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Novas de arte e espetáculos m

Até a primeira semana 
de novembro estará acon
tecendo o projeto Teatro na 
Comunidade promovido pe
la Subsecretária de Cultura 
com apoio da RBS. Duran
te vários meses o projeto * 
foi desenvolvido com apre
sentação de peças nos 244 
municípios do Estado, pro
porcionando entretenimen
to e cultura à população 
das mais distantes cidades 
do Rio Grande do Sul.

Nesta etapa final do 
Teatro na Comunidade ain
da estão sendo apresenta
das as peças "O Violino 
Mágico”, produção do Tea
tro Universitário Indepen
dente em Jaguarl, Júlio de 
Castilhos, Nova Palma, Ca- 
cequi, São Francisco de As
sis e Augusto Pestana. O 
grupo Face & Carretos está 
mostrando o espetáculo "O 
Pequeno General” nas ci
dades de Guaiba, General 
Câmara, Arrolo dos Ratos, 
Charqueadas, Butiá, Barra 
do Ribeiro, São Jerônimo e 
Triunfo.
■ A partir de hoje a pinto
ra e desenhista Sandra 
Knacfuss estará expondo 
na Galeria do Banco Euro
peu (Rua José Montaury, 
155), 21 desenhos em agua
da e técnica mista, realiza
dos este ano. Sandra é na
tural de Soledade e forma
da pelo Centro de Artes da 
Universidade Federal de 
Santa Maria, tendo partici
pado ativamente de mos
tras, coletivas, individuais 
e salões desde 1970. A mos
tra de Sandra será inaugu
rada às 20h30min e poderá 
ser vista até o próximo dia 
22 de novembro.
■ O Serviço Social do Co
mércio abre às 18h30min de 
hoje a exposição de traba
lhos participantes do Con-

"Crônica da Cidade Pequena": em Caxias, no fim de semana

dia 10, a peça de Naum Al
ves de Souza montada pelo 
Teatro Vivo, dirigido por 
Irene Brletzke, estará co
memorando sua 100* apre
sentação. Ingressos entre 
Cr$ 5 mil e Cr$ 20 mil. In
formações pelo fone 24- 
4130.

no Centro Cultural Ver
gueiro.
■ O Museu Antropológico 
do Rio Grande do Sul (Ve- 
nàncio Aires, 278), órgão da 
Susec, está apresentando 
uma mostra de paramen
tos e objetos litúrglcos da 
Igreja Católica. A mostra 
destaca o simbolismo das 
cores e dos ornamentos 
presentes nas indumentá
rias sacerdotais.
■ Fernando Limberger, o 
mais jovem dos seis artis
tas gaúchos selecionados 
para o Panorama Atual da 
Arte Brasileira, inaugura 
sua primeira individual dia 
8 de novembro na Arte&Fa- 
to (Santo Antônio, 226). De
senhos e “Chatos”, como 
ele denomina suas escultu
ras em madeira pintada, 
compõem esta mostra que 
terá uma complementação 
no Margs (Praça da Alfân
dega), onde o artista expo
rá suas “Camuflagens” a 
partir do dia 13.
■ A peça “Aurora da Mi
nha Vida”, um dos suces
sos do ano teatral em Porto 
Alegre, volta para três 
apresentações nos dias 8, 9 
e 10 de novembro, no Tea
tro São Pedro. No domingo,

curso de Cartazes de Bi
blioteca, na Alberto Bins, 
665, 2? andar. Na oportuni
dade serão entregues os 
prêmios aos vencedores do 
concurso, Érico Leitão dos 
Santos e Vimei José Hilá
rio da Silva. Cada um rece
berá Cr$ 500 mil da direto
ria regional do Sesc.
■ A peça '‘Crônica da Ci
dade Pequena”, prêmio 
Açorlanos de melhor espe
táculo gaúcho do ano pas
sado, será apresentada 
neste sábado e domingo na 
Casa de Cultura de Caxias 
do Sul. No sábado, a sessão 
será ás 21h, e no domingo, 
às 18h e 21h, sempre com 
ingressos a Cr$ 15 mil. A 
montagem do Grupo Tear, 
sob direção de Maria Hele
na Lopes, está voltando de 
uma temporada de sucesso 
em São Paulo, onde se 
apresentou no SESC- 
Anchieta. No final de no
vembro, a peça estará em 
Porto Alegre para uma 
curta temporada no Sáo 
Pedro, e em dezembro vol
ta a Sáo Paulo, para novas 
apresentações, desta vez

Fernando Limberger 
expõe na 

Arte& Fato dia 8
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A primeira individual de Lim rger
O mais jovem dos seis ar- mina suas esculturas em 

üstas gaú chos selecionados ma deira Artes da Ufrgs, Limberger 
_ .. , pintada, com- iniciou seus estudos em de-

para o Panorama Atual da põem esta mostra que terá senho com Heloísa Schnei-
Arte Brasileira, este ano uma complementaçáo no der da Silva, em 1978 Até
dedicado aos tridimensio- Margs, onde ele exporá 1983 desenvolveu a técnica
nais, Fernando Limberger suas "Camuflagens”, a em pastel na linha abstra-
Ína’íüUl™e!ta sexta'íeira’ Parür de 13 de novembro, do lírica. Sáo desta época
m no Espaço Investigação, os 10 "Chatos”. O trabalho
‘rníí!?'dUa1' Des.en*los e _ em madeira surgiu quando

Chatos , como ele deno- Formado pelo Instituto de Fernando sentiu necessida
de de fazer algo sem a in
tervenção da moldura. Os 
primeiros foram com cai
xas de marmelada pinta
das com guache. As formas 
foram crescendo, resultan
do daí as "Camuflagens” e 
"Chatos” com quase dois 
metros de altura. Seus tra
balhos poderão ser vistos, 
na Arte&Fato, até 30 deste 
mês.

