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Falar do próprio trabalho e difícil, além de aquilo 

que .pretendo dizer está contido no prórpio trabalho. 

Durante um período relativamente longo decidi deixar

a escultura e qualquer forma de arte. Passou-se algum tempo 
e resolvi procurar outras formas de expressão: quadrinhos,

cinema, pintura e descobri então que todas as investidas

que lazia traziam sempre o mesmo limite que se apresentava 
como intransponíveli : a forma.

Voltei a escultura percebendo que a minha preocupação com

a forma era xxxxx tanta que o conteúdo ficava, geralmente, 

num segundo plano, velando a mensagem, tornando-a incompreensí

vel ou incompreendida.

Essa subjetividade era justamente a bagagem adiquirida 

leituras sobre a arte msáxrn européia. Toda a mensagem
nas

tornava-se óbvia, Isso sempre me inquietou, pfcâs sempre 
acreditei que tinha algo a dizer. Um algo que me escapava 

por entre os dedos na hora de áxfxxirx buscar e definir 
a forma . ha verdade, sempre soube o que queria dizer. 
Mas como? A que povo eu falo?

Essas perguntas me deram a coragem de desenvolver um 

trabalho descaradamente anedótico, direto, para que todos 

entendessem* E num terceiro mundo como o nosso achei por 

bem tentar falar da maneira mais clara prx possível. S, 
ás vezes, ate' panfletariamente. Submetí a forma ao conteúdo. 

Sacrifiquei tudo, até a unidade, em função do"algo a dizer."

Essa atitude, esse exercício de liberdade, me levou a desres

peitar as formas convencionais da cerâmica e da escultura como 

um todo. 0 mateirai é variado. Basicamente barro, e cimento, 

e resina e bronze, e cor e ferro 

Alvoradenses
•.»

porque é desse povo do município de Alvorada, 

com quem conviví 7 anos, que faço umAimagem do brasileiro.

• • •

0 brasileiro que conheço: batuqueiro, irônico, alegre, colo

rido, miserável, desgraçado, esforçado,
\
Procuro falar claro, até obviamente se for preciso.

trabalhador.

Pois
até o obvio a nosso povo foi negado. 

Alvoradenses porque lá nasceu este trabalho. 1
comum fazendo nossa colorida

• • •
lá que- falam esta linguagem
tragédia c otidiana.

Texto de GUSTAVO NAKXE, criado por ocasião de sua exposição no

LíAEGS, em abril de 1986
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As novas mostras da capital
ftr

por Luiz Carlos Barbosa mação plástica autodidata, 
começando sua carreira na 
década de 70, quando reali
zou sua primeira Individual, 

cidade prossegue na próxi- Nesta mostra em Porto Ale
mã semana com vários ver- gre, ele exibirá 21 serigra- 
nissages programados a fias e seis litografias 
partir de terça-feira, dia em No dia 16 começam mais 
que a Delphus Arte sobre pa- três exposições: Alice Soa-
Pel ‘naugura uma exposição res expõe na Galeria Singu- 
individual do artista plástico 
Massuo Nakakubo. O nipo- 
brasileíro, nascido em São 
Paulo em 1938, tem sua for-

Margs, com esculturas da 
série “Alvoradenses”; eOn- 
dina Pozoco abre exposição 
de litografias e desenhos no 
Centro Municipal de Cultura 
(Atelier Livre). Finalmen
te, no sábado, dia 19, a gale
ria Tina Presser exibe nove 
trabalhos da artista plástica 
Amélia Toledo, cuja obra 
(peças recentes de gran
des dimensões), também 
pode ser vista no Espaço In
vestigação do Margs.

A rodada de novas abertu
ra no circuito de galerias da

lar uma série de desenhos, 
realizados a sangüínea; 
Gustavo Nakle faz vemissa- 
ge nas Salas Negras do
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ARTES PLASTICAS

Novas mostras agitam galerias
ras, das 12 às 17 horas e aos sc 
bados e domingos, das 10 às 1 
horas, até 13 de maio. Possui c 
condicionado e o estacione 
mento, normalmente difícil, 
facilitado pelo variado númer 
de garegens pagas das imedic 
ções.

expondo obras de grandes 
dimensões em pintura, no 
Espaço I n vestigação do Mu
seu de Arte rio Rio Grande do 
Sul. inaugura individual na 
Galeria Tina Presser, com 
nove trabalhos sobre papel 
de pequenas dimensões.

mingo das 20 às 2 horas. Não 
possui ar condicionado. O esta
cionamento é fácil na rua.

por Luiz Carlos Barbosa

Nesta semana o circuito 
de artes plásticas estará 
movimentado pela abertura 
de várias exposições nas ga
lerias, espaços culturais e 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul. A agitação começa 
hoje com a inauguração de 
uma individual do artista ni- 
po-brasileiro Massuo Naka- 
kubo, na galeria Delphus Ar
te Sobre Rapei. Paulistano 
de IX anos. ele iniciou sua 
carreira na década de 70. 
atuando na gravura. As 21 
serigral ias e seis litografias 
que ele mostrará na Delphus 
já loram vistas na Fundação 
Cultural de Curitiba, no Ins
tituto Brasil-Estados Uni
dos, do Rio de Janeiro, e na 
galeria Arte Movimento de 
São Paulo.

Também nesta terça- 
leira, a artista plástica Alice 
Soares faz vernissage com 
uma série inédita de 20 dese
nhos realizados à sanguínea, 
enfocando sua tradicional 
temática: a fragilidade e o 
desemparo de suas figuras 
infantis. A exposição abre ás 
20 horas e poderá ser vista 
até 3 de maio na galeria Sin
gular. A mesma artista ain
da tem outra exposição mar
cada para o dia 23 de abril na 
galeria Sobrado, de Alegre
te. onde expõe 25 desenhos a 
crayon e pastel sobre poliés- 
ter, numa exposição que co
memora o primeiro ano de 
atividade da galeria.
' “Alvoradenses”, série de 
esculturas em cerâmica e 
em bronze de grande porte, 
do artista Gustavo Nakle, 
responde pelo programa do 
Margs na quarta-feira. A ex
posição tem vernissage ás 20 
horas nas Salas Negras. E, 
no Saguão do Atelier Livre 
da Prefeitura. Ondina Pozo- 
eo inaugura sua segunda in
dividual. expondo litogra
fias e desenhos.

O Espaço Cultural do Ban
co Francês e Brasileiro pro
gramou para sexta-feira a 
coletiva "Oito Fotógrafos 
Gaúchos", com trabalhos de 
Assis Hofímann, Ruy Varel- 
la, Leonid Streliaev, Martin 
Streibel, .Jorge Alberto Fa
ria. Raul Daudt, Leopoldo 
Plentze Luiz Carlos Felizar
do. Amélia Toledo, que está

A ÚLTIMA PASSAGEM DO HAL-
LEY — Título-tema da mini-ex- 
posição composta por charges e 
ilustrações publicadas em jor
nais e revistas no período de 
19)0, ano da aparição anterior 
do cometa. Dentre os veículos 
dos quais foram extraídos as pu
blicações constam o Jornal do 
Brasil, Correio do Povo e as re
vistas Fon-Fon e Ilustração Brasi
leira. A mostra está exposta no 
Museu Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959), até 19 deste 
mês. O horárioédas8hl5min às 
18h30min. Aos sábados, o horá
rio de funcionamento é das 14 às 
18 horas. O museu não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas garagens 
pagas existentes nas imedia
ções.

DRAMÁTICA — Mostra fotogre 
fica resultante de cinco mesc 
de trabalho da dupla Zé Adã 
Barbosa, diretor de arte, e Iren 
Santos na realização das fote 
em preto e branco e da pintura 
mão. A proposta do trabalho ■ 
documentar o teatro gaúchi 
focalizando as atrizes para qui 
frente à lente possam surgir a 
personagens mais variadas, fru 
to da imaginação e fantasia do 
atores. No Teatro São Pedo 
(Praça da Matriz), até 6 di 
maio. O horário de visitação < 
das 12 às 19 horas e nos horário 
dos espetáculos noturnos. Asal< 
de exposições não possui ar con 
dicionado e o estacionamento f 
difícil.

ROTEIRO

YEDDO TITZE Mostra indivi
dual que reúne 30 trabalhos do 
artista em pinturas e gouaches 
em tamanhos que variam entre 
médios, grandes e pequenos. Fi
guras e flores são os temas abor
dados nesta série que se destaca 
pelo colorido e elaboração das 
composições. A exposição po
derá ser vista de segunda a sex
tas, das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas, até 30 deste mês. Aos sá
bados o horário é das 10 às 17 
horas sem fechar ao meio-dia. 
Na Galeria Arte & Fato (Santo 
Antônio, 226). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil nas transversais.

HOMENAGEM A BRUNO GIOR-
Gl Mostra organizada sob cu
radoria 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 Maio 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 12às 17horas e aos sá
bados e domingos das 10 às 17 
horas, até 13 de meio. Possui ar 
condicionado e o estacionamen
to, normalmente difícil, é facili
tado pela variedade de gara
gens pagas das imediações.

LEOPOLDO GUESSER — Indivi
dual doartista que reúne aproxi
madamente 35 trabalhos entre 
óleos, aquarelas e gouaches, di
vididos em fases e motivos, que 
mostram o universo pictõrio dc 
artista. Na Galeria de Arte dc 
Hotel Laje de Pedra (Canela-RS), 
até 21 deste mês.

HARLY BARCELLOS COUTO
"Introspecíiva I" é o título desta 
exposição de pinturas promovi
da pela Fundação Municipal de 
Cultura Lazer e Turismo de Pelo
tas. Na galeria Municipal de Ar
tes (Pça. Cel Pedro Osório, n? 
06) até 30 de abril. O horário de 
visitação é de segunda a sexta- 
feira, das 13 às !8h30min, em 
Pelotas.

DE GUTENBERG Á ELETRÔNICA
— Título-tema da mostra promo
vida pela Susec e o Instituto 
Goethe. A mostra fica em expo
sição no Museu de Comunica
ção Social (Andradas, 959), até 
dia 03 de maio. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas garagens 
pagas existentes nas proximida
des.

