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As fotografias expostas nesta sala sao fruto de uma

A técnica.venho desenvolvendo desde março de 19B5.p esquisa que

ainda que muito simples em sua base, exige um controle minucioso
r**

principalmente, modificações

Ao invés de filmes
de exposição e revelaçao e, 

substanciais na visualizaçao das imagens.
, papel fotográfico.neç-ativos transparentes e utilizado, na comera

são negativas e invertidas lateralmente,As imagens, em consequência,

torna mais difícil a pré-visualização do resultado.
pois nao ha

o que

G processo é absolutamente direto,

no visor daintermerliarios entre a imagem formada pela lente

fotografia final - o proprio papel fotográfico utilizado

uma

camera e a

obra. Essa ausência de estágios intermediários conduz a

de detalhe certamente insuperável -

e. a

riqueza de tonalidades e precisão
muito difícil de ser alcançada, pois á impossível dosar am as

distribuição de luz sobre o papel e trabalha-se com exposições

de varias horas.extremamente longas, as vezes
cada fotografia eDeve-se ressaltar, enfim, que

pois nao se trabalha, como 

várias técnicas de gravura,
impossível de ser multipliçada,unica,

fotografia convencional ou nas 

com uma matriz.

n a

Uualquer camera pode produzir fotografias diretamente

as chamadas "cameras deAcredito, entretanto, que

justamente por possibilitarem imagens "grandes”,

em papel.

grande formato",

são as mais adequadas a essas experiencias. As fotografias expostas

4x5 polegadas (10xl2cm) eforam feitas com duas cameras TOYQ,

outra 6x10 polegadas (2Óx25cm).

agradecer t

uma

a Hank Keneally,

que j a ha
Devo j 9

psicólogo 8 fotografo amador de Black Canyon, Arizona, 

algum tempo vem experimentando esse tipo de fotografia. Foi ele

gentilmente, transmitiu-me as informações básicas sobre tempos

informações

quem,

de exposição e reveladores adequados ao processo -

andamento do meu trabalho.que foram valiosas para o
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Foto de Luiz Carlos Felizardo (a partir de quarta-
feira no Margs)

NOTAS TrabaJhoj^de Plínio Bernhardt estarão em duas galerias a partir de amanhã 
♦ Com uma miniexposiçâo sobre o Dia Nacional da Comuni
cação, o Museu de Comunicação Hipóllto José da Costa dà 
continuidade, nesta semana, ao ciclo de miniexposiçâo do 
mês de maio. De hoje até o dia 17, a miniexposiçâo sobre o 
Dia Nacional de Comunicação mostra fotos sobre o Marechal 
Rondon e uma retrospectiva da história da comunicação no 
Brasil, e em especial no Rio Grande do Sul. O Museu fica na 
Rua dos Andradas, 959.
#Em homenagem ao trabalho e à pessoa de Plínio Ber
nhardt (que além de ter sido diretor do Margs, possui obra de 
grande importância para a história das artes plásticas no Rio 
Grande do Sul), duas galerias mostrando, a partir de ama
nhã, uma trajetória dos 40 anos de sua obra, de 1946 a 1986. As 
galerias são a Cambona Centro de Arte, que inicia a exposi
ção amanhã e a Gestual, de São Leopoldo, que inaugura esta 
retrospectiva no dia 15. Ambas as mostras podem ser vistas 
até 31 de maio.
afc Também amanhã está iniciando na Galeria Alencastro 
Guimarães (Mariante, 426), exposição dos artistas Batista 
(entalhes) e Mady (pinturas naif). A mostra, que está sendo 
levada a todo o País, permanece até dia 20, seguindo depois a 
tumè que tem o apoio cultural do Citybank.
♦ As fotografias de Luiz Carlos Felizardo estarão em exposi
ção a partir de quarta-feira, nas Salas Negras do Margs. São 
fotos produzidas entre 1984/85, enquanto o artista desenvol
via seu trabalho nos Estados Unidos, como bolsista Full- 
bright/Capes, e também fotos de produção recente.