J o ma 1: JsL.. 6 O W V (v Q

Data:

Pagina:

Assunto:_

Al. t aa i

Mostra de esculturas 

no Museu de Arte
acaba de concluir seustigação do Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul, órgão da 
Subsecretária de Cultura, de 
uma nova 
inaugurada hoje, às 19 horas. 
Nesta nova mostra, estão 
reunidas suas esculturas 
denominadas "Camuflagen-

Femando Limberger tem 23

anos e
estudos no Instituto de Artes 
da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Ele iniciou 

aprendizado em desenho 
de 1978, com Heloísa

Após ter inaugurado uma 
individual na Galeria Ar- 
te&Fato e participar da 
inauguração do Panorama 
Atual da Arte Brasileira, em 
São Paulo, na qualidade de 
artista gaúcho convidado, 
Fernando Limberger encerra 
o seu ciclo de exposições com 
a abertura no Espaço Inves-

individual a ser
seu
no ano
Schneider da Silva. A escul
tura surgiu em 1984 pela 
necessidade de fazer algo sem 
a intervenção da moldura.
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Fernando Limberger wmi
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ARTES PLÁSTICAS

As formas chapadas de Limberger
Com 13 relevos em tinta a- em 1978, desenvolvendo até 

crílica e esmalte sobre ma- 1983 um trabalho em pastel, 
deira e cucatex, Fernando Km sua produção atual pre- 
Limberger, 23 anos, dominam as formas tridi- 
inaugura sua primeira indl- menslonais, na relação com 
vidual, com vernissage hoje a parede e com o assoalho, 
às 21 horas, na galeria Arte mas ele explica que essas 
& Fato. Ele denomina esta esculturas são uma deriva- 
scrle de sua produção atual çào da pintura e da escultu- 
de''chatos’ ’, pois são formas ra.
chapadas, fixadas à parede 
numa posição perpendicu
lar. Limberger também está ROTEIRO 
mostrando dez desenhos,

Europeu (rua José Montaury, 
155), até 22 de novembro. Visi
tação de segunda a sexta das 10 
às 16:30 horas. A galeria possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações.

Dotto, André Petry de Abreu, Re
gina Regido e Paulo Kuhlmann, 
entre outros. Visitação de segun
da a sexta, das 10 às 12 e das 
13:30 às 16:30 horas. A galeria 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil na rua, mas 
tem garagens pagas nas proxi
midades.

EDUARDO CRUZ
individual com desenhos de sua 
produção recente, na Galeria do 
Arco (rua Almirante Delamare, 
237 — loja 6), até 9 de novem
bro. Visitação de segunda a sá
bado das 9 às 12 e das 14 às 
18:30 horas, A galeria não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é fácil na própria rua. 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA II 
Exposição promovida pela Pró- 
Reitoria de Extensão da UFRGS, 
com a colaboração da Faculda
de de Agronomia, Botânica, 
8iociências e Farmácia. A mos-

Exposição

ELISABETF: BINA MONTEIRO —
Individual com pinturas na So
brado Galeria de Arte, de Ale
grete, em exposição até 21 de 
novembro, com visitação de se
gunda a sexta, das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas, e nos sábados, 
das 9 às 13 horas.
CLÁUDIO SOUZA — Exposição 
individual com pinturas e dese
nhos na Galeria Municipal de 
Arte, de Rio Grande, com visita
ção até 30 de novembro, de se
gunda a sexta.

RETROSPECTIVA FRANCISCO 
STOCKINGER - Exposição de 
gravuras, esculturas em bronze, 
mármore e madeira do acervo 
particular do autor. Na Galeria 
EspaçoLivredeArtedoTeatrode domingo, até 27 de dezembro, o 
Câmara (rua da República, 575), das 8:30 às 12:30 e das 14:30 às 
até 17 de novembro. Visitação 18:30 horas. Não possui ar con- 
de segunda a sexta das 8:30 às dicionado, estacionamento fá- a 
18:30 horas, e durante a progra- cil. 
mação teatral. A casa dispõe de 
ar condicionado e o estaciona-

realizados entre 1983 e este CARTAZES JAPONESES CON- 
ano. "Ainda não sei qual se
rá a repercussão, mas acho 
que estão gostando’’, avalia, 
acrescentando que diversos 
trabalhos já estão vendidos.
O jovem artista expõe em 
salões e coletivas desde 1982, 
além de ter participado de 
exposições em espaços al
ternativos. Hoje ele analisa 
que a estrutura operacional 
da galeria é indispensável,
"até porque significa o aval 
do galerista". Os desenhos 
de Fernando Limberger cus
tam entre Cr$ 250 mil e Cr$
500 mil, enquanto as 
esculturas

TEMPORANEOS — Exposição 
com 51 peças de 15artistas japo
neses numa panorâmica de tra
balhos realizados entre 1958 e
1983. No Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (praça da Alfân
dega), até 20de novembro, com 
visitação de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas. O Margs não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil nas imedia-

tra enfoca "O Vegetal Fonte 
da Vida", com mudas de plan
tas, projetos e instrumentos. No 
Museu Universitário da UFRGS, Q 

2? andar do prédio da Reito-. | 
ria, com visitação de segunda a JT

§
noções.

ANTÔNIO HENRIQUE AMARAL
— Exposição individual que 
mostra um panorama de sua 
obra nos últimos 17 anos, atra
vés de 32 óleos sobre tela. No 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (praça da Alfândega), até 21 
de novembro com visitação de 
terças a domingos, das 10 às 17 
horas. O Margs não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações, 

conquistar a simpatia e a CINCO GAÚCHOS — Coletiva 
confiança do público, resis
tente à produção contempo- Enio Lippmann, Maria Lídia Ma- 
rânea sobre suportes não- 
convencionais. No entanto, a 
entrada no circuito comer
cial de galerias dá um impul
so, pois segundo Limberger, 
pelo menos é mais fácil che
gar até o público. No seu ca
so, ele está conseguindo al
cançar os apreciadores e co
lecionadores com bastante

Fernando Limberger e sua obra na galeria Arte & Fato
(relevos) 

oscilam entre Cr$ 400 mil e 
Cr$ 600 mil.

Ele reconhece que para o 
artista estreante é difícil

mento é fácil na rua.
SEIS PONTOS DE VISTA — Expo
sição coletiva com trabalhos de 
Amarilli Boni Licht, Esther Benet- 
ti Bianco, Hilda Mattos, Maria 
Pilla, Paulina Laks Eirizik e Veri- 
diana Corletto. No Espaço de Ar
te do Instituto Yázigi de Idiomas 
(rua Luciana de Abreu, 471), até 
12 de novembro, com visitação 
de segunda a sexta das 8 às 12 e 
das 14 às 21 horas.
SANDRA KNACKFUSS — Expo
sição individual com 21 dese
nhos em aguada e técnica mis
ta, na galeria de arte do Banco

com pinturas de Ana Alegria,

gliani, Luiz Barth e Carlos Car- 
rion de Britto Velho. Em exposi
ção na Cambona Centro de Arte 
(rua Dona Laura, 204), até 23 de 
novembro, com visitação de se
gunda a sexta, das 9 às 19 horas. 
A galeria não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil
na rua.
SILVIA CESTARI CUNHA — Ex
posição com gravuras em metal 

