de 
Eduardo Cruz, Nathaniel Gui
marães, Malagoli, Alice Soares, 
Selva Dolí, Plínio Benhardt, Car
los Mancuso e Alice Brueegg
mann, entre outros. Visitação de 
segunda a sábado das 9 às 12 e 
das 14 às 18h30min (Almirante

mann,

"Água na Boca", reunindo tra- t 
balhos das artistas plásticas Sil- . 
via Cestari Cunha, Ana Simone, 
Ondina Pozoco, Gladys Geyer e 
Cláudia Fantin. A mostra reúne 
gravuras, desenhos, xilogravu-' 
ras e gouaches e marca o início , 
das atividades de 86 da casa no
turna no setor de artes (Praça 
Conde de Porto Alegre, F: 
21.5131), até 30 de janeiro.

dos os artistas têm formação su
perior em Belas-Artes na Ingla
terra e Irlanda. O horário de visi
tação é das 10 às 17 horas de ter
ças a domingos até 16 de feve
reiro. No Margs (Praça da Alfân
dega, s/n? - 2? andar). Não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil.

AGÊNCIA DE ARTE Expõe em 
janeiro o acervo permanente 
com obras de Regina Ohlweiler, 
Ronan Witté, Tenius, Glauco Ro
drigues, Léo Dexheimer, Lutzen- 
berger, Scliar, Frantz e Costa Ca
bral, entre outros. Visitação de 
segunda à sexta, das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. No sábado 
das 10 às 19 horas (Casemiro de 
Abreu, 144). Não possui ar con- COLETIVA — Mostra coletiva no
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ARTES PLASTICAS
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Mostras de acervos, no 

circuito das galerias
Com a inauguração da 

mostra de Nilton Maia, ocor
rida ontem, o circuito de ar
tes totaliza 20 exposições 
nesta semana. A maioria 
com obras de acervos que 
reúnem trabalhos de todos 
os gêneros e materiais. So
madas às poucas individuais 
que realizam algumas gale
rias, estas mostras consti
tuem as opções de compra e 
visitação, nesta época em 
que a atividade no setor é 
bastante reduzida.
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NILTONMAIA— Expõe 15 peças g, 
em terracota que formam a série > 
denominada "As Gordas". As li- ^ 
nhas destas esculturas são mar- ]j 
cadas, segundo o autor, com f 
contrastes entre espera e sen 
sualidade, ação e passividade, £ 
representando figuras que fo- ^ 
gem dos padrões usuais de esté
tica, lembrando as madonas ita
lianas. O horário de visitação é 
das 8h30min às 18h45min e

mMÉJ

Obra de Marcelo Grassmann, na Bolsa de Arte

netti, entre ôutros. Visitação de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 13h30minàs 18h30min (Sete 
de Setembro, 666). Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

Ireland e Guiness Peal Aviation, 
o Margs mostra 23 obras de qua
tro artistas irlandeses. São eles; 
Anne Carslisle, Felim Egan, 
Mary Fitzgerald e Eilis 0'Con- 
nell, A exposição Intitulada 
"Quatro Artistas da Irlanda" in
tegrou a XVIII Bienal de São Pau
lo e o grupo reunido representa 
um segmento inovador e radical 
do caráter técnico e estilístico 
das artes visuais daquele país 
com intensa atividade na déca
da de 70 e princípios de 80. To
dos os artistas têm formação su
perior em Belas-Artes na Ingla* 
terra e Irlanda. O horário de visi
tação é das lOàs 17 horas de ter
ças a domingos até 16 de feve
reiro. No Margs (Praça da Alfân
dega, s/n? 2? andar). Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil.

aos
sábados pela manhã. Na gale
ria de arte da Casa Masson (Rua 
dos Andradas, 1459). Não possui 
estacionamento e tem ar condi
cionado.
KRAFT ESCRITÓRIO DE ARTE PONTO DE ARTE ALBERTO -
Neste mês a galeria expõe so Expõe coleção do acervo com 
mente obras do acfervo: Paulo trabalhos jie Antônio Maia, Zo- 
Porcella, Gilberto Salvador, ravia Bettiol, Scliar, Vasco Prado 
Gerchmann, Alice Soares, Ado e João Henrique, entre outros. 
Malagoli, Yedo Titze e Alice Visitação de segunda a sexta, 
Brueeggmann, entre outros. Vi- das lOàs 19horas (No Shopping 
sitação de segunda a sexta, das Center Iguatemi e na 5o Aveni- 
15 às 20 horas (Barão de Santo da Center). Possui ar condicio- 
Ângelo, 165). Possui ar condido- nado e estacionamento próprio 
nado e o estacionamento é fácil "os dois espaços.
na ruci.

GALERIA DE ARTE DA CASA SALA DE ARTE DE PORTO ALE- 
MASSON —Exposição do acer GRE—Neste mês exibe no acer
vo durante todo o mês, com vo obras de Iberê Camargo, Ado
obras de Carlos Scliar, Roberto Malagoli, Ângelo Guido, Alcie 
Feitosa, Enio Lippmann, Clara 
Pechanski, Nilton Maia, Bez Bnt- 
ti, Regina Ohlweiler, Irineu Gar
cia e Pllmo Benhardt, entre 
Iros. Visitação de segunda a sex 
ta, cias 8h30min às 19h45min.
No sábado somente até as 12 
horas (Andradas, 1459). Possui 
ar condicionado e o estaciona 
mento é difícil.