/

■

® Luiz Carlos Felizardo está reali
zando a montagem da sua exposi
ção com fotos feitas durante a tem
porada em que viveu em Nova Ior
que, nas salas Negras do Museu. A 
mostra terá inauguração na entra
da da noite de quarta-feira.
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FOTOGRAFIA

Felizardo: um registro de sua passagem pelo Arizona

A arte de Felizardo 

em mostra no Margs
por Luiz Carlos Barbosa Nessa perspectiva artística da foto

grafia, Felizardo recusa a palavra có
pia, usada de maneira banal por quem 
encara a foto apenas como aplicação 
prática. "Uma foto nunca é Igual a ou
tra". Ele mesmo faz peças únicas, 
trabalhando direto sobre o papel foto
gráfico, com câmeras de grande for
mato de filmes de 10 por 12 centíme
tros e 20 por 25 centímetros. Mas as pe
ças feitas com negativo e ampliação 
no papel não tém mais de três exem
plares. Atento ao processo de seu tra
balho, Felizardo evita vender algu
mas fotos, "até porque terlam preços 
inacessíveis no mercado local". De
pois da mostra no Margs, tem uma ex
posição marcada para a galeria do 
Teatro General San Martin, de Bue
nos Aires e possivelmente no segundo 
semestre, estará expondo em Hava-

Insistlr na discussão do caráter da 
fotografia, simplesmente deixou de 
ser pertinente para Luiz Carlos Feli
zardo, 37 anos em 6 de julho, pesquisa
dor e profissional da fotografia há 16 
anos. "Ela é um meio de produzir ar
te, por aí vai o meu trabalho”. Tentar 
defini-la como objeto de arte ou mero 
registro do real "atrasa as coisas, pois 
segue apenas uma ótica de mercado’ ’. 
Ele acredita existir hoje, um certo ti
po de comprador de foto, "público jo
vem e atento aos valores gráficos — o 
velho apreciador da pintura não evo
luiu". Fotógrafo clássico para o críti
co Moracy de Oliveira, de sólida coe
rência visual, Felizardo anuncia estar 
soltando suas composições. Esta mu
dança sutil de suas imagens está re
presentada em 30 fotografias da indi
vidual, com abertura hoje às 19 horas, 
no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul.

na.

Nesta exposição que ocupa as Salas 
Negras do Margs — peças com preços 
entre Cz| 2,8 mil e Cz$ 3,5 mil —, ele 
mostra seus últimos trabalhos. Fa
zem parte de uma série realizada nos 
Estados Unidos, onde esteve realizan
do um estágio com o fotógrafo Frede- 
rick Sommer — italiano de nascimen
to, que viveu até os 30 anos no Rio de 
Janeiro e depois transferiu-se para a ci
dade de Prescott, nas montanhas do 

I Arizona. "Foi uma experiência mara
vilhosa, pois a geografia do Arizona é 
um paraíso para a fotografia e o Fredi 
é uma figura notável”. Lá Felizardo te
ve as condições ideais para exercitar- 
se, pelo acesso aos equipamentos, ma
teriais e a paisagem rica em elemen
tos plásticos. "Essa é uma coisa que 
me atrai na foto".

A relação de Luiz Carlos Felizardo 
com o mundo natural através da foto
grafia é um aspecto dominante ém 
sua obra — exibida em individuais e 
coletivas no Brasil e exterior, como no 
México, Venezuela, Paris, Havana. 
"Acho que tenho intimidade com a na
tureza, simplicidade em encarar as 
coisas". Mas essa convivência Impli
ca obstáculos inimagináveis pelo lei
go: Felizardo explica que o céu, por 
exemplo, reduz as possibilidades da 
composição fotográfica. "Obriga a 
uma delimitação do espaço", acres
centa, reclamando da geografia da 
Campanha gaúcha. "Fiz muitos tra
balhos na região da serra".

“Sem grandes preocupações com 
significados", mas disciplinado ao 
olhar a natureza, com uma visão agu
da dos detalhes, das variações da luz, 
feito um pintor impressionista, Feli
zardo faz um trabalho sofisticado. 
"Compor uma imagem exige uma 
quantidade infinita de decisões, o va- i 
l°r de uma cerca, uma folha. Essas \ 
coisas podem alterar toda a * 
Imagem”. Por isso, defende que a fo- i 
tografia é uma ficção, algo completa
mente diferente da realidade, resulta- 
io de uma relação.

;

-TI — '1“ ’ I------



J c rn a 1: 

Data: j O 5
Fa^in*:: .3.5___.íí^onoroL^osr

Lík

^*r*+g$J\À dA ssun10:

Paisagem do Arizona: o quotidiano americano fotografado

Preocupação com o real 

nas fotos de Felizardo
Visitar a mostra de 

fotografias de Luiz Carlos 
Felizardo, que se inaugu
ra hoje no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, 
permanecendo aberta até 
o dia 5 de junho.