Vigor. Além desta individual e xilogravuras de sua produção 
na Arte & Fato, ele abre ou- recente, na Delphus Arte Sobre 
tra no próximo dia 13 no Mu- Papel (avenida Cristóvão Co

lombo, 1.103). Visitação de se- 
Sul. No Espaço Investigação gunda a sexta das 9 às 12 e das 
do Margs expõe um conjunto 14 as 19 h°ras' e nos sabados,
de peças intitulado "Camu- das9òs 13 horas. A galeno pos- 
tlagens , trabalhos que tem nomento ■ dificil nas imedia. 
uma forma orgamea, com ÇÕCS( mcisastransversais podem 
metaforas de mato esconde- ser usodas

ARTISTAS DE SANTA MARIA —
Coletiva na galeria de Arte do 
Badcsul (rua Sete de Setembro, 

de Artes da UFRGS, mas CO- 666), até 22de novembro, com a 
meçou seus estudos com He- participação de Ana Norogran- 
loisa Schnelders da Silva, do, Nelson Elwanger, Vagner

seu de Arte do Rio Grande do

rijo, explica o artista.
Fernando Limberger for

mou-se este ano no Instituto
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Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

As “camuflagens” de 

Limberger, no Margs
O artista plástico Fernan

do Limberger, estreante no 
circuito comercial de gale
rias da cidade, realiza hoje o 
vemissage de sua segunda 
exposição Individual, que 
acontece no Espaço Investi
gação do Margs. Ele expõe 
•ete obras (objetos tridi
mensionais), em forma de 
esculturas em madeira pin
tada, que ele chama de "Ca
muflagem". Suas obras per
manecerão em exposição no 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul até 8 de dezembro, 
com visitação de terças a do
mingos, das 10 às 17 horas. 
Fernando Limberger tam
bém está participando do 
Panorama Atual da Arte 
Brasileira, promovido pelo 
Museu de Arte Moderna de 
São Paulo. Ele Íntegra a co
letiva como artista convida
do, pois a mostra montada 
-junto ao pavilhão da Bienal 
enfoca os trabalhos tridi
mensionais.

Fernando Limberger, 23 
anos, é natural de Santa 
'Cruz do Sul. Formou-se este 
ano pelo Instituto de Artes 
da UFRGS, mas desde 1982 
vem participando de coleti
vas e salões, além de exposi
ções individuais em espaços 
alternativos, não só no esta
do, mas também em museus 
e teatros do Paraná e Rio de 
Janeiro.

Pinto de Moraes. Na galeria de 
Arte do TheatroMágico (i 
maz Flores, 123), até 6 
vembro, com visitação de terças 
a domingos das 19:30 horas até 
as 3 horas. A galeria não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é fácil na rua,
NERINA GUGGERI — Artista 
uruguaia expõe obra em óleo 
sobre tela junto com o grupo Al
fa de Escultoras, integrado por 
Sonia Prestes, Sylzah Ferreira, 
Mônica Kabregu e Cora Alberti- 
na Passos. Promoção da galeria 
de arte Realce no Unibanco (rua 
Hilário Ribeiro, 191), em exposi
ção até 30 de novembro, com vi
sitação de segunda a sexta das 
10 às 16:30 horas.
ALBERTO PEREIRA FILHO Ex
posição com desenhos e aqua
relas no Espaço Livros e Artes do 
IAB (Annes Dias, 166), até 25 de 
novembro, com visitação de se
gunda a sexta das 8:30 às 12 e 
das 14 às 19 horas, e nos sába
dos, das 8:30 às 12 horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil nas imedia
ções.

vidual com relevos e desenhos 
na galeria Arte & Fato (rua Santo 
Antônio, 226), em exposição até 
30 de novembro. Visitação de 
segunda a sexta das 10 às 12 e 
das 14 às 19 horas, e nos sába
dos, das lOàs 17 horas. A galeria 
não possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil na rua, 
tente as transversais.

CARTAZES JAPONESES CON
TEMPORÂNEOS — Exposição 
com 51 peças de 15 artistas japo
neses numa panorâmica de tra
balhos realizados entre 1958 e 
1983. No Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (praça da Alfân
dega), alé 20de novembro, com 
visitação de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas. O Margs não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil nas imedia
ções.

ANTÔNIO HENRIQUE AMARAL
—- Exposição individual que 
mostra um panorama de sua 
obra nos últimos 17 anos, atra
vés de 32 óleos sobre tela. No 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (praça da Alfândega), até 21 
de novembro com visitação de 
terças a domingos, das 10 às 17 
horas. O Margs não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações. 
SILVIA CESTARI CUNHA — Ex
posição com gravuras em metal 
e xilogravuras de sua produção 
recente, na Delphus Arte Sobre 
Papel (avenida Cristóvão Co
lombo, 1.103). Visitação de se
gunda a sexta das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas, e nos sábados, 
das 9 às 13 horas. A galeria pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil nas imedia
ções, mas as transversais podem 
ser usadas.

CINCO GAÚCHOS — Coletiva 
com pinturas de Ana Alegria, 
Enio Lippmann, Maria Lídia Ma- 
gliani, Luiz Barth e Carlos Car- 
rion de Britto Velho. Em exposi
ção na Cambona Centro de Arte 
(rua Dona Laura, 204), até 23 de 
novembro, com visitação de se
gunda a sexta, das 9 às 19 horas. 
A galeria não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

ELISABETE BINA MONTEIRO
Individual com pinturas na So
brado Galeria de Arte, de Ale
grete, em exposição até 21 de 
novembro, com visitação de se
gunda a sexlci, das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas, e nos sábados, 
das 9 às 13 horas.

ruaTho- 
■ de no-

CLÁUDIO SOUZA — Exposição 
individual com pinturas e dese
nhos na Galeria Municipal de 
Arte, de Rio Grande, com visita
ção até 30de novembro, de se
gunda a sexta.

RETROSPECTIVA FRANCISCO 
STOCKINGER Exposição de 
gravuras, esculturas em bronze, 
mármore e madeira do acervo 
particular do autor. Na Galeria 
Espaço Livre de Arte doTeatrode 
Câmara (rua da República, 575), 
até 17 de novembro. Visitação 
de segunda a sexta das 8:30 às 
18:30 horas, e durante a progra
mação teatral. A casa dispõe de 
ar condicionado e o estaciona
mento é fácil na rua.

SANDRA KNACKFUSS Expo
sição individual com 21 dese
nhos em aguada e técnica mis
ta, na galeria de arte do Banco 
Europeu (rua José Monlaury, 
155), alé 22 de novembro. Visi
tação de segunda a sexta das 10 
às 16:30 horas. A galeria possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é dificil nas imediações.

COLETIVA DE PINTURAS Ex
posição com trabalhos de Bru- 
nhilda Zilles, Inês Benetti, Pauli- 
na Laks Eizirike Rony Hoffmann. 
Visitação até 13 de dezembro na 
agência da Caixa Econômica Fe
deral (Bordini, 58), de segunda a 
sexta das 10 às 16:30 horas.