Nakakubo inaugura a série de exposiçõesAMÉLIA TOLEDO — "Limites de 
Cor" é o título da mostra indivi 
dual que a artista plástica paulis
ta reoliza no Macgs. São pinturas 
em telas monocrômicas que po
dem ser arranjadas numa dispo
sição tal de maneira a criar no
vas e complexas composições, 
diálogos, complementos, oposi- 
ções e tensões. O horário de visi
tação é das 10 às 17 horas de ter
ças a domingos (Praça da Alfân
dega), no Espaço de Investiga
ção (1? andar). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
facilitado pelas garagens pagas, 
em grande número nas imedia
ções. Até 27 de abril.

horas. Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua

estacionamento e difíci1, mas hã 
garagens pagas nas imedia 
ções

ARTHUR PIZA: DOS ANOS 50
AOS 80 — Mostra individual do 
artista brasileiro radicado em FLÁVIO SCHOLLES — Individual 
Pans ha 20 anos, cedida ao c^ue reúne 21 trabalhos de sua 
Margs pelo Museu de Arte Mo- p 
derna de São Paulo, reunindo o 1 
produto de 30 anos de produção 
deste artista. Além de gravuras 'u 
de várias épocas, esta exposição ,, 
traz seus trabalhos mais recen- u 
tes: os recortes montados em 
caixas de acrílico. No Museu de J 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça ^ 
da Alfândega), com horário de ^ 
visitação de terças às sextas-fei-

FARNESE DE ANDRADE: FANTA
SIA EM TERCEIRA DIMENSÃO -
Exposição individual, na qual o 
artista aborda temas como a fe- 
cundidnde, o nascimento, a des
truição atômica, o medo e a 
morte Paro tal, se utiliza desde 
oratórios, pedaços de poliéster, 
conchas monnhas, até bonecas 
destroçadas e esqueletos de ani
mais. Na Cambona Galena de 
Ar’e (R Dona laura, 204), até 18 
de abnl. O horário de visitação é 
de segundas às sextas das 9às 19

CARMEN RIGHI
artista que reúne 20 obras nas 
técnicas de pintura à óleo, tra
çando na pintura o popularesco 
da arte e sua contemporaneida- 
de internacional. Suas cores por
tem do claro e escuro, passando 
por uma forma brusca de coa
ção, contrastante com fatores de 
imagem e luz. Na Galeria D'Arte 
do Theatro Mágico (Thomaz Flo
res, 123), até 25de abril. Ohorá- 
rio de visitação é de terça a do-

Individual da
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NATHANIEL MARQUES GUIMA
RÃES — Mostra de pintura indi
vidual que reúne 20trabalhos dc 
artista, com casarios em aquare
la, técnica dominada pelo pin
tor. Na Galeria de Arte do Bade- 
sul (Sete de Setembro, 666), até 
23 de abril. O horário de visita
ção é das lOàs lóhoras. Agale- 
ria possui ar condicionado e o
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Ce ^íicas e bonzes podem 
ser . í.yds a partir de hoje

Nekle mostra 

no MARGS 

"Alvoradenses"
"Alvoradens*,, porque é 

do povo do município de Alvo
rada, com quem convivi, que 
faço uma imagem do bra- 
sile; É lá que nasceu este 
trabalho e é lá que falam a 
linguagem comum que faz 
nossa colorida tragédia 
quotidiana”. £ assim 
Gustavo Nakic, nascido 
Monteviueo em 1951, explica o 
nome da mestra que será 
aber'a ao p; ~o hoje no Io 
and? . do Mu y de Arte do 
RS: Alvoradenses”.

São esculturas de grande 
porte, em cerâmica e bronze, 
que representam um retorno 
do artista a esta linguagem 
plástica, depois da busca que 
empreendeu em direção ao 
cinema e às artes gráficas. 
Ele conta que voltou à escul
tura porque sua preocupação 
com a forma era tão grande 
que o conteúdo ficava em 
segundo plano, o que tornava 
a mensagem incompreensível 
ou incompreendida. Seu in
teresse pelo público ao qual se 
destina tornou seu trabalho 
direto e quase anedótico. 
“Não me importo de ser até 
mesmo panfletário, desde 
que seja entendido”. Nesta 
volta às origens, Gustavo 
utilizou barro, cimento, re
sina, bronze, ferro e muita 
cor.

Nakle iniciou seus estudos 
na Escola de Belas Artes de 
Montevideo em 1969, optando 
pela escultura em 1971. De 73 
para cá, já em Porto Alegre, 
manteve-se sempre expondo. 
Em 74 ajudou a criar o Mer- 
cadão de Artes Entre 75 e 82, 
dedicou-se temporariamente 
a outras formas de arte.

A vernissage de Gustavo 
Nakle será hoje às 20 horas 
nas Salas Negras do MARGS. 
A partir de então a mostra es
tará aberta ao público nos 
horários do Museu, de terças 
a domingos, das 10 às 17 
horas. <

que
em
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EM PAUTA
★ Cirurgião plástico Almir Nácul reto
mando suas atividades após circulada 
pelos Estados Unidos, onde fez curso na 
sofisticada clínica de Thomas Rees, 
dos mais notórios cirurgiões do mundo. 
Assim, explica-se sua ausência na ocasião 
em que Ivo Pitanguy recebeu o título de 
doutor em filosofia Honoris Causa, da 
Universidade de TelAviv.
★ Sábado último o Gigantinho teve intenso 
movimento com a apresentação de Rober
to Carlos. Muitos efeitos especiais e balões 
enfeitaram o cenário, com nomes co
nhecidos aplaudindo o “rei”, entre outros, 
Ricardo e Neneca Malcon, Chico Jung e a 
sobrinha Laura Jardim.
★ A Academia Literária Feminina co
memorou 43 anos, semana que passou, 
oportunidade em que sua presidente,

! Maria Josefa Motta, fez palestra sobre “A

Atuação da Mulher no Ano Internacional 
da Paz”, além de organizar uma coletiva 
que reuniu obras de artistas plásticas 
como Neusa Guinsburg, Patrícia Bins e 
Clory Degrazzia.

★ “Bonifácio Bilhões”, contou com muitos 
nomes conhecidos aplaudindo o espetá
culo, domingo à noite, como Dirce e Ito 
Ferrari, Malu e Edgar Brasil, Dora e Rui 
Fortini, Maria Spader, Méa Alves, Vera 
Lia e Amaro Cavalheiro.
★ No MARGS, inaugurada hoje a expo
sição de Gustave Nakle, que mostra escul
turas, em grande porte, de cerâmica e 
bronze. “Alvoradenses” é o título da mos
tra, pois o artista conviveu 7 anos com o 
povo de Alvorada e “é lá que falam esta 
linguagem comum fazendo nossa colorida 
tragédia quotidiana”.

um
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1196), mostra permanente de arte. 
MASSUO NAKAKUBO — Na Delphus 
(CrlstóvSo Colombo, 1093), exposição 
de serlpraflas e litografias do artista 
nlpo-brasileiro. Visitação de segunda 
a sexta das 9h às I2h e das 14h às 19h, e 
aos sábados das 9h às 12h.
LEOPOLDO GUESSER — Na Galeria 
de Arte Lage de Pedra, em Canela, ex
posição que reúne óleos, aquarelas e 
guaches do artista catarinense. Até 
dia 21.
MIRA SCHENDEL — Na Galeria Tina 
Presser (Paulino Teixeira, 35), indivi
dual de pinturas da artista suíça, natu
ralizada brasileira. Até 30 de abril, vi
sitação de segunda a sábado em horá
rio comercial.
YEDDO TITZE 
te&Fato (Santo Antônio, 226), exposi
ção de pinturas com visitação de se 
gunda a sexta das lOh às 12 e das 14h às 
19h, e aos sábados das lOh às 17h. Até 
30 de abril.
RITA GIL ARAÚJO — Na Sala de Es 
tar do Hotel Serrano, em Gramado, 
exposição de trabalhos da pintora na 
técnica de acrílico sobre tela. Até 7 de 
maio.
NATHANIEL GUIMARÃES — Na Ga 
leria de Arte da Associação Badesul 
(Sete de Setembro, 666), mostra de 
aquarelas do artista gaúcho. Até 23 de 
abril, com visitação em horário 
comercial.
MÁRIO ROHNELT E MILRON 
KURTZ — Na Galeria de Arte da Uni
versidade de Caxias do Sul, retrospec
tiva de desenhos dos dois artistas que 
mostram sua produção desde os anos 
70. E na Galeria Municipal de Arte da 
Casa de Cultura, exposição de seus de 
senhos mais recentes Até 25 de abril.

mouti
MARIO AUGUSTO E LOURDES 

RODRIGUES — No Acalanto (Praia 
de Belas, 550), ás 2lh, diariamente. 
MPB.

ZÊ E ALEXANDRE - No Intermez- 
zo (Protásio Alves, 3270), às21 h, de se
gunda a sábado. MPB esucessos inter
nacionais.

ANTÔNIO CAMPANA - No Le Pe- 
tlt Filet (24 de Outubro, 1350), às 
20h30min. Música instrumental.

CHALOY JARA, WOLMAR SAN
TOS E ANDREY PINTO - Na Pulpe- 
rla (Travessa do Carmo, 76), às 21h, 
de segunda a quinta-feira. Música na- 
tivista.

CLÔVIS CANDAL E XICAO - No 
Pastaciutta (Centro Comercial da 
João Pessoa), ás 21 h, diariamente. 
MPB e sucessos internacionais.

JAIRO LEANDRO - No Bangalô 
Bar (Protásio Alves, 3529), a partir 
das 21 h, de terça a domingo. MPB e su
cessos internacionais.

ADAOPINHEIRO TRIO-No Porto 
Velho (Andrade Neves, 42), ás 21 h, 
diariamente. MPB e jazz.

PLAUTO CRUZ E JORGE TOMAS 
— No Vinha D'Alho (Bento Gonçalves, 
359), ás 2lh, diariamente. Música po
pular gaúcha e MPB.

JÚNIOR — No Garage (Olavo Bilac, 
a partir das 22h, de segunda a sabado, 
Show com o cantor e violonista, apre- 
sentandoMPB e música internacional.