Tem início hoje, nas Salas 
Negras do Museu de Arte do 
RS, órgão da Subsecretária 
de Cultura do Estado, a ex
posição de fotografias de 
Luiz Carlos Felizardo. A 
mostra é resultado do traba
lho desenvolvido entre 84 e 
85 por Felizardo nos Esta
dos Unidos, como bolsista 
da Fullbright/ Capes.

real”. De fato, as fotogra
fias de Felizardo tem uma 
grande preocupação com a 
realidade, não lançando 
mão de efeitos capazes de 
alterar esta realidade.

Durante seu estágio ame
ricano, Felizardo trabalhou 
sob a supervisão do artista 
internacionalmente concei
tuado e mestre da fotografia 
nos EUA, Frederick Sommer. 
Do ponto de vista técnico, 
seu trabalho foi orientado 
em direção as câmeras de 
grande formato, no controle 
da imagem final em labora
tório e na discussão perma
nente da estrutura da ima
gem. Felizardo conviveu na 
mesma época com as in
fluências de Edward Banney 
e Paul Caponigro.

ano de 1949, cursou a Fa
culdade de Arquitetura da 
UFRGS, mas dedica-se pri
mordialmente à fotografia e 
à pesquisa fotográfica. Em 
1971 inicia-se sua participa
ção em salões e coletivas, 
com o 1? Salão de Artes 
Visuais da UFRGS. Desde 
então expõe constantemen
te, no México, na Venezue
la, na França, na Espanha e 
em Cuba, além das diversas 
capitais brasileiras. Nos últi
mos dez anos, realizou mais 
de uma dúzia de exposições 
individuais. A par de toda 
esta atividade como fotógra
fo de arte, Felizardo atua 
igualmente em júris de foto
grafia e ministra cursos e 
palestras. Neste mês ele dá 
aulas na Faculdade de Co-

A FOTOGRAFIA

Sobre seu trabalho, o 
próprio artista afirma que 
"a visão estreita que se tem 
da fotografia faz com que 
ela pareça um mero docu
mento ou seja execrada por 
não parecer o documento de 
nada. E preciso chegar à 
compreensão da foto como 
um meio de amplas possibili
dades, receptivo a uma farta 
gama de intenções e que se 
esgota na transcrição do

* Luiz Carlos Felizardo está 
com suas fotos em expo

sição nas Salas Negras do 
MARGS, comentando que as 

, compreende "todas da mes- 
municaçõo da UFRGS. Seus i ma forma, sejam experiên- 
trabalhos têm sido referen- | cias com papel negativo, 
ciados em livros e revistas I sejam us positivas, mais 
no Brasil, EUA, Inglaterra, I facilmente identificáveis com 
México, Colômbia e Suíça. I 0 meio. Para mim elas são,

| simplesmente, imagens 
| criadas sobre superfícies sen- 
I siveisá luz".

O FOTÓGRAFO

Luiz Carlos Felizardo, 
nascido em Porto Alegre no
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FOTOGRAFIA

Felizardo no 

Museu de Arte
Com o título de Luiz Carlos Felizardo —

Fotografias, o Margs (Praça da Alfândega), 
esta promovendo em suas Salas Negras, a 
partir desta quarta-feira, uma mostra do fo
tografo, com trabalhos que ele desnvolveu
nos Estados Unidos, como bolsista Full- ______________
brigth/Capes, além de fotos de produção re- ,eitas nos Estados Unidos 
cente. Luiz Carlos Felizardo, referindo-se as 
fotos que estão de nada. É preciso chegar á compreensão 

da fotografia como um meio de amplas pos
sibilidades, receptivo e uma farta gama de 
intenções e que se esgota na transcrição do 
real”.

em exposição, diz que 
compreende-as ‘‘todas da mesma forma, se
jam experiências com papel negativo, se
jam positivas, mais facilmente identificá
veis como o meio. ‘‘Para mim, elas são, 
simplesmente, imagens criadas sobre su
perfícies sensíveis à luz”. Falando sobre a 
fotografia, o artista afirma que ‘‘a visão es
treita que se tem da fotografia hoje faz com 
que ela, vista sempre com olhares precon
ceituosos, ou pareça um mero documento ou 
seja execrada por não parecer o documento

Durante o estágio que fez nos Estados 
Unidos, em 84/86, Felizardo trabalhou sob a 
supervisão de Frederick Sommer, artista 
intemacionalmente conceituado e um dos 
grandes mestres da fotografia americana, e 
também pôde conviver com Edward Ran- 
ney e Paul Caponígro. O Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul funciona de terças a do
mingos, das lOh às 17h.