CARLOS PASQUETTI
ção individual com dez dese
nhos de sua produção recente. 
Na galeria Tina Presser (rua Pau- 
lino Teixeira, 35), até 30 de no
vembro. Visitação de segunda a 
sexta das 10 às 12 e das 14 às 20 
horas, e nos sábados, das 10 às 
)2edas 14às 19horas. Agaleria 
não possui ar condicionado e o 
estacionamento é fácil na rua.

Exposi-

CIÈNCIA E TECNOLOGIA II
Exposição promovida pela Pró- 
Reitoria de Extensão da UFRGS, 
com a colaboração da Faculda
de de Agronomia, Botânica, 
Biociências e Farmácia. A mos
tra enfoca "O Vegetal -.Fonte 
da Vida", com mudas de plan
tas, projetos e instrumentos. No 
Museu Universitário da UFRGS, 
no 2“ andar do prédio da Reito
ria, com visitação de segunda a 
domingo, até 27 de dezembro, 
das 8:30 às 12:30 e das 14:30 às 
18:30 horas. Não possui ar con
dicionado, estacionamento fá-

ROTEIRO
MESSIAS NEIVA Individual
com 22 peças em óleo sobre tela 
em exposição na Agência de Ar
te (rua Casemiro de Abreu, 144), 
até 30 de novembro. Visitação
de segunda a sexta das 10 às 12 ARTISTAS DE SANTA MARIA —
e das 14 às 20 horas, e nos sába- Coletiva na galeria de Arte do
dos, das 15às 19horas. Agaleria Badesul (rua Sete de Setembro, 
não possui ar condicionado e o 
estacionamento é fácil na rua.

666), alé 22de novembro, com a 
participação de Ana Norogran- 
do, Nelson Elwanger, Vagner 
Dotto, André Petry de Abreu, Re
gina Região e Paulo Kuhlmann, 
entre outros. Visitação de segun - 
da a sexto, das 10 às 12 e das

RENATO RINALDI
de desenhos do paulista Renato 
Rinaldi, que pela primeira vez 
mostra seu trabalho no Rio 
Grande do Sul. Paralelamente, 
mostra com obras de Eliane San
tos Rocha, Walmor Bittencourt 
Corrêa, Miriam Pchara, João Fa
ria Viana-, Antonio Henrique tem garagens pagas nas proxi ■ 
Amaral, Maria Bononi e Glauco

Exposição

cil.

FERNANDO LIMBERGER — Indi-

13:30 às 16:30 horas. Agaleria 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil na rua, mas

r
m idades.
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ARTES PLÁSTICAS A«*Vô\*vQ

Uma mostra da Anistia no sul
por Luiz Carlos Barbosa

Nesta quarta-feira, o cir
cuito de galerias será am
pliado por mais uma exposi
ção. No entanto, trata-se de 
uma promoção especial rea
lizada pela Anistia Interna
cional na galeria Arte & Fa
to. Com a participação de 30 
artistas do eixo Rio/São 
Paulo, a mostra e comercia
lização a preços abaixo do 
mercado busca arrecadar 
fundos para os programas 
da entidade. As 30 peças fo
ram reproduzidas em 80 có
pias numeradas e assina
das, sob a supervisão dos 
próprios autores. A exposi
ção reúne obras de Takashl 
Fukushima, Antônio Henri
que Amaral, Darci Pentea
do, Tomle Othake, Renlna 
Katz, Maria Bononl e Glau
co Pinto de Moraes, entre 
outros. A Anistia Internacio
nal tem estreita intimidade 
e apoio dos artistas plásticos 
de nome internacional. Foi 
Pablo Plcasso junto com ou- g 
tros artistas internacionais a 
que criou o movimento de 
solidariedade à Anistia, tan
to que a pomba da paz, sím
bolo da instituição, é um de
senho doado por Picasso.

Quadro de Takashi Fukushima, na exposiçflo da Anistia Internacional

DANILO Dl BARTOLO — Exposi
ção com pinturas em vitrais na 
Caixa Econômica Federal (An- 
dradas, 1000), até 6 de dezem
bro, com visitação de segunda a 
sexta das 10 às 16:30 horas. Pos
sui ar condicionado e o estacio
namento ó difícil nas imedia
ções.

RENATO RINALDI — Exposição 
de desenhos do paulista Renato 
Rinaldi, que mostra pela primei
ra vez seu trabalho no Rio Gran
de do Sul. Na galeria de Arte do 
Theaíro Mágico (rua Thomaz 
Flores, 123), que paralelamente 
expõe obras de Eliane Santos 
Rocha, Walmor Bittencourt Cor
rêa, Miriam Pchara, João Faria 
Viana, Antônio Henrique Ama
ral, Maria Bononi e Glauco Ro
drigues de Moraes. Permanece 
até 26 de novembro, com visita
ção de terças a domingos das 
19:30 às 3:00 horas. A galeria 
não possui ar condicionado e o 
estacionamento é fácil na rua.

MESSIAS NEIVA — Individual 
com 22 peças em óleo sobre tela 
em exposição na Agência de Ar
te (rua Casemiro de Abreu, 144), 
até 30 de novembro. Visitação 
de segunda a sexta das 10 às 12 
e das 14 às 20 horas, e nos sába
dos, das 15 às 19 horas. A galeria 
não pcssui ar condicionado e o 
estacionamento ó fácil na rua.
NERINA GUGGERI — Artista 
uruguaia expõe obra em óleo 
sobre tela junto com o grupo Al
fa de Escultoras, integrado por 
Sonia Prestes, Sylzah Ferreira, 
Mônica Kabregu e Cora Alberti- 
na Passos. Promoção da galeria 
de arte Realce no Unibanco (rua 
Hilário Ribeiro, 191), em exposi
ção até 30 de novembro, com vi
sitação de segunda a sexta das 
10 às 16:30 horas.

ALBERTO PEREIRA FILHO — Ex
posição corp desenhos e aqua
relas no Espaço Livros e Artes do 
IAB (Annes Dias, 166), até 25 de 
novembro, com visitação de se
gunda a sexta das 8:30 às 12 e 
das 14 às 19 horas, e nos sába
dos, das 8:30 às 12 horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil nas imedia
ções.
CARLOS PASQUETTI
ção individual com dez dese
nhos de sua produção recente. 
Na galeria Tina Presser (rua Pau- 
lino Teixeira, 35), até 30 de no
vembro. Visitação de segunda a 
sexta das 10 às 12 e das 14 às 20 
horas, e nos sábados, das 10 às 
12edas 14às 1.9horas. Agaleria 
não possui ar condicionado e o 
estacionamento ó fácil na rua. 
ARTISTAS DE SANTA MARIA — 
Coletiva na galeria de Arte do 
Badesul (rua Sete de Setembro,

666), até 22de novembro, com a 
participação de Ana Norogran- 
do, Nelson Elwanget, Vagner 
Dotto, André Petryde Abreu, Re
gina Região e Paulo Kuhlmann, 
entre outros. Visitação de segun
da a sexta, das 10 às 12 e das 
13:30 às 16:30 horas. A galeria 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil na rua, mas 
tem garagens pagas nas proxi
midades.