Na Galeria Ar-

ISTOSlKpü
MEIOS REPRODUTORES DA IMA
GEM — No Espaço Cultural Fernando 
Corona, do Departamento de Expres
são Gráfica da Faculdade de Arquite
tura da Ufrgs, exposição resultante de 
experiências criativas com a técnica 
do xerox e da heliografia.
ONDINA POZOCO — No Saguão do 
Atelier Livre do Centro Municipal de 
Cultura, exposição de litografias e 
desenhos.
GUSTAVO NAKLE — Nas Salas Ne
gras do Margs (Praça da Alfândega), 
às 20h, inauguração da mostra "Alvo- 
radenses", com esculturas e bronzes 
do artista. Até 11 de maio, com visita
ção de terça a domingo, das lOh às I7h. 
AMÉLIA TOLEDO — No Margs (Pra 
ça da Alfândega), exposição intitulada 
"Limites da Cor", que apresenta a 
produção mais recente da artista. Até 
dia 27, com visitação de terça a domin
go das lOh às 17h.
BARKER NUGENT E ROTH — No 
Margs (Praça da Alfândega), exposi- 
çM "Expressões em Papel", com tra
balhos em papel artesanal. Até dia 20, 
com visitação de terça a domingo das 
lOh às 17h.
CARMEN RIGHI — Na Galeria D'Ar- 
te do Theatro Mágico (Tomás Flores, 
123), exposição de pinturas da artista. 
De terça a domingo a partir das 20h. 
Até dia 25.
JAOER DE SIQUEIRA — No Espaço 
Jéder de Siqueira (Gen. Caldwell,
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ARTEl
5 antasia de Gustavo Nakle•> t

o Nakle está expondo nas Salas 
> Museu de Arte do Rio Grande do

_________esculturas, em grande porte, de
2. ceramica e bronze. Ele chegou a abando- 
i nar, por algum tempo, qualquer expressão 

no âmbito da escultura, dedicando-se a ou
tras manifestações artísticas como o cine
ma e as artes gráficas. "Porém, todas as 
investidas que fazia traziam sempre o 
mesmo limite que se apresentava como in
transponível: a forma. Voltei à escultura, 
percebendo que a minha preocupação com 
a forma era tamanha que o conteúdo fica
va. geralmente, num segundo plano, ve
lando a mensagem, tornando-a incom
preensível ou incompreendida”.

o título da mostra tem a ver com essa 
idéia: "É porque é do povo do município de 
Alvorada, com quem conviví sete anos, 
que faço uma imagem do^brasileiro. O bra
sileiro que conheço: batuqueiro, irônico, 
alegre, colorido, miserável, esforçado, 
trabalhador. Alvoradenses, porque lá nas
ceu esse trabalho. É lá que falam esta lin
guagem comum fazendo nossa colorida 
tragédia cotidiana”.

Gustavo Nakle iniciou seus estudos na 
Escola de Belas Artes de Montevidéu, op
tando mais tarde por esculturas: tem di
versas exposições em Montevidéu e aqui 
em Porto Alegre, onde criou o Mercadão 
de Arte. Sobre sua obra. diz o crítico Jacob 
Klintowitz: "Sua escultura de caráter ale
górico e fantasioso é espantosa. Pratica
mente desconhecido no país, silencioso in
ventor de narrativas, Gustavo tem uma 
originalidade que o situa entre os bons ce- 
ramistas nacionais”.

D)
No

\
\

$ Assim, Gustavo Nakle apresenta agora 
sua exposição intitulada "Alvoradenses”. 
onde ele reúne trabalhos que falam dessa 
busca pela forma e que dedica ao destina
tário de sua arte, isto é, o próprio povo. Até8

■ -

Obras de Nakle 
no Margs: arte 
dedicada ao povo
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1196), mostra permanente de arte. 
MASSUO NAKAKUBO — Na Delphus 
(Cristóvão Colombo, 1093), exposição 
de serigraflas e litografias do artista 
nipo-brasileiro. Visitação de segunda 
a sexta das 9h às 12h e das 14h às 19h, e 
aos sábados das 9h às 12h.
LEOPOLDO GUESSER — Na Galeria 
de Arte Lage de Pedra, em Canela, ex
posição que reúne óleos, aquarelas e 
guaches do artista catarinense. Até 
dia 21.
MIRA SCHENDEL — Na Galeria Tina 
Presser (Paulino Teixeira, 35), indivi
dual de pinturas da artista suíça, natu
ralizada brasileira. Até 30 de abril, vi
sitação de segunda a sábado em horá
rio comercial.
YEDDO TITZE 
te&Fato (Santo Antônio, 226), exposi
ção de pinturas com visitação de se
gunda a sexta das lOh às 12 e das 14h às 
19h, e aos sábados das lOh às 17h. Até 
30 de abril.
RITA GIL ARAÚJO — Na Sala de Es
tar do Hotel Serrano, em Gramado, 
exposição de trabalhos da pintora na 
técnica de acrílico sobre tela. Até 7 de 
maio.
NATHANIEL GUIMARÃES — Na Ga 
leria de Arte da Associação Badesul 
(Sete de Setembro, 666), mostra de 
aquarelas do artista gaúcho. Até 23 de 
abril, com visitação em horário 
comercial.
MÁRIO ROHNELT E MILRON 
KURTZ — Na Galeria de Arte da Uni
versidade de Caxias do Sul, retrospec
tiva de desenhos dos dois artistas que 
mostram sua produção desde os anos 
70. E na Galeria Municipal de Arte da 
Casa de Cultura, exposição de seus de
senhos mais recentes. Até 25 de abril.

M@DTI
MÁRIO AUGUSTO E LOURDES 

RODRIGUES — No Acalanto (Praia 
de Belas, 550), ás 2lh, diariamente. 
MPB.

ZÊ E ALEXANDRE - No Intermez- 
zo (Protásio Alves, 3270),às21h, de se 
gunda a sábado. MPB e sucessos inter
nacionais.

ANTÔNIO CAMPANA - No Le Pe- 
tlt Filet (24 de Outubro, 1350), às 
20h30min.Música instrumental.

CHALOY JARA, WOLMAR SAN
TOS E ANDREY PINTO - Na Pulpe- 
ria (Travessa do Carmo, 76), às 2lh, 
de segunda a quinta-feira. Música na- 
tivista.

CLÔVIS CANDAL E XICÃO - No 
Pastaciutta (Centro Comercial da 
João Pessoa), às 21 h, diariamente.
MPB e sucessos internacionais.

JAIRO LEANDRO - No Bangalô 
Bar (Protásio Alves, 3529), a partir 
das 2lh, de terça a domingo. MPB e su
cessos internacionais.

ADÁOPINHEIRO TRIO- No Porto 
Velho (Andrade Neves, 42), ás 21 h,
diariamente. MPB e jazz.

PLAUTO CRUZ E JORGE TOMAS 
- No Vinha D‘Alho (Bento Gonçalves, 
359), ás 21h, diariamente. Música po-

Na Galeria Ar-
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A espantosa fantasia de Gustavo Nakle$
*> t

5 Gustavo Nakle está expondo nas Salas 
£ Negras do Museu de Arte do Rio Grande do 
Õ Sul suas esculturas, em grande porte, de 
?. cerâmica e bronze. Ele chegou a abando- 
í nar, por algum tempo, qualquer expressão 

no âmbito da escultura, dedicando-se a ou
tras manifestações artísticas como o cine
ma e as artes gráficas. “Porém, todas as 
investidas que fazia traziam sempre o 
mesmo limite que se apresentava como in
transponível: a forma. Voltei à escultura, 
percebendo que a minha preocupação com 
a forma era tamanha que o conteúdo fica
va, geralmente, num segundo plano, ve
lando a mensagem, tomando-a incom
preensível ou incompreendida”.

Assim, Gustavo Nakle apresenta agora 
sua exposição intitulada "Alvoradenses”, 
onde ele reúne trabalhos que falam dessa 
busca pela forma e que dedica ao destina
tário de sua arte, isto é, o próprio povo. Até

o título da mostra tem a ver com essa 
idéia: “É porque é do povo do município de 
Alvorada, com quem conviví sete anos, 
que faço uma imagem do^brasileiro. O bra
sileiro que conheço: batuqueiro, irônico, 
alegre, colorido, miserável, esforçado, 
trabalhador. Alvoradenses, porque lá nas
ceu esse trabalho. É lá que falam esta lin
guagem comum fazendo nossa colorida 
tragédia cotidiana”.

Gustavo Nakle iniciou seus estudos na 
Escola de Belas Artes de Montevidéu, op
tando mais tarde por esculturas; tem di
versas exposições em Montevidéu e aqui 
em Porto Alegre, onde criou o Mercadão 
de Arte. Sobre sua obra, diz o crítico Jacob 
Klintowitz: “Sua escultura de caráter ale
górico e fantasioso é espantosa. Pratica
mente desconhecido no país, silencioso in
ventor de narrativas, Gustavo tem uma 
originalidade que o situa entre os bons ce- 
ramistas nacionais”.

So
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Obrasde Nakle 
no Margs: arte 
dedicada ao povo
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Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

Oito formas de fotografar
A exposição coletiva "Oito 

Fotógrafos Gaúchos", a ser 
aberta hoje à noite, às 
20h30min, no Espaço Cultu
ral do Banco Francês e Bra
sileiro, reúne imagens que

que faz sua segunda exposi
ção. expõe desenhos e lito
grafias no Saguão do Centro 
Municipal de Cultura 
quanto o uruguaio Gustavo
Nakle, radicado em Porto grafia ela já ganhou intimi- 

vão do depoimento jornalís- Alegre, ocupa as Salas Ne- dade química com a pedra e 
ticoàelaboraçãoartística. A gras do Margs com escultu- 
um só tempo, o público pode- ras de grandes dimensões.