DELPHUS ARTE SOBRE PAPEL
Mostra seu acervo com peças do 
Eduardo Cruz, Luiz Marislani,
Sérgio Marques, Wagner Dotto,
Nelson Jungbluth, Marcelo 
Grassmann e Carlos Scliar, entre 
outros. Visitação de segunda a 
sexta, das 9 às 12 horas e das 14 
às 19 horas (Cristóvão Colombo,
1103). Possui ar condicionado. O 
estacionamento é difícil, tente o 
Dr. Vale ou Hoffmann.

CAMBONA CENTRO DE ARTE
Expõe o acervo com obras de 
Carlos Carrion de Britto Velho,
Lídia Magliani, Paulo Houayek,
Pietrina Checcacci, Ana Alegria,
Eduardo Camões, Zimmer- 
mann, Barth, Tatiana Pinto de 
Moraes, Ênio Lippmann e Nel 
son Jungbluth, entre outros Vi
sitação de segunda a sexta das 
8h30min às 19 horas (Dona Lou
ra, 204). Não possui ar condicio
nado e o estacionamento 6 fácil 
na rua.

CONTEMPORÂNEA GALERIA 
DE ARTE — Durante o mês de ja 
neiro mostra seu acervo com 
obras de Glória Corbetla, Eliza
bete Turkieniez, Maria Pillci, Pie
trina Checcacci, Antônio Maia,
Nelson Jungbluth e Frederico 
Scheffel, entre outros. Visitação 
de segunda a sexta, das 8às I2e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
das 9 às 12 horas (Moriano de 
Mattos, 11 Novo Hamburgo).

BOLSA DE ARTE DE PORTO ALE
GRE Expõe coleção do acervo 
com trabalhos de Marcelo 
Grassmann, Darei, Ado Malago
li, Francisco Stockinger e Carlos 
Tenius, entre outros. Visitação 
de segunda a sexta, das lOàs 12 
e das 15 às 21 horas Quintino 
Bocaiuva, 1115. Com ar condi
cionado e estacionamento pró
prio.

Mostra coletiva noCOLETIVA
"Âgua na Boca", reunindo tra
balhos das artistas plásticas Sil
via Cestari Cunha, Ana Simone, 
Ondina Pozoco, Gladys Geyer e 
Cláudia Fantin. A mostra reúne

mir Marfins, Antônio Maia, Siron 
Franco, Milton Dacosta e Vizotto, 
entre outros. Visitação de segun 
da a sexta, das 10às 12 e das 15 
às 19 horas (Bordim, 501). Possui 
ar condicionado e o estaciona 
mento é próprio.

ou-

gravuras, desenhos, xilogravu
ras e gouaches e marca o início 
das atividades de 86 da casa no
turna no setor de artes (Praça 
Conde de Porto Alegre, F.: 21- 
5131), até 30 de janeiro.

LENIR DE MIRANDA — A artista
mostra a individual "Dinheiro", 
apresentando uma iconografia 
crítica ao lidar com as imagens 
dos super-heróis alienígenas e 
com os vultos históricos nacio
nais. O estilo utiliza espaços que 
lembram a pintura pop, com 
elementos das histórias em qua
drinhos, baloons e toques ex- 
pressionistas. Na galeria Arte & 
Fato, das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas, até 30 de janeiro (Santo ~ 
Antônio, 226) Não possui ar ^ 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas transver
sais.

l.

MOSTRA DAS MOSTRAS — A 
galeria Arte & Fato realiza coleti - 

com trabalhos dos artistas * 
que expuseram no galeria du- i 
rante 85. Estão reunidos dese- J 
nhos, pinturas e gravuras de 
Leonardo Canto, pinturas e de- >l 
senhos de Teresa Poester, dese- ’u 
nhos e montagens de Laura Cas- ,u 
tilhos, pinturas e desenhos de ,u 
Ronaldo Kiel, desenhos e pintu- 'u 
ras de Moacir Guis, desenhos e |U 
esculturas de Fernando Limber- i 
ger e desenhos e pinturas de 
Glória Yen Yordi. O horário de 
visitação é das 10 às 12 e das 14
às 19horas (Santo Antônio, 226),
até o dia 30 de janeiro.

AGÊNCIA DE ARTE — Expõe 
janeiro o acervo permanente 
com obras de Regina Ohlweiler, 
Ronan Witté, Tenius, Glauco Ro- e
drigues, Léo Dexheimer, Lutzen- ó 
berger, Scliar. Frarttz e Costa Ca
bral, entre outros, Visitação de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. No sábado 
das 10 às 19 horas (Casemirode p 
Abreu, 144). Não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil.

GALERIA REALCE Durante o ; 
mês de janeiro mostra peças do 
acervo com Danúbio Gonçalves, 
Suzana Sommer Anirn Hpr<;kn.
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