ELlSABETE BINA MONTEIRO —
Individual com pinturas na So
brado Galeria de Arte, de Ale
grete, em exposição até 21 de 
novembro, com visitação de se 
gunda a sexta, das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas, e nos sábados, 
das 9 às 13 horas.

CLÁUDIO SOUZA — Exposição 
individual com pinturas e dese
nhos na Galeria Municipal de 
Arte, de Rio Grande, com visita
ção até 30 de novembro, de se
gunda a sexta.

SANDRA KNACKFUSS - Expo
sição individual com 21 dese
nhos em aguada e técnica mis
ta, na galeria de arte do Banco 
Europeu (rua José Montaury, 
155), até 22 de novembro. Visi
tação de segunda a sexta das 10 
òs 16:30 horas, A galeria possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA il —
Exposição promovida pela Pró 
Reitoria de Extensão da UFRGS, 
com a colaboração da Faculda
de de Agronomia, Botânica, 
Biociências e Farmácia. A mos
tra enfoca "O Vegetal — Fonte 
da Vida", com mudas de plan
tas, projetos e instrumentos. No 
Museu Universitário da UFRGS, 
no 2? andar do prédio da Reito
ria, com visitação de segunda a 
domingo, até 27 de dezembro, 
das 8:30 às 12:30 e das 14:30 às 
18:30 horas. Não possui ar con
dicionado, estacionamento fá-

não possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil na rua, 
tente as transversais.

CARTAZES JAPONESES CON
TEMPORÂNEOS — Exposição 
com 51 peças de 15 artistas japo
neses numa panorâmica de tra
balhos realizados entre 1958 e 
1983. No Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (praça da Alfân
dega), até 20 de novembro, com 
visitação de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas. O Margs não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil nas imedia
ções.

ANTÔNIO HENRIQUE AMARAL
— Exposição individual que 
mostra um panorama de sua 
obra nos últimos 17 anos, atra
vés de 32 óleos sobre tela. No 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (praça da Alfândega), até 21 
de novembro com visitação de 
terças a domingos, das 10 às 17 
horas. O Margs não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações.

COLETIVA DE 
ANIVERSÁRIO

A Contemporânea Galeria 
de Arte, de Novo Hamburgo, 
inaugura hoje coletiva que 
comemora o primeiro ani
versário de atividades da 
galeria. Com obras recentes 
de Carlos Scliar, Antônio 
Maia, Enio Lippmann, 
Eduardo Cruz e Ernesto 
Frederico Scheffel, entre ou
tros, a exposição poderá ser 
vista até 7 de dezembro. Du
rante a abertura da mostra, 
hoje às 20 horas haverá per
formances de vários artistas 
locais.

ROTEIRO
TAPEÇARIA O Centro Gaúcho 
de Tapeçaria Contemporânea 
realiza sua 3? Mostra de Arte, 
em exposição na Casa de Cultu
ra Mário Quintana (rua dos An- 
dradas, 736), até 28 de novem
bro. Trabalhos de Erica Turk, Ar- 
linda Volpato, Ivone Gick, Celita 
Juchem, Marita Burger e Rache- 
la Gleiser. Visitação de segunda 
a sexta das 10 às 20 horas. A Ca
sa de Cultura não tem ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.
WILSON ALVES — Sala especial 
na Kraft Escritório de Arte, ex
pondo obras das suas diversas 
fases. Visitação até 30 de no
vembro na rua Barão de Santo 
Ângelo, 165, de segunda a sex
ta das 9às 12edas 14às 18:30, e 
nos sábados, das lOàs 12 horas. 
Agalerianão possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.
CAMUFLAGEM Exposição in
dividual de Fernando Limber- 
ger, com sete peças tridimensio
nais no Espaço Investigação do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (praça da Alfândega), até 8 
de dezembro. Visitação de ter
ças a domingos das 10 às 17 ho
ras. O Margs não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.
1? MOSTRA DE ARTE — A Asso
ciação de Artes Plásticas Francis
co Lisboa promove coletiva com 
trabalhos em cerâmicas, gravu
ras, pinturas, esculturas e foto
grafias. Na galeria Espaço Livre 
de Arte do Teatro de Câmara 
(rua da República, 575), até 1? 
de dezembro. Visitação de se
gunda a sexta das 8:30 às 12 e 
das 14 às 18:30 horas, e durante 
a programação teatral até as 21 
horas.

cil.

FERNANDO LIMBERGER — Indi
vidual com relevos e desenhos' 
na galeria Arte & Fato (rua Santo 
Antônio, 226), em exposição até 
30 de novembro. Visitação de 
segunda a sexta das 10 às 12 e 
das 14 às 19 horas, e nos sába
dos, das 10 às 17 horas. A galeria

Exposi-
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Ângelo, 165, de segunda a sex
ta das 9 às 12 e das 14 às 18:30, o 
nos sábados, das 10às 12 horas. 
Agaleria não possui ar condido 
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

Mônica Kabregu e Cora Alberti- 
na Passos. Promoção da galeria 
de arte Realce no Unibanco (rua 
Hilário Ribeiro, 191), em exposi
ção até 30 de novembro, com vi
sitação de segunda a sexta das 
10 às 16:30 horas.

meiro aniversário da Contempo
rânea Galeria de Arte, de Novo 
Hamburgo, com obras de Carlos 
Scliar, Antônio Maia, Enio Lipp- 
mann, Eduardo Cruz e Ernesto 
Frederico Scheffel, entre outros. 
Visitação até 7 de dezembro, de 
segunda a sexta das 9 às 11:30 o 
das 14 às 19 horas, e nos sába
dos, das 9às 11:30 horas. Na rua 
Mariano de Mattos, 11 (Novo 
Hamburgo), a galeria possui ar 
condicionado e cartão para es
tacionamento.

CAMUFLAGEM Exposição in 
dividual de Fernando Limber 
ger, com sete peças tridimensio 
nais no Espaço Investigação do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (praça da Alfândega), até 8 
de dezembro. Visitação de ter 
ças a domingos das 10 às 17 ho
ras O Margs não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

ALBERTO PEREIRA FILHO - Ex
posição com desenhos e aqua
relas no Espaço Livros e Artes do 
IAB (Annes Dias, 166), até 25 de 
novembro, com visitação de se
gunda a sexta das 8:30 às 12 e 
das 14 às 19 horas, e nos sába
dos, das 8:30 às 12 horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil nas imedia
ções.