Nascido em Montevidéu, 
onde cursou a Escola de Be
las Artes a partir de 1969,
Gustavo Nakle, de 35 anos, 
apesar de experimentar

gravura, evoluiu da figura 
equina para explorar as for
mas femininas. Segundo Da
núbio Gonçalves, em nota da 
I Üvisão de Cultura, "na lito-

menlo é mais fácil nas garagens e Virginia Aif 
pagas existentes nas proximida ral Fernando 
des. de Expressão 
ONDINA POZOCO — Segunda dade de Arà 
individual da arlisfa gaúcha on- (Sarmento Le 
de estão reunidos desenhos e li- do Aronha 
tografias sobre a temática da de maio. Oh. 
mulher No Saguão do Centro df\ se9und 
Municipal de Cultura (Érico Ve- 8h30min às lí 
rissimo, esquina com Ipiranga), 
até 30de abril. O horário de visi
tação é das 8h30min às 12 e das

en-

progrediu no desenhar para 
melhor possibilidade da es
tampa". depõe o artista. Ela 
explica que trabalha com fi
xação em apenas um tema

rá ver as paisagens da série 
“A Terra de Érico”, 
realizada por Leonid Stre- 
liaev, e as explorações plás
ticas de Leopoldo Plentz.
Com variações entre um tra- artes gráficas e o cinema,
tamento e outro, a mostra optou pela escultura 
exibe trabalhos de Assis Hof- 1971. Esta decisão, em nota 
fmann — focalizando temas do Margs, o artista atribui ;i 
sociais —, Ruy Varella, Raul sua obcecada atenção á íor- 
Antonio Daudt, Jorge Alber
to Faria, Luiz Carlos Feli
zardo e Martin Streibel. A 
exposição, que permanece 
aberta ao públicio até ll de deu coragem de desenvolver 
maio, poderá ser vista de se- um trabalho descaradamen- 
gunda a sexta das 10 ás 17 ho-

MASSUO NA
síçõo de uma 
inéditas do ar 
brasileiro corr 
grafias e seis I 
mas obras já 
riormente em 
Janeiro e São 
do com figura: 
kubo misturo p 
dade, num ritr 
mento Na i 
(Cristóvão Cole 
breloja), sem 
nado de exibiç 
horário de visite 
horas e das 14 c 
gundas a sexta 
das 9 às 12 hora 
sui ar condicior 
namento é dífíc 
le ou Hoffman. 
ALICE SOARES 
artista gaúcha 
uma série inédit 
"sanguínea" fc 
obras cuja teme 
se na fragilidade 
e no desemparo 
fantis. Seus desei 
gestos mais amp

14 às I8h30mm. Nos dias de es
petáculo até as 2) horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é relativamente fá-

para um estudo mais apro
fundado da linha, forma, 
composição e cor da própria 
litografia. "Com isso pude 
observar o desenvolvimento 
de equilíbrio de todos os ele
mentos”, declara.

as

em
cil.

MEIOS REPRODUTORES DE IMA
GEM— Coletiva que reúne 
sultado das experiências de alu
nos da faculdade com as técni
cas de xerox e heliografia. Os 
trabalhos são feitos em vários ti
pos de papéis e formatos 
quais a exploração destes meios 
mecânicos fogem a sua usual 
utilização de duplicadores de 
documentos e assemelhados. 
Participam da coletiva que teve 
orientação dos professores Ed
gar Timm e Liana Timm; Carmen 
Araújo, Cid D'Ávila, Flávia An- 

vencionais da cerâmica e da es- drovandi. Flávio Moreira Wild, 
cultura Nas Salas Negras do Fernpndo Alvarez, lida Mcna
Museu de Arte do Rio Grande do Schellenberger, Luiz Felipe Hel-
Sul (Praça da Alfândega), até 11 fer, Mar ia Paula Recena, Marli 
de maio. O horário de visitação Teixeira de Almeida, Martha 
e ae terças a domingos, das 10 Bragança, Paulo Renato M 
as 17 horas As salas possuem ar zes, Pedro Mozart de Siqueira 
condicionado e o estaciona- Renato Lucchin, Sérgio Wischral

o re
ma, que ele próprio julga ter 
esquecido a comunicação do 
conteúdo durante algum ROTEIRO 
tempo. "Esta reflexão mo

nos
GUSTAVO NAKLE — "Alvora- 

denses" é o título desta indivi- 
te anedotieo, direto, pura dual do artista que reúne escul- 
que todos entendessem".
Levado por esse exercício de 
liberdade, rompeu com as 
formas convencionais de ce
râmica e escultura como um 
todo. trabalhando hoje com 
barro, resina, cimento, ferro 
e bronze.

ras, na Siqueira Campos, 
824 .

turos em grande porte feitas de 
cerâmica e bronze. Nestes tra
balhos, o artista desenvolve 
trabalho do tipo "anedótico", 
desrespeitando as formas

um
LITOGRAFIAS, 
DESENHOS E 
ESCULTURAS

con-

Desde ontem, o circuito de 
artes plásticas tem mais 
duas individuais para serem 
conferidas: Ondina Pozoco,

Ondina Fozoco, há dez 
anos participando de coleti
vas, enquanto estuda e pes
quisa no desenho, pintura c

ene-
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Virgínia Aita. No Espaço Cultu- 
I Fernando Corona no dept? 
■ Expressão Gráfica da Facul- 
ide de Arquitetura da UFRGS 
armênio Leite esquina Oswal- 
i Aranha 2? andar), até 16 
t maio. O horário de visitação 
de segunda a sábodo, das 
30min às 18h30min.

ASSUO NAKAKUBO — Expo- 
ção de uma série de gravuras 
éditas do artista plástico nipo- 
asileiro composta de 21 seri- 
afias e seis litografias. As mes
as obras |á foram vistas ante- 
srmente em Curitiba, Rio de 
meiro e São Paulo. Trabalhan- 
) com figuras abstratas, Naka- 
ibo mistura poesia e musicali- 
jde, num ritmo de cor e movi- 
ento. Na Galeria Delphus 5 
iristóvão Colombo, 1093 - so- > 
eioja). sem período determi- a 
ido de exibição ao público. O ^ 
irário de visitação é das 9às 12 '§ 

das 14 às 19 horas de se- &iras e
;ndos o sextos, e aos sábados ^

is9as 12horos AGoienapos- Figuras femininas de Ondina Bozoco no Centro Municipal d^QjTturo
i ar condicionado e o estacio- 
imento é difícil, tente a Dr. Vo
ou Hoffman.

-ICE SOARES — Individual da 
lista gaúcha que apresenta 
ia série inédita de desenhos à 
angüínea" formada por 20 
iras cuja temática concentra
ria fragilidade, na melancolia 
no desemparo das figuras in- 
ntis. Seus desenhos induzem a 
stos mais amplos e ao uso de

maiores espaços no papel A 
mostra está em exposição na 
Gaieria Singular (Trav. Frederico 
Linck, -45), até 03 de maio. O ho
rário de visitação é de segunda a 
sexta -feira das 9 às 1 2 horas e 
das 14 às 19 horas. Aos sábados 
do-s 9h30min às 13 horas. Possui 
cr condicionado e o estaciona
mento é difícil, ten’e a Castro Al
ves ou Casemiro de Abreu.

do, somente pela manha. O es
tacionamento é mais fácil nas 
transversais, ou nopostoaolado 
e não possui ar condicionado. 
YEDDO TITZE — Mostra indivi
dual que reune 30 trabalhos do 
artista em pinturas e gouaches 
em 'amanhos que variam entre 
médios, grandese pequenos. Fi
guras e flores são os temas abor
dados nes'a série que se destaca 
pelo colorido e elaboração das 
composições. A exposição po
derá ser vista de segunda a sex
tas, das l^às 12 e das 14 às 19 
horas, até 30 deste mês. Aos sá
bados o horário é das 10 às 17 
horas sem fechar ao meio-dia. 
Na Galeria Arte & Fato (Santo 
Antônio, 226). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil nas transversais.
DF GUTENBERG À ELETRÔNICA 
— Título-tema da mostra promo
vida pela Susec e o Instituto 
Goethe. A mostra fica em expo
sição no Museu de Comunica
ção Social (Andradas, 959), até 
dia 03 de maio. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas garagens 
pagas existentes nas proximida
des.

AMÉLIA lOLEDO — "Limites de 
Cor" é o titule da mostra indivi
dual que a artista plástica paulis
ta realiza no Margs. Sáo pinturas 
em telas monocrômicas que po
dem ser arranjadas numa dispo
sição tal de maneira a criar no
vas e complexas composições, 
diálogos, complementos oposi- 
çõesetensões. Ohoráriode visi
tação é das 10 às 17 horas de ter
ças a domingos (Praça da Alfân
dega), no Espaço de Investiga
ção (1? andar). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
facilitado pelas garagenspagas, 
em grande número nas imedia
ções. Até 27 de abril.

CARMEN RIGHI — Individual da 
artista que reúne 20 obras nas 
técnicas de pintura à óleo, tra
çando na pintura o popularesco 
da arte e sua contemporaneida- 
de internacional. Suas cores par
tem do claro e escuro, passando 
por uma forma brusca de cria
ção, contrastante com fatores de 
imagem e luz. Na Galeria D'Arte 
do Theatro Mágico (Thomaz Flo
res, 123), até 25deabril. Ohorá- 
rio de visitação é de terça a do
mingo das 20 ás 2 horas. Não 
possui ar condicionado. O esta
cionamento é fácil na rua.

A ÚLTIMA PASSAGEM DO HAL- 
LEY — Título-tema da mini-ex- 
posição composta por charges e 
ilustrações publicadas em jor
nais e revistas no período de 
1910, ano da aparição anterior 
do cometa. Dentre os veículos 
dos quais foram extraídas as pu

blicações constam o Jornal do 
Brasil, Correio do Povo e as re
vistas Fon-Fon e Ilustração Brasi
leira. A mostra está exposta no 
Museu Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959), até 19 deste 
mês. O horário é das8hl5min às 
18h30min. Aos sábados, o horá- 
riodefuncionamentoédas 14às 
18 horas. O museu não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas garagens 
pagas existentes nas imedia
ções.

NATHANIEL GUIMARÃES —
Mostra de pintura individual 
que reúne 20 trabalhos do 
artista, com casarios em aquare
la/ técnica dominada pelo pin
tor. Na Galeria de Arte do Bade- 
sul (Sete de Setembro, 666), até 
23 de abril. O horário de visita
ção é das lOàs lóhoras. Agale- 
ria possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil, mas há 
garagens pagas nas imedia
ções.

FARNESE DE ANDRADE: FANTA
SIA EM TERCEIRA DIMENSÃO —
Exposição individual, na qual o 
artista aborda temas como a fe- 
cundidade, o nascimento, a des
truição atômica, o medo e a 
morte. Para tal, se utiliza desde 
oratórios, pedaços de poliéster, 
conchas marinhas, até bonecas 
destroçadas e esqueletos de ani
mais. Na Cambcna Galeria de 
Arte (R. Dona Laura, 204), até 18 
de abril. Ohorário de visitação é 
de segundas às sextas das 9às 19 
horas. Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

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 Sáo 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 sextas-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.

HOMENAGEM A BRUNO GIOR- 
Gl — Mostra organizada sob cu 
radoria do escultor Francisco 
Stockmger que reune trabalhos 
de sete escultores gaúchos São 
13esculturasem 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 17horase aossa- 
bados e domingos das 10 às 17 
horas, até 13 de maio. Possui ar 
condicionado e o estacionamen
to, normalmente difícil, é facili
tado pela variedade de gara
gens pagas das imediações.