J 0 rnâ 1 : -GLTSL Wovex /Q.° Ccxd 

D a-1 a:____/__ q5"

Assunto:.. ...^^ CX V o

onde desenvolveu um tra
balho com Frederick 
Sommer, no Arizona. A 
exposição envolve traba
lhos de uma experiência 
com imagens negativas 
em papel, que ele vem de- 

• T _ _ , senvolvendo desde 1986.
Luiz Carlos Felizardo Daqui eles seguirão para 

abre hoje sua mostra de Buenos Aires, onde serão 
fotografias no Margs. Fe- apresentados na Galeria 
lizardo esteve durante o do Teatro General San 
ano nos Estados Unidos, Martin.
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SÍNTESE- :i
Realiza-se hoje, às 

17h30min, no auditorio do 
MARGS, segundo andar do 
prédio da Praça da Alfânde
ga, um encontro do (#}lico 
com o fotógrafo Luiz Carlos 
Felizardo, cujo trabalho 
encontra-se atualmente 
exposição nas Salas Negras 
daquele Museu. Ele aborda
rá sua experiência nos Esta
dos Unidos em estágio junto 
a Frederick Sommer, suas 
pesquisas '

ems
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tiva de pinturas e desenhos das
artistas Loide Hortência Wagner, 
Biba Mattos, Nanete Moreira, 
Hilda Mattos e Vireny Bettanin, 
Há pinturas em acrílico com te
mas do cotidiano, desenhos 
aquarelados, figurativos e de fi
guras humanas em acrílico. O 
horário de^visilaçâo é de segun
da a sexta, das 10às 17 horas no 
Banco Francês e Brasileiro (Si
queira Campos, 824). Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas garagens 
pagas. Até 30de maio.

mentn próprio Tem ar condítioór
nado. Ate 31 de maio a! 10

MANABU MABE - Mostra ftfdi^ 
vidual que reúne 13 óleos de sua^ 
produção recente. Na Bolsc^de^ 
Arte (Quintino Bocaiuva, 1V15)." 
O horário de visitação é das 19.. 
horas, de segunda a sexta. Posí 
sui ar condicionado e estaciona-’ 
mento próprio. Até 31 de mçio^.

’ (T r
DEZ ANOS DA OPUS — É o moti
vo da coletiva de 78 fotos,err^ 
preto e branco que reúne-,, o 
principais momentos dos espe-, 
táculos promovidos pela erripré-J 
sa durante o período de 19/6 d 
1986. A mostra está na Sala-de

ROTEIRO

ROGÉRIO CURTIS — Mostra in
dividual de fotografias da india,
Nepal e Tailândia, mostrando a 
riqueza e o cotidiano de seus ha- Exposições do Teatro São Pédrd1- 
bitantes. As fotos são o produto (Praça da Matriz). O horárifi1 dé" 
de um ano de viagem do fotó- visitação é de segundas a do-" 
grafo pela Ásia. No Espaço IAB mingos do meio-dia òs i9hotos7c 
(Annes Dias, 166). O horário de Até 31 de maio. 
visitação é das 11 às 3 horas da 
madruqada. O estacionamento 
édifícil. Até Jde junho.

CARLOS BARBOSA GONÇAL
VES — Mostra que reúne fotos, 
textose objetos pessoaisdo polí
tico gaúcho compreendendo um 
período da história que vai des
de a segunda metade do século 
passado até os primeiros anos 
da década de trinta. Reúne tam
bém, dados sobre suas princi
pais realizações duran»e este 
período: a construção do cais do 
porto e os quartéis daBrigada 
Militar. Na Sala de Exposições 
Temporárias do Museu Júlio de 
Castilhos (Duque de Caxias, 
1231). O horário de visitação é 
das 9 òs 17 horas, de terças a do
mingos. A sala não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas garagens 
pagas das proximidades. Até 30 
de junho.

LUIZ CARLOS FELIZARDO — 
Mostra individual reunindo foto
grafias produzidas entre 
1984/1985 durante a viagem do 
fotógrafo gaúcho nos EUA. Nas 
Salas Negras do Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega). Possui ar condicio
nado e o estacionamento é mais 
fácil nas garagens pagas das 
proximidades. O horário de visi
tação é de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas. Até 5 de ju
nho.