ROTEIRO GALERIA ARTE & FATO Mos
tra promovida pela Anistia Inter
nacional com obras doadas pe
los artistas Antônio Henrique 
Amaral, Darci Penteado, Takas- 
hi Fukushima, Tomie Othake 
Renina Katz, Maria Bononi, erv

FEIRA DA GRAVURA Em ex
posição no Saguão do Centro 
Municipal de Cultura (Avenida 
Érico Veríssimo, 307), com traba
lhos de Jair Dias, Moacir Guis,
Anico Herskowitz, Maria Lúcia tre outros. Visitação e comercia- 
Cattani, Maristela Salvatori, Ijzação até 30 de novembro, na 
Leonardo Canto e Helio Ferven- rua Santo Antônio, 226, de sc- 
za, entre outros. Promoção do gundas a sextas das 10 às 12 e 
Núcleo de Gravura do Rio Gran-

1 ? MOSTRA DE ARTE A Asso
ciação de Artes Plásticas Francis
co Lisboa promovo coletiva com 
trábalhos em cerâmicas, gravu
ras, pinturas, esculturas e foto 
grafias. Na galeria Espaço Livre 
da Arte do Teatro de Câmara 
(rua da República, 575), até Io 
de dezembro. Visitação de m 
gunda a sexta das 8:30 às 12 e 
das 14 às 18:30 horas, e durante 
a programação teatral até as 21 
horas.

CARLOS PASQUEÍTI Exposi
ção individual com dez dese
nhos de sua produção recente. 
Na galeria Tina Presser (rua Pau- 
lino Teixeira, 35), até 30 de no
vembro. Visitação de segunda a 
sextu das 10 às 12 e das 14 às 20 
íioras, e nos sábados, das 10 às 
12edas 14às 19horas. Agaleria 
nãp possui ar condicionado e o 
oslacionamento é fácil na rua.

das 14 às 19 horas, e nos sába- 
de do Sul, com visitação até 27 dos, das lOàs 17horas. Agaleria 
de novembro, de segunda a sex- não possui ar condicionado e o 
tadas 16às 22 horas, e nos sába- estacionamento é difícil na rua. 
dos e domingos, durante a pro
gramação teatral. O Centro Mu
nicipal possui ar condicionado e 
estacionamento para 50 carros.

TAPEÇARIA -OCentro Gaúcho 
de Tapeçaria Contemporânea 
realiza sua 3? Mostra de Arte 
em exposição na Casa de Cultu
ra Mário Quintana (rua dos An- 
dradas, 736), até 28 de novem
bro. Trabalhos de Erica Turk, Ar- 
linda Volpato, Ivone Gick, Celita 
Juchem, Marita Burger e Rache- 
la Gleiser. Visitação de segunda 
a sexta das 10 às 20 horas. A Ca
sa de Cultura não tem ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

WILSON ALVES Sala especial 
Kraft Escritório de Arte, ex

pondo obras das suas diversas 
fases. Visitação até 30 de no
vembro na rua Barão de Santo

CLÁUDIO SOUZA — Exposição 
individual com pinturas e dese
nhos na Galeria Municipal de 
Arte, do Rio Grande, com visita- 
ç<i, i até 30 do novembro, de se- 
gumia a sexta.

DANILO Dl BARTOLO Exposi 
ção com pinturas em vitrais na 
Caixa Econômica Federal (An- 
dradas, 1000), até 6 de dezem
bro, com visitação de segunda a 
sexta das 10 às 16:30 horas. Pos 
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil nas imcdia 
ções.

JACI SANTOS - Individual com 
35 esculturas em pedra sabão ná 
Gestual Galeria de Arte, de São 
Leopoldo (rua João Corrêa, 
896), até 30 de novembro, com 
visitação de terças a sextas das 9 
às 12 e das 13:30 às 19 horas, e 
nos sábados, das 9às 15horas. A 
galeria não possui ar condicio
nado e estacionamento é fácil 
na rua.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA II
Exposição promovida pela Pró- 
Reitoria de Extensão da UFRGS, 

colaboração da Faculda
de de Agronomia, Botânica, 
Biociôncias e Farmácia. A mos
tra enfoca "O Vegetal - Fonte 
da Vida", com mudas de plan
tas, projetos o instrumentos. No 
Museu Universitário da UFRGS. 
no 2° andar do prédio da Reito
ria, com visitação de segunda a 
domingo, até 27 de dezembro, 
das 8:30 às 12:30 e das 14:30 às 
18:30 horas. Não possui ar con
dicionado, estacionamento fá-

com aExposição 
de desenhos do paulista Renato 
Rinaldi, que mostra pela primei
ra vez seu trabalho no Rio Gran
de do Sul. Na galeria de Arte do 
íheatro Mágico (rua Thomaz 
Flores, 123), que paralelamente 
expõe obras de Elíane Santos 
Rocha, Walmor Bittencourt Cor
rêa, Miriam Pchcira, João Faria 
Viana, Antônio Henrique Ama
ral, Maria Bononi e Glauco Ro
drigues de Moraes. Permanece 
até 26 de novqmbro, com visita
ção de terças a domingos das 
19:30 às 3:00 horas. A galeria 
não possui ar condicionado e o 
estacionamento é fácil na rua.

RENATO RINALDI

na

COLETIVA DE ANIVERSÁRIO
Exposição comemorativa do pri-

cil.

FERNANDO LIMBERGER — Indi
vidual com relevos e desenhos 
na galeria Arte & Fato (rua Santo 
Antônio, 226), em exposição até 
30 de novembro. Visitação de 
segunda a sexta das 10 às 12 e 
das 14 às 19 horas, e nos sába
dos, das lOàs 17horas. Agaleria" 
não possui ar condicionado e o 
es!-acionamento é difícil na rua, 
tente as transversais.

MESSIAS NEIVA Individual 
com 22 peças em óleo sobre tela 
em exposição na Agência de Ar
te (rua Casemiro de Abreu, 144), 
até 30 de novembro. Visitação 
de segunda a sexta das 10 às 12 
edas 14 às 20 horas, e rios sába
dos, das 15às 19horas. Agaleria 
não possui ar condicionado e o 
estacionamento é fácil na rua.