FLÁVIO SCHOLLES — Individual 
que reúne 21 trabalhos de sua 
orodução recente em óleos so- 
t»re tela e sobre papel com di
mensões que oscilam entre 50 e 
70 centímetros e 1,20 por 1,20 
metros. Nestas obras, o artista 
toma como tema o universo vi- 
suaI dos va les e das serras do es
tado. A linguagem utilizada é 
caracterizada pela própria gale
ria como um expressionismo cu- 
bista". A exposição está na Ga
leria de Artes Realce (Av. Inde
pendência, 674), até 03 de 
maio. O horário de visitação é 
das 9 às 12 e das 14 às 19 de se
gundas a sextas-feiras. Nosába-

ÍNTERIOR
HARLY BARCELLOS COUTO —
"Introspectiva I" é o título desta 
exposição de pinturas promovi
da pela Fundação Municipal de 
Cultura Lazer e Turismo de Pelo
tas. Na galeria Municipal de Ar
tes (Pça. Cel. Pedro Osório, n° 
06) até 30 de abril. O horário de 
visitação é de segunda a sexta- 
feira, das 13 às 18h30min, 
Pelotas.
MÁRIO RÕHNELT E MILTON 
KURTZ — Realizam exposição 
individual dentro do tema "RE
TROSPECTIVA DOS DESENHOS 

1 DAS DÉCADAS DE 70 e 80". Os tra
balhos dos artistas (46 peças) es
tão em exposição na Galeria de 
Arte da Universidade de Caxias 
do Sul, até 25 de abril. Outra 

•mostra que també reúne os 16 
trabalhos destes dois artistas tem 
como título-tema "Desenhos Re
centes" e pode ser vista na Ga le- 
ria Municipal de Arte da Casa de 
Cultura, até 25 de abril. Em Ca
xias do Sul.

em
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MIcKey. Ingressos a CzS 10,00 
Em beneficio da Apae.

IV FEMAÇÂ - Em Veranópo 
lis, durante todo o dia, exposiçSc 
agro-industri al.

NOITE
ROBERTO LU IS — No Tom e 
Tom (José de Alencar, esquina 
Praia de Belas), às 24h. MPB e 
sucessos internacionais. 
HÉRICO CASTILHOS E 
MANOEL — Na Pizzaria Tatu 
(Cristóvão Colombo, 1020), às 
21h. MPB e composições pró
prias.
NORBERTO SANTOS - No Ta- 
wa's (Lucas de Oliveira, esquina 
24 de Outubro), às21h. MPB e su
cessos internacionais.
ILMO OLIVEIRA - Na Casa de 

Peixes Tarrafa (Avenida Brasil, 
1244), às 21h. MPB e sucessos in
ternacionais.
ZÊ E ALEXANDRE - No Inter- 
mezzo (Protásio Alves, 3270), às 
21 h. MPB e sucessos internacio
nais.

CINEMA ção de Carlos Alberto Riccelli, 
secundado por um elenco de gaú
chos. Finalmente, está sendo 
muito elogiado pelos apreciado
res do gênero A Volta dos Mortos 
Vivos.

Continuam em cartaz os cam
peões do Oscar, como O Bei|o da 
Mulher Aranha, Entre Dois 
Amores e A Testemunha, além 
de A Noite de São Lourenço e 
Paris, Texas, duas obras- 
primas do moderno cinema euro
peu. É bom lembrar, igualmen
te, que está de volta Roma de 
Fellini, pela primeira vez sem 
cortes numa sala de cinema. E 
ainda há Os Goonies e o Festival 
Pernalonga para a garotada. (L. 
C.C.)

Um feriadão para ninguém botar 
defeito, com filmes de qualidade 
a granel. Entre as estréias, entra 
mais um contemplado com o Os
car 86. E o que é melhor: um fil
me latino-americano. O argenti
no A História Oficial, que já ti
nha comovido e entusiasmado o 
público que o assistiu nas sessões 
da Mostra Argentina promovida 
pela Cinemateca Paulo Amorim, 
no ano passado. É um drama in- 
timista que trata indiretamente 
da questão dos desaparecimen- 
tosdurante o regime militar. Ou
tro drama de cunho social a ser 
conferido è A Bafa do Ódio, reali
zado na América pelo francês 
Louis Malle, sobre a questão do 
racismo recente que opõe pesca
dores e imigrantes vietnamitas.

Também premiado, com cinco 
Kikitos no recente Festival de 
Gramado, Sonho sem Fim è um 
belo trabalho de estréia no longa 
do competente fotógrafo Lauro 
Escorei, rodado em Pelotas e Rio 
Grande, com antológica recons
tituição de época. Evoca a figura 
de Eduardo Abelim, pioneiro do 
cinema gaúcho, em caracteriza-

ABAÍA DO ÓDIO

ra da Tribo (José do Patrocínio, 
527), ás 21h30min. Criação coleti
va do Grupo Õi Nóis Aqui Tra- 
veiz, baseada no texto "As Cria
das", de Jean Genet. Ingressos 
no local a CzS25,00.

Nalke, Ampelia Toledo e Roth. 
CARMEN RIGHI 
rla d'Arte do Theatro Mágico 
(Tomás Flores, 123), a partir das 
20h. Mostra de pinturas.

Teatro São Pedro (Praça da Ma
triz), às 18h e 21h. Peça de Louis 
Verneuil, com direção de Flàvio 
Rangel. No elenco. Vera Fischer 
e Perry Salles, entre outros. In
gressos no local a CzS 80,00 (pla
téia), CzS 60,00 (camarote cen
tral), CzS 40,00 (camarote late
ral), CzS30,00 (galeria central) e 
CzS 10,00 (galeria lateral). Ulti
mas apresentações em Porto 
Alegre.
BAIXA SOCIEDADE - No Tea
tro da Ospa (Independência, 
925), às 21 h. Comédia de Juca de 
Oliveira, com direção do autor. 
No elenco, Luis Gustavo, Alexan
dre Frota, Desirée Vignolo eAna 
Cláudia Bringuel. Ingressos no 
local a CzS 100,00.
A VERDADEIRA HISTÓRIA 
DE ÉDIPO REI — No Teatro do 
Ipê (Borges de Medeiros, 1945), 
às 21h30min. Comédia de Toni- 
nho Neto, com direção de Irene 
Brietzke. Ingressos a CzS 40,00. 
ANTONIO CHIMANGO 
Teatro de Câmara (República, 
575), ás 21 h. Peça do Grupo Pés 
na Terra, baseada no poema de 
Amaro Juvenal. Ingressos no lo
cal a CzS 25,00 e CzS 30,00.
AS DOMÉSTICAS - Na Terrel-

— NaGale-

PLANETÁRIOFILME
INGAAAR 

Na Cinemateca
O CINEMA DE 
BERGMAN 
Paulo Amorim (Andradas, 736), 
às 14h30min e 16h45min, exibição 
de A Flauta Mágica. Ásl9h e21h, 
Da Vida das Marionetes. Ingres
sos no local a CzS4,00.

O COMETA HALLEY - No Pla
netário da Ufrgs (Ramlro Barce
los, esquina Ipiranga), ás 
20hl5min. Programa para adul
tos que trata das características 
físicas do cometa. Ingressos a 
CzS 4,50 e CzS 9,00.

FESTACONCERTO
INFANTIL 
quial da Igreja Nossa Senhora 
Medianeira, às 16h. Show com os 
grupos Energia e a Turma do

CONCERTOS PARA A 
JUVENTUDE — No Teatro da 
Ospa (Independência, 925), às 
lOh. Concerto sinfônico sob a re
gência do maestro Eleazar de 
Carvalho, em comemoração aos 
175 anos de Liszt. No programa, ' 
Concerto em Dó Maior para Pla
no e Orquestra, de Beethoven, e o 
Poema Sinfônico n? 3 — Les Pre- 
lúdes, de Liszt. Solista, Marcelo 
Okay. Entrada franca.

No Salão Paro-

TEATRO
NEGÓCIOS DE ESTADO - No

EXPOSIÇÃO
ONDINA POZOCO— No saguão 
do Atelier Livre do Centro Muni
cipal de Cultura, exposição de li
tografias e desenhos.
GUSTAVO NALKE - Nas Salas 
Negras do Margs (Praça da Al
fândega), das lOh ás 17h. Diver
sas mostras podem ser vistas no 
Margs, entre elas as Gustavo

No
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ALICE SOARES — No So- Presser (Paulino Teixeira, tro Municipal de Cultura (I-1 
orado Galeria de Arte, no 35), mostra de pinturas. Até piranga, com Érico Verissi- 
Aiegrete, mostra de dese- dia 30 de abril, com visitação 
nhos onde a artista retrata a de segunda a sábado das lOh 
fragilidade infantil. Até 10 de ás 12h e das 14h às20h.

BRUNHILDA ZILLES, às23h.
a ♦ c ~ N° ESP^° de INÊS BENETTI, PAULINA ALICE SOARES - Na Sin- 
fonL ' "°Sh°P?in9 EIZIRK E RO N Y guiar (Travessa Frederico
iguatem., mostra de cerâmi- HOFFMANN - No Shopping Linck, 45), mostra de dese-

Center Iguatemi, mostra de nhos da artista gaúcha. Até 3 
YEDDO T ITZE - Na Ar- pinturas das quatro artistas, de maio, com visitação de 
te&Fato Santo Antônio, MASSUO NAKAKUBO — Na segundaasàbadoemhorà- 
22*), exposição de pinturas e Delphus Artes Sobre Papel riocomercial. 
guaches. Até dia 30 de abril, (Cristóvão Colombo, 1093), BIER — No Espaço IAB 
com visitação de segunda a exposição de serigrafiase li- (AnnesDias, 166), mostra de 

aSl0hàSl2h edasl4h to9rafIas de Massuo Naka- humor intitulada "O Bar 
fniA 30S sábados' das kubo. Visitação de segunda a Tem Graça", com cartuns
Fi AÍ n cruA, . !exta das 9h às 12h e das 14h deAugusto Franke Bier.
FLAVIO SCHOLLES — No às 19h, e aos sábados das 9h MUSEU AO AR LIVRE —

Arte **"' às 12h30min- Na Praça da Alfândega, ex-
dapfrndêa^'a' 674i', moslra COLETIVA DE CONTEM- tensão do Museu de Arte do 
de trabalhos em óleo sobre PORÂNEOS BRASILEIROS RIoGrandedoSulcomexpo- 
P.*PeL'A!1é3demai0'com vi‘ — Na Alencastro Guimarães sição de esculturas assina- 
sitâção de segunda a sexta Galeria de Arte (Mariante, das por Míriam Obino, 
das 9h às 12h e das 14h ás 426),

mo), mostra de litografias e 
desenhos. Até 30 de abril, 
com visitação diária das 8hmaio.