NERINA GUGGERI
uruguaia expõe obra em óleo 
sobre tela junto com o grupo Al
fa de Escultoras, integrado por 
Sonia Prestes, Sylzah Ferreira,

Artista



apaixonando por sua 
tárla, a Mindlnha, que mais 
tarde seria sua mulher e fun
dadora de seu museu. E tem
tòmbémuseujadpade musico 
de de Agronomia, Botânica, 
Biociências e Farmácia. A mes
tra enfoca "O Vegeta! — Fonte 
da Vida", com mudas de plan
tas, projetos e instrumentos. No 
Museu Universitário da UFRGS, 

2o andar do prédio da Reito
ria, com visitação de segunda a 
domingo, até 27 de dezembro, 
das 8:30 ás 12:30 e das 14:30 às 
18:30 horas, Não possui ar con
dicionado, estacionamento fá-

cinos da trajetória do artista pau
listano. Na Kraft Escritório de Ar
te (rua Barão de Santo Ângelo, 
165), até 24 de dezembro. Visita
ção de segunda a sexta das 9 cis 
12 e das 14 às 18:30 horas, e no 
sábado das 10 às 12 horas. A ga 
lerici não possui ar condicionado 
e o estacionamento é fácil na 
rua.
NESTOR DEL PINO — Mostra in
dividual do artista plástico chile
no com gravuras, desenhos e co
lagens. Na Galeria Espaço Livre 
de Arte do Teatro de Câmara 
(rua da República, 575), até 16 
de dezembro, com visitação de 
segunda a sexta das 8:30 às 12 e 
das 14 às 18 horas, e durante a 
programação teatral, até as 21 
horas. Não possui or condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.
ARTE E SENSIBILIZAÇÃO —Gru
po argentino formado por Gus
tavo Fidel, Verônica Biindex o 
Consfantina leonomopoulos, ex
põe telas sobre óleo de sua pro
dução recente. Na Loja Mucho 
Gusto (rua Coronel Bordim, 
822), até 31 de dezembro, com 
visitação de segunda a sábado 
das 8:30 às 12 e das 13:30 às 
18:30 horas. Não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil na rua, tente as transver
sais.

LEONID STRELIAEV — Exposição 
fotográfica "A Terra de Êrico", 
em homenagem ao escritor gaú
cho Érico Veríssimo, que com
pletaria 80 anos dia 17 de de
zembro, Na Sobrado Galeria de 
Arte, de Alegrete (rua Generni 
Sampaio, 1.204), até 7 de de- 
zemoro, com visitação de se
gunda a sábado no horário co
mercial.
PAULO PORCELLA — Sala espe
cial na galeria de arte da Casa 
Masson, com pinturas e aquare
las. Visitação até 7 de dezem
bro, das 8:30 às 19:30 horas, de 
segunda a sexta, e no sábado, 
das 8:30 às 18 horas.
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ONDINA POZOCO — Individual 
com 12 litografias e 12 pinturas 
com aquarela e lápis solúvel so
bre papel. Na Galeria de Arte do 
Bciaesul (rua Sete de Setembro, 
óóá), até 16 de dezembro, com 
visitação de segunda a sexto das 
13 às 18 horas. A galeria possui 
ar condicionado e o estaciona
mento ó difícil na rua, mas há

ROTEIRO
MOMENTOS MEMORÁVEIS —
Exposição de fotografias sobre a 
arquitetura brasileira de valor 
histórico e artístico. São 80 pai
néis realizados por Julio Curtz. 
Aberta à visitação na 10? Direto
ria Regional da Secretaria do Pa
trimônio Histórico e Artístico Na
cional (Independência, 867). até 
21 de dezembro.
COLETIVA DE GRAVURAS -- 
Mostra que reúne trabalhos de 
Leonardo Canto, Suzana Som- 
mer, Hélio Fervenzci, Genoveva 
Finkler, Marta Loguércio, Zorá- 
via Betliol, Maria Tomaselli Cir- 
ne Limo, Maria Lúcia Cattani, 
Moacir Guis, Clarice Jaeger, 
Maristela Salvaloá, Maria Ivone 
dos Santos, Clara Pechansky, 
VeraGfimberg, Ondina Pozoco,. 
iscbel cie Castro, Siivia Cestari 
Cunha, Nury Jost, Maria Helena 
Salle e Jair Dias. Promoção do 
Núcleo de Gravura do Rio Gran
de do Sul. Na sala de exposição 
da Casa de Cultura Mário Quin- 
tana, das 10 às 19 horas, inclusi
ve aos sábados e domingos (rua 
dos Andradas, 736), até 18 de 
deze rnbro.
CAMINHOS CRUZADOS - Ex
posição comemorativa aos 50 
anos de publicação da obra de 
Érico Veríssimo. Individual de 
Leonid Streliaev. Trabalho foto
gráfico que recria ambientes do 
romance e a década de 30, com 
fotos inéditas de Érico ò época 
em que escreveu o livro. No sa
guão do Centro Municipal de 
Cultura (Av. Érico Veríssimo, 
307), até 15dedezembro. Visita
ção de segundas às sextas-fei
ras, das 8h30min às 11 h30min e 
das 14h30minàs 17h30min. Pos
sui ar condicionado e estaciona
mento próprio para 50 carros. 
GLÓRIA YEN YORDI 
dual da artista plást.ca chinesa 
reunindo ao todo 33 peças: 21 
ocrílicos sobre tela e 12 dese
nhos, de sua produção recente. 
Na galeria Ar‘e&Fcito(ru< Santo 
Antônio, 226), até 30 de dezem
bro, com visitação de segunda à 
sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
19h. Sábados, das 10 às 17h, 
sem fechar ao meio-dia. No tér
reo e Io andar. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.
BANCO EUROPEU — Realiza co
letiva com trabalhos de Franlz 
William Seewald, Guido Goula- 
ri, e Edison SchrOeder, Na sede 
do Banco Europeu (rua José 
Montaury. 155). O horário para 
visitação é das 10 às 16b30m!n. 
Possui ar condicionado Estacio
namento difícil.

garagens pagas.
IBF.RÊ CAMARGO - "Trajetória 
e Encontros " do pintor gaúcho 
através de 40 obras de sua auto
ria e nomes das artes plásticas 

ele conviveu durante suaque
carreira. No Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (praça da Al
fândega), até 5 de janeiro, com 
visitação de terças a domingos 
das 10 às 17 horas. No período 
da mostra o Margs programou 
visitas comentadas e exibição
de peças visuais.
BOLSA DE ARTE — Realiza cole
tiva de natal com 600 obras de 
artistas de âmbito nacional, até 
o dia 24 ae dezembro. Durante o 
período a galeria está fazendo 
descontos especiais. Visitação 
de segundo a sexta das 10 às 12 
e das 15 às 21 horas, e nos sába
dos, das 10 às 20 horas, na Quin
tino Bocaiúva, 1.115. A galeria 
possui ar condicionado e esta
cionamento próprio 
GALERIA DO ARCO 
ção coletiva de natal com peças 
em óleo, aquarela, cerâmica e 
gravura, de Malagoli, Nelson 
Jungbluth, Alice Brueegge- 
mann, Plínio Benhardt e Selva 
Doll, entre outros. Visitação até 
31 de dezembro de segunda a 
sábado das 9 às 19 horas na Rua 
Almirante Delamaró, 237 loja 
6. A galeria não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil na rua.
COLETIVA DE ANIVERSÁRIO -
Exposição comemorativa do pri
meiro aniversário da Contempo
rânea Galeria de Arte, de Novo 
Hamburgo, com obras de Carlos 
Sciiar, Antônio Ma ia, Enio Lipp- 
mann, Eduardo Cruz e Ernesto 
Frederico Scheffel, entre outros. 
Visitação até 7 de dezembro, de 
segunda a sexta das 9 às 11:30 © 
das 14 às 19 horas, e nos sába
dos, dos 9 às 11:30 horas. Na ruaj 
Mariano de Mattos, 11 (Novo' 
Hamburgo), a galeria possui ar 
condicionado e cartão para es
tacionamento.

Exposi-

Coletiva dos alu-ARTEIRICE
nos do Instituto de Artes Plásticas 
da UFRGS, com trabalhos em 
gouache, aquarelas e têmpera. 
Visitação na Pinacoteca Barão 
de Santo Ângelo (rua Senhor dos 
Passos, 248), até 13 de dezem
bro, de segunda a sexta das 8 às 
18 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é
difícil, mas tem garagens pagas
na ruci.

FRANCISCO STOCKINGER In
dividual na galeria Tina Presser, 
com 15 esculturas de sua produ
ção recente no mármore. A ex
posição, que comemora o 4? 
aniversário dd 'galeria, perma
nece até 31 de dezembro, com 
visitaçõode segunda a sexta das 
10 às 12 e das 14 às 20 horas, e 

sábado das 10 às 12 e das 14 
às 19 horas. A galeria não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é fácil na rua,
COLETIVA DE NATAL Na gale-' 
ria de Arte da Casa Masson com 
trabalhos de Adelson Prado, 
Ana Alegria, AntonioMciia, Ma
ria Pilla, Regina Ohlweiler, Vas
co Prado, Irineu Garcic, Eduardo 
Cruz e Magliani, entre outros. 
Visitação até 30 de dezembro, 
de segunda a sexta das 8:30 às 
19:30 horas, e no sábado, das 
8:30 às 18 horas. A galeria pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil.

SANTIAGO — Exposição de car
tuns inéditos no Bar Espaço, Li
vros e Arte, com visitação a ló 15 
de dezembro, das 11 às 2 horas. 
Não possui ar condicionado e o

Indivi-

no

CAMUFLAGEM - Exposição in
dividual de Fernando Limber- 
ger, com sete peças tridimensio
nais no Espaço Investigação do 
/V.useu de Arte do Rio Grande do 
Sul (praça da Alfândega), até 8 
de dezembro. Visitação de ter
ças a domingos dos 10 às 17 ho
ras O Margs não possui ar con-' 
dicionaao e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

DANILO Dl BARTOLO — Exposi
ção com pinturas em vúrais na 
Caixa Econômica Federal (An
dradas, 1000), até 6 de dezem
bro, com visitação de segunda a

GILBERTO SALVADOR — Expo
sição individual com obras de 
sua produção recente, óleos so
bre tela, comemorando os 20
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A renovação da 

escultura gaúcha
da Silva, técnica com a qual ob- mamente original e fascinante e 
teve prêmio em 1982, ano em já lhe rendeu o prêmio aquisição
que iniciou sua participação no IV Salão de Arte de Santa
artística, no I* Arte Universitá- Maria, ano passado. Em 1983
ria UFRGS. Durante o período seu trabalho já havia sido sele-
em que exercitou o desenho cionado para o VI Salão Nacio- 
sempre utilizou o pastel e nal de Artes Plásticas da Funar- 
manteve-se fiel a abstração lírl- te, no Rio de Janeiro 
ca em vários planos de cor. Este Fernando aparece como um 
trabalho, até agora conhecido dos responsáveis pela renovação 
em salões e coletivivas é resga- da escultura no Rio Grande do 
tado pela ARTE&FATO nesta Sul. E isso parece que foi obser- 
primeira mostra onde o desta- vado pela comissão responsável 
que sào os tridimensionais. pela seleção dos participantes 

A escultura surgiu, paralela desta edição do Panorama dedi- 
ao desenho, em 1983. Eram pe- cado aos tridimensionais onde 
quenas caixas (de marmelada) ainda aparecem os gaúchos- 
que Fernando interferia com ou- Mauro Fuke, Luiz Antonio Ro- 
tros tipos de madeira e pintava cha, Luis Gonzaga, Maria To- 
com guache. Aos poucos os tra- maselli e Xico Stockinger Ao 
balhos foram crescendo e origi- mesmo tempo, o público gaúcho 
naram as “Camuflgens” que se- terá oportunidade de ver 10 de- 
rão expostas no MARGS e os senhos, 6 recortados (em madei- 
"Chatos” que poderão ser vistos ra e papelão) e 10 "Chatos” na 
na ARTE&FATO. "A minha es- ARTE&FATO e 7 “Camufla- 
cultura não é um objeto esculpi- gens” no MARGS/SUSEC, até o 
do como os tradicionais, acho final de novembro, 
que existe mais de pintura e de
senho do que escultura na minha

O mais jovem dos seis artistas 
gaúchos selecionados, para par
ticiparem do Panorama Atual 
da Arte Brasileira que será 
inaugurado sia 12 de novembro 
no MAM/São Paulo, é Fernando 
Limberger. Ele tem 23 anos e 
sua participação nesta impor
tante mostra nacional coincide 
com seu lançamento em Porto 
Alegre. Dia 8, às 21 horas, ele
inaugura sua primeira indivi- proposta”, Confessa Fernando.
dual na galeria ARTE&FATO e Para ele é como se o desenho
dia 13, haverá uma complemen- tivesse se tornado tridimensio-
tação da mesma com uma mos- nal. "O meu desenho sempre foi
tra no Espaço Investigação do de planos e agora a profundida

de passou a ser real”. As "Ca-Museu de Arte do Rio Grande do
Sul/SUSEC. muflagens” e os "Chatos” não

Fernando acaba de concluir pranchas de madeira feitas para 
colocar na parede e destacam-estudos no Instituto de Artes

UFRGS, iniciados em 1981. An- se pelo colorido vibrante obtido
terior a isso houve um curso de com tinta acrílica e esmalte.
desenho com Heloisa Schneiders Isso torna seu trabalho extre-

Fernando Limberger e duas "Camuflagens”