MARITÊ

1

Vas-
coletiva que reúne co Prado, Karoly Pichler e

MAR,O ROHNELT E MlL- St-"'
TON KURTZ — Na Galeria entre outros. Visitação de se
de Arte da Universidade de gunda a sexta das lOh às 21 h 
Caxias do Sul, último dia pa- e aos sábados das lOh às 18h.

I9h.

BONECOS E CARTAZES - 
Na Casa de Cultura Mário 
Quintana (Andradas, 736),

T de 0N°'NA P0Z0C0 - N0Sa- taZ”ScomdtrabbSSdeCvá-
Desenhos das décadas de 70 guãodo Atelier Livre doCen- 
e 80 dos dois artistas. «—— ,
CARMEN RIGHI — Na Ga
leria D'Arte do Theatro Má
gico (Tomás Flores, 123), úl
timo dia para se ver a expo
sição de desenhos da artista 
de Santa Maria. Visitação 
após ás 20 horas.
RITA GIL ARAÚJO — No 
Hotel Serrano, em Gramado, 
exposição de trabalhos em 
acrílico sobre tela. Até 7 de 
maio.
O COMETA HALLEY VER
SÃO 1910 — No Museu de Co
municação Hipólito José da 
Costa (Andradas, 959),conti
nua a mostra sobre a passa
gem do cometa no início do 
século. Até 28 de abril. Visi
tação de segunda a sexta das 
8h ás 18h e aos sábados, das 
14hàs18h.
GUSTAVO NACKLE — Nas 

Salas Negras do Margs 
(Praça da Alfândega), mos
tra "Alvoradenses", que 
reúne esculturas e bronzes.
Até dia 11 de maio. Visitação 
de terça a domingo das lOh 
às 17h.
DE GUTEMBE RG A 
ELETRÔNICA — No Museu 
de Comunicação (Andradas, 
esq. Caldas Júnior), exposi
ção que mostra a evolução 
da imprensa. Até dia 3 de 
maio.
AMÉLIA TOLEDO - Na Sa
la Preta da Galeria Tina 
Presser (Paulino Teixeira,
35), exposição de fibras tin
gidas produzidas pela artista 
paulista. Até dia 17 de maio, 
com visitação de segunda a 
sábado das lOh às 12h e das 
14hàs20h.
MIRA SCHENDEL - No Sa
lão Grande da Galeria Tina

rios grupos de Porto Alegre, j
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Cerâmicas de Maritê, na Sandiz

EXPOSIÇÕES
Acervo do Arte/ Projeto

— Coletiva da Escola Brasi
leira de Artes. Na Rua Mar
tins José Bins, 530; Bairro 
Três Figueiras. Visitação de 
segunda a sexta-feira, das 9 
às 1 2h e das 1 4 às 1 8h.

Oito Fotógrafos Gaú
chos — Fotos de Martin 
Sreibel, Assis Hoffmann, 
Luiz Carlos Felizardo, Leonid 
Strliaev, Jorge Alberto Faria, 
Raul Antônio Daudt, Ruy Va- 
rella e Leopoldo Plentz. No 
Banco Francês e Brasileiro, 
Rua Siqueira Campos, 824; 
5- andar. Visitação de se
gunda a sexta-feira, das 10 
as 1 7 h.

Ondina Pozoco

Brunhilda, Ibenetti, Pau- 
lina e Rony - Acrílico e 
técnica mista sobre tela e 
papel. No Shopping Center 
Iguatemi, das 1 0 às 22h.

Maritê — Cerâmicas vitri- 
ficadas. No Espaço de Arte 
Sandiz, Shopping Center 
Iguatemi, das 10 às 22h.

Contemporâneos Brasi
leiros — Coletiva de Alen- 
castro Guimarães na Gale
ria de Arte, na Rua Marian- 
te, 426. Visitação de seaun- 
da a sexta-feira, das 10 às 
21 horas e aos sábados das 
10 às 18 horas.

Flávio Scholles — Oleo 
sobre tela e papel. Na Ga
leria Realce, Avenida Inde
pendência 674, em horário 
comercial.

Loide Schwambach -
Desenhos a pastel. No Insti
tuto de Cardioloaia, Avenida 
Princesa Isabel 370, 
rário comercial.

Mira Schendel — Acríli
co sobre duratex. Na Gale
ria Tina Presser, Rua Paulino 
Teixeira, 35. Visitação de 
segunda a sexta-feira, das 

0 às 1 2h e das 1 4 às 20h. 
Aos sábados das 10 às 1 2h 
e das 14 às 1 9h.

Massuo Nakakubo — 
Serigrafias e litografias. Na 
Delphus Galeria de Arte, 
Avenida Cristóvão Colombo, 
1903. Visitação de segunda 
a sexta-feira das nova às 
12h e das 14 às 19h. Aos 
sábados das 9 às 12 horas. 

Meios Reprodutores da 
Trabalhos em

Lito
grafias e desenhos. No Sa
guão do Centro Municipal 
de Cultura, esquina das ave
nidas Erico Veríssimo e Ipi
ranga.

Alice Soares —
nhos a sanglíínea. Na Gale
ria Singular, travessa Frede
rico Linck, 45. Visitação de 
segunda a sexta-feira das 

às 12h e das 14 às 
19h. Aos sábados, das 
9h30min. às 1 3h.

Gustavo Nakle — Cerâ
micas e bronzes. Nas Salas 
Negras do MARGS, Praça 
da Alfândega. Visitação ae 
terças a domingos, das 10 
às 1 7 h

em ho- Dese-

nova

1

oras.
Amélia Toledo — Fibras 

Investi-tingidas. No Espaço 
gação do MARÓS, de terças 
a domingos das 14 às 17 
horas, e na Sala Preta da 
Galeria Tina Presser, Rua 
Paulino Teixeira, 35. Visita
ção de segunda a sexta das 
14 às 20 horas e aos sába
dos das 14 às 19 horas. /

Imagem
xerox e heliografia. No Es
paço Cultural Fernando Co- 
rona, na Faculdade de Ar
quitetura da UFRGS.
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José da Costa, exposição que mostra a 
evoluçSo da Imprensa. Até dia 3 de 
maio.
AMÉLIA TOLEDO - Na Sala Preta 
da Galeria Tina Presser (Paulino Tei
xeira. 35), exposlçáode fibras tingidas 
produzidas pela artista paulista. Até 
dia 17 de maio, com visltaçáo de se
gunda a sábado das 10b ás 12 e das Uh 
ás20h.
MIRA SCHENDEL - No Salto Gran
de daGaleria Tina Presser (Paulino 
Teixeira, 35), mostra de pinturas. Até 
dia 30 de abril, com visltaçáo de segun
da a sábado das lOh ás 12h e das Uh ás

SEGUNDA
VÍDEO
O IMPÉRIO CONTRA ATACA - No
Museu de Comunlcacto (Andradas, 
959), ás 12hl5mln, exlblçáo de "The 
Rolllg Stones Gimme", especial do 
conlunto Inglês. AsUh15min, exlblçáo 
de desenhose ásl6h, "O ImpérioCon- 

\ tra Ataca. Ingressos a CzS 1,00. De se
gunda a sexta-feira.

RECITAL 20h.
BRUNHILDA ZILLES, INÊS BE- 

NETTI, PAU LI NA EIZIRK E RONY 
HOFFMANN — No Shopping Center 
Iguateml, mostra de pinturas das qua
tro artistas.
AAASSUO NAKAKUBO — Na Delphus 
Arte Sobre Papel (Cristóváo Colombo. 
1093), exposição de serlgrafias e lito
grafias de Massuo Nakakubo. Vislta- 
çáo de segunda a sexta das 9h ás 12 e 
das Uh ás 19h, e aos sábados das9h ás 
12h30.
COLETIVA DE CONTEMPORÂNEOS 
BRASILEIROS — Na Alencastro Gui
marães Galeria de Arte (Marlante, 
426), coletiva que reüne obras de Ado 
Malagolll, Antonlo Mala, Clara Pe- 
chansky, entre outros. Visltaçáo de se
gunda a sexta das lOh ás 21h e aos sá
bados daslOhás 18h.
ONDINA POZOCO - No Saguáo do 
Ateller Livre do Centro Municipal de 
Cultura (Ipiranga com Èrlco Veríssi
mo), mostra de litografias e desenhos. 
Até 30 de abril, com vl^toçáo diária 
das8h ás 23h.
ALICE SOARES — Na Singular (Tra
vessa Frederico Llnck, 45), mostra de 
desenhos da artista gaO cha. Até 3 de 
maio, com visltaçáo de segunda a sá- 
badoem horário comercial.
BIER — No Espaço IAB (Annes Dias, 
166), mostra de humor intitulada "O 
Bar Tem Graça", com cartuns de Au
gusto Franke Bier.
MUSEU AO AR LIVRE - Na Praça 
da Alfândega, extensáo do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul com exposi- 
çáo de esculturas assinadas por Mí
riam Obino, Vasco Prado. Karoly Pl- 
chler e Cláudia Stern.
CARLOS SCLIAR — Na Contemporâ
nea Galeria de Arte, em Novo Ham
burgo (RuaMarianodeMatos, 11), ini
cia dia 8 de maio mostra que reúne 
pinturas e lltogravuras recentes do ar
tista. Até dia 24 de maio.

BONECOS E CARTAZES - Na Casa 
de Cultura Márlfr Qulntana (Andra
das, 736), exposiçáo de bonecos e car
tazes promovida pela Assoclaçto Bra
sileira deTeatrode Bonecos.

MIGUEL PROENÇA- No TeatroSáo 
Pedro (Praçada Matriz), ás21h. Reci
tal do pianista com músicas de Ernes
to Nazareth, Alberto Nepomuceno, en- 
treoutros. Ingressos no local.O
TEATRO

3 A VERDADEIRA HISTÓRIA DE ÉDI-
PO REI - No Teatro do I PE (Borgesde 
Medeiros, 1945), ás 21h15min, de se
gunda a quarta-feira. Comédia de To- 
nlnho Neto com montagem do Grupo 
Gregose Troianos. Ultimas apresenta
ções em Porto Alegre.
TEON - Na Terrelre da Tribo (José 
do Patrocinlo,527, ás 20h30mln. Per- 
formace

H
■t. teatral do grupo Ôl Nóls 

AquITravelz. Ingressos no local.

FILME
pOvo da lua, povo do sangue
— Na Terrelra Tribo (José do Pa
trocínio, 527), ás 20h30mln. Exlblçáo 
do documentário de Marcello G. Tas- 
sara. Ingressos no local.
JONNY VAI A GUERRA - Na Cine
mateca Paulo Amorlm (Andradas. 
748), ás 19he 2lh, de segunda aqulnta- 
feira, exlblçáo do filme de Dalton 
Trumbo. Ingressos no local a CzS4.00.

EXPOSIÇÃO____
LOIDE FIALHO SCHWAMBACH - 
No Instituto de Cardlologla (Princesa 
lsabel,370), mostra de desenhos da ar
tista, comemorando os 18 anos do Ins
tituto.
ALICE SOARES — Na Sobrado Gale
ria de Arte, em Alegrete, mostra de 
desenhos onde a artista retrata a fra
gilidade Infantil. Até 10 de maio. 
AAARITê— No Espaço de Arte Sandlz, 
no Shopping Iguateml, mostra de cerâ
mica da artista gaúcha.
YEDDO TITZE - Na Arte 8. Fato 
(Santo Antonlo, 226), exposiçáo de pin
turas e guaches. Até dia 30 de abril,' 
com visltaçáo de segunda a sexta das 
10 ás 12h e das Uh ás 19h, e aos sába
dos, dasl0hás17h.
FLÀVIO SCHOLLES - Na Realce Ga
leria de Arte (Independência, 674), 
mostra de trabalhos em 6leo sobre pa
pel. Atè 3 de maio, com visltaçáo de se
gunda a sexta das 9h ás 12h e das Uh 

\ ás19h.

r

■

RITAGIL ARAÚJO — No Hotel Serra
no, em Gramado, exposiçáo de traba
lhos em acrílico sobre tela. Atè 7 de 

) maio.
O COMETA HALLEY VERSÃO 1910 
— No Museu de Comunicaçáo Hlpóllto 
José da Costa (Andradas, 959), conti
nua a mostra sobre a passagem do co
meta no Inicio do século. Atè 28 de 
abril. Visltaçáo de segunda a sexta das 
8h ás 18he aos sábados, das Uh 18h. 
GUSTAVO NACKLE - Nas Salas Ne
gras do Margs (Praça daAlfândega), 
mostra "Alvoradenses", que reúne es
culturas e bronzes. Atè dia 11 de maio. 
Visltaçáo de terça a domingo das lOh 
às17h.
DE GUTEMBERG A ELETRÔNICA 
— No Museu de Comunicaçáo Hipélito
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ARTES PLÃSTICAS- 

Figuras imponentes
Eünice Gruman

de muitas 0bras de arte> que devem ser obser-
oara nerfn HeT3’ 35 ceranVcas de G“stavo Neckle nos atraem 
para perto de si, para que observemos a infinidade de detalhes
hpi H°mp0em Aparentemente sem preocupação com a 
beleza de suas peças, este uruguaio de Montevideo a obtém 
quase sem querer, na determinação de um queixo erguido naarfüta *íade d° movinmento de um cavalo. Mas a integnção'do 
artista e quase panfletária: ele quer dizer alguma coisa e
didático. GSte 0bjetlV0 nã0 se imPorta em ser algumas vezes

As figuras de Neckle são imponentes. Não apenas pelas suas 
dimensões, muitas vezes ao redor do metro e sessenta, mas 
também pelas cores brilhantes e significativas. 0 efeito de
sejado pelo artista é igualmente obtido no momento em que 
sentimos chocados frente a algumas composições. Assim, o 
grupo de sete figuras que inclui um bispo com cabeça de águia 
e um anjo mascarado, é integrado também pelo Gato Félix. 
Em outro conjunto, um bêbado abraça uma de suas visões, ob
servado de perto pelo Mickey Mouse. Aparentemente deslo
cados no contexto, destacados pelas cores berrantes, muitas 
das peças de Neckle incluem elementos simbólicos da cultura 
norte-americana, da lata de Coca-Cola à figura doTioSam 
pessoa, filtrando a água que o operário que o sustenta vai be
ber. Estes detalhes, que parecem mais justapostos ao conteúdo, 
terceiro-mundista do que efetivamente integrados, não im
pedem que as figuras de Neckle se posicionem nitidamente 
como uma critica, através, por exemplo, dos muitos traços 
caricaturais. Elas são também entidades abertas para o mundo 
que as rodeia. As figuras parecem querer dizer que existem em 
função dos demais, inclusive daqueles que as observam. Elas 
estão se oferecendo umas ás outras e ao público. Muitas das es
culturas, representem elas mulheres ou claramente seres do 
sexo masculino, ostentam três pares de seios. A escultura 
“Jacosta" representa uma mulher sem braços e com pernas 
reduzidas, constituída praticamente só de seios. Em cada um 
deles, há uma pequena figura mamando. Ao redor do único seio 
vago, as figuras encaram o observador com um olhar inter
rogativo, como que o convidando a integrar-se ao banquete.

nos

em

Símbolos fálicos em 
idéia de doação, uma vez

profusão contribuem para reforçar a 
-~ que, se eles não se impõem agres- 

sivamente, de qualquer modo estão ali á disposição. A expressão 
das figuras é de total naturalidade e de perfeita aceitação de 
seus instintos ou de seu lado animal. Aliás, todo o conjunto ex
posto no MARGS passa uma idéia de paganismo, tanto no sátiro 
que sopra em sua corneta, como no “Anjo Vingador”, que com 
a espada erguida parece prestes a imolar os ímpios. Há em 
tu .10 uma vibração de vida e de idéias contraditórias, que em
presta ao conjunto da obra deste jovem artista uma alma toda 
própria, que instiga a imaginação do observador. 0 perfeito 
domínio da técnica, que pode igualmente ser observado nos 
pequenos bronzes. presta-se com perfeição á complexidade de 
emoções e idéias que Neckle nos quer transmitir

Impossível
ficar
indiferente ao 
trabalho de 
Gustavo 
Nakle

-
i
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FLAVIO SCHOLLES - Na Real
ce Galeria de Arte (Independên
cia 674), Gltlmo dia para 
os trabalhos em óleos sobre tela 
e papel. Visitação em horário co
mercial.
GUSTAVO NAKLE - Nas Salas 
Negras do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da Alfân
dega), exposição intitulada "Al- 
voradenses", com esculturas e 
bronzes. Até 11 de maio, com vi
sitação de terça a domingo, das 
lOh às 17h.
RITA GIL ARAÚJO — No Hotel 
Serrano, em Gramado, exposi
ção de pinturas. Até 7 de maio. 
CONTEMPORÂNEOS 
BRASILEIROS — Na Alencastro 
Guimarães Galeria de Arte (Ma- 
riante, 426), coletivo que reúne 
AntonioMaia, Ado Malagoli, Ali
ce Brueggmann, Alice Soares e 
outros. Visitação de segunda a 
sexta das lOh ás 21 h e aos sába
dos das lOh às 18h.
TERRENO DE CIRCO — No 
Centro Municipal de Cultura (I- 
piranga com Érlco Veríssimo) 
exposição das etapas de monta
gem do livro de gravuras assina
do por Ricardo Campos, Otacllio 
Camilo e Hélio Fervenza.
LOIDE FIALHO 
SCHWAMBACH — Na Galeria 
de Arte do Instituto de Cardlolo- 
gia (Princesa Isabel, 370), expo
sição de desenhos da série "xipó- 
fagos metamorfose".

AMÉLIA TOLEDO - Na Gale
ria de Arte Tina Presser (Pauli- 
no Teixeira, 35), mostra de fi
bras da série limites, assinadas 
pela artista paulista. Até 17 de 
maio, com visitação de segunda 
a sexta das lOh às 12 e das 14h às 
20h, e aos sábados das lOh às 12 e 
das 14 àsl9h.
COLETIVA — Na Galeria de Ar
te da Associação Badesul (Sete 
de Setembro, 666), coletiva de ar
tistas de Novo Hamburgo, São 
Leopoldo e Esteio.
MARITê — Na Sandiz do Shop
ping Center Iguatemi, exposição 
de cerâmicas.
BRUNHILDA, INÊS, PAULINA 
E ROMY — No Shopping Center 
Iguatemi, exposição de pinturas 
das quatro artistas. Somente até 
segunda-feira.

ALICE SOARES — Na Singu
lar Galeria de Arte (Travessa 
Frederico Linck, 45), mostra de 
desenhos que tem hoje o último 
dia para ser vista. Visitação
horárlocomerclal.

DE GUTEMBERG À 
ELETRÔNICA — No Museu de 
Comunicação Hipóllto José da 
Costa (Andradas, 959), último 
dia para se ver a exposição que 
mostra a evolução da imprensa.
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FOTOS — Em Antonio Prado, 
exposição fotográfica "40 Anos °^ENTENARIO DO DIA 1? DE 
do Moinho Nordeste", que faz No Museu de Comunica-
parte das comemorações dos 100 . Soc,al mpôHto José da Cos

ta. mini-exposição sobreanosda imigração Italiana.
O COMETA E O COSMOS - No .morações e acontecimentos ;r.. 
Museu Universitário (2® andar ’0rn° do Dia do Trabalho. Até 10 
do prédio da Reitoria da Ufrgs), de mai0, com visitação de segun- 
exposição promovida pelo Instl- df.a sexta das 8h15às 18hl5 e aos 
tutode Física da Ufrgs. Até 11 de Sabadosdas 14h àsl8h.

CLAUDIA FANTIN Na r.i ^^E-EDUCAÇAO — No Museu 
ria deArterinÀniil o bniversitárlo da UFRGS, retros- 
(praca cil.de de^Sn I, Pectlva dos 25 anos da bolinha
55) indlílduai na h Aie0re' de Artesda Associação Cultural 
“uáchis desenhos e dos Ex-Alunos do instituto de Ar-
9Uacnes tes. Até 30 de maio.

come-
em
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20h30mln. MPB e sucessos inter,- 
nacionais.
ZÉ E ALEXANDRE - No Inter- 
mezzo (Protásio Alves, 3270), às 
21 h. AAPB e sucessos Internacio
nais.
FLÀVIO AAEDINA — No OpInISo 
(Joaquim Nabuco, 457), ás 21h. 
AAPB e sucessos Internacionais.
NORBERTO SANTOS - No Ta- 
wa's (Lucas de Oliveira, esquina 
24 de Outubro), às21h. AAPB e su
cessos Internacionais.
ILAAO OLIVEIRA — Na Casa de 
Peixes Tarrafa (Avenida Assis 
Brasil, 1244), às 21h. AAPB e su
cessos Internacionais.

Show do compositor com a sua 
nova banda. Extremo Oriente. 
AAOSICA LATINO-AAAERICANA 
— No Auditório da Assembléia 
Legislativa (Praça da AAatrlz), 
às 19h30min. Show de música fol
clórica latino-americana e brasi
leira. Entrada franca.

de esculturas e bronzes. Das lOh 
às17h.
TERRENO DE CIRCO - No 
Centro AAunicipal de Cultura (I- 
piranga com Érlco Veríssimo), 
exposição das etapas de monta
gem do livro de gravuras assina
do por Ricardo Campos, Otaclllo 
Camilo e Hélio Fervenza.

O Que Fazer

RECITAL
NOITE

DUAS ORQUESTRAS - No Tea
tro Sào Pedro (Praça da AAatrlz), 
às21h. ApresentaçSo da Orques
tra de Violóes de Turibio Santos e 
da Orquestra de Câmara do 
Theatro Sào Pedro. Ingressos no 
local a CzS 150,00 (platéia), CzS 
100,00 (camarote), CzS 50,00 (ga
leria central) e CzS 30,00 (galeria 
lateral).

ROBERTO LUlS — No Tom e 
Tom (José de Alencar, esquina 
Praia de Belas), às 24h. AAPB e 
sucessos internacionais.
DMAIR — No Chama Crioula 
(José de Alencar,

va do grupo Oi Nôis Aqui Tra- 
veiz, baseada no texto de Jean 
Genet. Ingressos no local a CzS 
25,00.
GRETA GARBO, QUEAA Dl RIA, 
ACABOU NO IRAJÁ — No Tea
tro da Aliança Francesa (João 
AAanoel, 282), às 21h. Comédia de 
Fernando AAelo, com direção de 
José Azambuia. Ingressos no lo
cal a CzS 35,00.
BAIXA SOCIEDADE - Em Ca
xias do Sul, na Casa de Cultura, 
às 21h. Comédia de Juca de Oli
veira, com direção do autor. No 
elenco, Lufs Gustavo e Alexan
dre Frota. Ingressos no local a 
CzS 80,00.

com Renato Pereira; direção de 
Eloína Ferraz e Lima. Ingressos 
no local a CzS50,00.
CABEÇA QUEBRA CABEÇA - 
No Teatro Renascença (Érlco 
Veríssimo, 307), às 21h. Peça do 
grupo Do Jeito que Dà, com dire
ção de Júlio César Conte. O texto 
aborda a vida de quatro mulhe
res. Ingressos no local a CzS 
50,00.
ANTÔNIO CHIAAANGO 
Teatro de Câmara (República, 
575), às 21 h. Peça do grupo Pés 
na Terra, baseada no poema de 
Amaro Juvenal. Últimas apre
sentações. Ingressos no local a 
CzS25,00 e CzS 30,00. 
PARENTES ENTRE 
PARÊNTESES 
nhia de Arte (Andradas, 1780), às 
21 h. Peça de Flàvio Souza, que 
fala dos encontros e desencon
tros de uma familla de classe 
média. Direção de Irene Brietz- 
ke. Ingressos no local a CzS40,00. 
AS DOMÉSTICAS - Na Terrel- 
ra da Tribo (José do Patrocínio, 
527), ás 21h30min. Criação coletl-

CINEMA
A permanência em cartaz de 

vários e merecidos sucessos re
duz a apenas dois os títulos no
vos, excluindo os dois lançamen
tos pornô da última segunda- 
feira. Caçado pelos Cães de 
Guerra tem sido apontado como 
razoável divertimento, mas a es
tréia mais atraente è O Futuro é 
Mulher, alegoria de Marco Fer- 
reri sobre a crise do mundo con
temporâneo e sobre as saídas 
possivels, valorizada por duas 
belas e competentes atrizes co- 

Hanna Schygulla e Ornella

1260), às

f CRIANÇA
FESTA O ENIGMA DE CID — No Teatro do Clube de Cultura(Rami- 

ro Barcelos, 1853), às 16h. Musical infantil com texto de Guio 
Greco e direção de Nestor Monastério. A peça conta a histó
ria de um menino que realiza os 12 trabalhos de Hércules. In
gressos no local a CzS 20,00.
O MENINO DA CABEÇA DE CEBOLA — No Teatro de Câ 
mara (República, 575), às 16h. Peça infantil de Sandra Au- 
tuori, que aborda a questão dos agrotóxicos. Montagem do 
Teatro Novo. Ingressos no local a Cz$ 20,00.
UM MENINO CHAMADO PINÓQUIO — No Instituto Goethe 
(24 de Outubro, 112), às 16h. Versão de André Andriotti do 
clássico italiano. Montagem do grupo Berço Livre. Ingressos 
no local a CzS 20,00.
AS AVENTURAS DE MIME APESTOVICH DO INÍCIO AO 
MEIO — No Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), às 
16h. Musical infantil de Dilmar Messias que narra a história 
de uma menina que descobre o mundo. Ingressos no local a 
CzS 20,00.
SAPOVIRAREIVIRASAPO — No Teatro São Pedro (Praça 
da Matriz) às lóh. Peça infantil baseada no texto de Ruth Ro
cha, com montagem do grupo Armando O. Botte. Ingressos 
no local a CzS 25,00.
AS AVENTURAS DO COMETA HALLEY — No Planetário 
da Ufrgs (Ipiranga, esquina Ramiro Barcelos), às lOh e 17h. 
Programa infantil, ingressos no local a CzS 9,00 e CzS 4,50.

NADASS E M A 
COMUNICAÇÕES — No Parque 
Farroupilha, em frente ao Monu
mento do Expedicionário, a par
tir das lOh, com gravação do pro
grama "Galpão Crioulo" ao vi
vo. À tarde, apresentação de 
shows folclóricos. 
DOCHIMARRÂO — Em Venân- 
cio Aires, a partir das 8h. Diver
sas atrações, entre elas Passeio 
Cicllstlco, Rodeio Crioulo e Con
curso de Declamação.
INFANTIL — No Esporte Clube 
São José (Passo da Areia), a par
tir das lóh. Apresentação dos 
grupos Energia e Turma do Mic- 
key. Ingressos a CzS 10,00. Em 
beneficio da Apae.

No

mo
Mutl.

Mas, certamente, a mais ex
traordinária película em cartaz 
continuará sendo Ran, magistral 
transposição de Shakespeare pa
ra o Japão feudal. Um jovem de 
75 anos, o diretor Akira Kurosa- 
wa, mostra inusitado vigor cria
tivo num trabalho de feições 
clássicas, renovado por achados 
narrativos. Igualmente notáveis 
em conteúdo humanista e talento 
cinematográfico são A História 
Oficial e O Beijo da Mulher 
Aranha, os sul-americanos que 
conquistaram o Oscar 86. Mas 
também são dignos de nota 
Entre Dois Amores (o campeão 
do Oscar), e A Testemunha e 
Sonho sem Fim, cu|os quatro Kl- 
kltosem Gramado 86estão sendo 
descobertos pelo público. A Volta 
dos Mortos Vivos, com inteligen
te mescla de humor e terror, re
cebe surpreendente acolhida do 
público.

Dois clássicos da comédia lide
ram as reprises 
Frankenstein e Quanto mais 
Quente, Melhor (o melhor filme 
de Marllyn Monroe) — completa
das por Crimes de Paixão, o me
lhor Ken Russell em muitos anos 
(LCC)

SHOWNa Compa-

ROCK AO ENTARDECER - Na 
Terreira da Tribo (José do Pa
trocínio, 527), a partir das 17h, 
apresentação das bandas Thule e 
Pupilas Dilatadas. Ingressos a 
CzS 20,00.
JULIO RENY - Na Crocodilo's 
(Plínio Brasil Milano,75), às 24h.

PLANETÁRIOf NA REDENÇÃO
O COMETA HALLEY — No Pla
netário da Ufrgs (Ramiro Barce
los, esquina Ipiranga), ás 
20hl5min. Programa para adul
tos que trata das características 
do cometa. Ingressos no local a 
CzS 9,00 e CzS 4,50.

BRIQUE — Em frente ao Monumento do Expedicionário, 
das 9h às 14h. Venda de objetos antigos. Neste domingo, 

boxes 89 e 90, exposição de faixa de Grãomestre da 
Maçonaria, do século 19, de procedência alemã.
ARTE NA PRAÇA — Na continuação do Brique, espaço li
vre para a venda de objetos de arte.
ARTESANATO — Junto ao Brique. Venda de objetos de
artesanato. ...
LEITURA NO PARQUE — No Auditório Arauio Vianna, 
das 9h às 13h. Empréstimo de livros para serem lidos no 

\Parque. _____ ______ __________ _____________________ '

nos
CENSURA LIVRE

Estão em carta, os seguintes filmes com Çensura livre (veie 
horários no roteiro): Entre Dois Amores (Baihmore Marro 
cos); A Ratinha Valente (Vitória, matinal); Sonho sem Fim 
(Coral, São João, Palácio, Esteio); Quanto mais Quente, Me 

\lhor (Coral ).

EXPOSIÇÃO
GUSTAVO NACKLE — No Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega), exposição

O Jovem

FILME
CORAÇÕES E MENTES - Na 
Cinemateca Paulo Amorim (An
dradas, 748), às 17h, 19h e 21h. 
Exibição do filme de Peter Da- 
ves. Apoio Banco Nacional. In
gressos no local a Cz$4,00.

TEATRO
RENATO PAPAI/MAMÂE — No 

Presidente (Benjamln 
Constant, 1773), às 21 h. Humor,
Teatro