DRAMÁTICA — Mostra de foto
grafias pintadas a mão por Irene 
Santos, retratando atrizes do 
teatro gaúcho. Na Casa de Cul
tura Mário Quintana (Andradcis, 
736). De segunda a sexta no ho
rário das 14 às 18 horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é mais fácil nas ga
ragens pagas das proximidades. 
Até 5 de junho.

PINTURAS E DESENHOS — Cole-

;í sl
Jfc i o

MAURO FUKE — São 11 escultur 
ras em madeira com cordas e 
barbantes que lembram figuras 
pré-históricas e de ficção cientíi': 
fica. O horário de visitação é das 
10òs 12e das 14às 20de segun-, 
da a sexta-feira. Aos sábados 
das 10 às 12 e das 14 às 19 horas. 
Na Galeria Tina Presser (Pauljino 
Teixeira, 35). Não possui ar con
dicionado e o estacionamento é"_ 
fácil na própria rua. Até 31 dé1 
maio.

Mostra dos cera-"3 DO RIO"
mistas cariocas Clara Fonseca, 
Paulo Vergueiro e Theca Portella 
no Design Incomum (Cristóvão 
Colombo, 2149 - loja 11). O ho
rário de visitação é das 9 às 12 e 
das 14às 19de segunda à sexta; 
aos sábados, das 9 às 13 horas. 
Possui ar condicionado e não
tem estacionamento próprio. 
Até Io de junho

PLÍNIO BERNHARDT — Exposi
ção individual que percorre os 
40 anos da obra do artista plásti
co gaúcho com uma série de 
aquarelas, desenhos e pinturas 
na Galeria Cambona (R. Dona 
Laura, 204) de segundas as sex
tas. das 8h30min às 12 horas e 
das 13 às 19 horas. Sábados, das 
9h30min às 13 horas. Também 
na Galeria Gestual (João Cor
reia, 896), em São Leopoldo, de 
terças as sextas, das 9 às 12 ho
ras e das 13h30min às 19 horas. 
Sábados, das 9 às 15 horas. Até 
31 de maio.

MALAGOLI: 80 — Mostra retrós^ 
pectiva da obra de Ado Mala^ó-'' 
li, apresentando 22 telas que. 
abrangem o período de 1940 a, 
1985. A exposição é aconTpa-1 
nhada de material documental, 
de 55 telas adquiridas durante gc 
gestão de Malagoli no Margs^ 
1957 — com obras de PortinariJ. 
Visconti, Pedro Alexandrino,tRaa 
se Bonheur, Weingártner, Ànge^c 
Io Guido, Bernardelli e outros, 
além de documentos e recortes, 
de jornais referentes à trajetórias 
do artista plástico no museu. O 
horário de exposição é de teiçosí 
a sextas-feiras, das 12 às 17 h<y»r 
ras e aos sábados e domihgos- 
das 10 às 17 horas. Nas Galerias 
do Margs (Museu de Artes do Rioi 
Grande do Sul Praça da Al
fândega). Até 1? de junho. Inte
gram a mostra "Malagolit'i80'h 
onze peças em óleo do pifritóT1 
que estão em exposição na-Ga- 
leria Singular (Travessa Frederm 
co Linck, 45). O horário de vrsita-' 
ção é de segunda a sexta-feira», 
das 9 às 12 e das 14 às 19 horasn 
Sábados das 10 às 13 horas.1 Até 
30demaio. co

FÉLIX MANN — Exposição de 
103 fotos do pioneiro do foto- 
jorádlismo. Registro do cotidia
no alemão e grande parte da 
história da Europa durante o 
nazi-fascismo. No Instituto Goe- 
the (24deOutubro, 112), com vi
sitação das 9h30 às 12h30 e das 
14h30 às 20 horas, de segunda a 
sexta. Não possui estaciona-

OT Of
ALPHONSUS BENETTI — Terce>-i 
ra exposição individual do artis
ta em Porto Alegre. Nesta.naos, 
tra de pinturas sobre eucdtefc^ 
seu trabalho mais recente, pre1-' 
dominam figuras esquematicoK 
mente geometrizadas. No andar 
térreo da Galeria Arte e Fat.a 
(Santo Antônio, 226). O horáriq, 
de visitação é de segundas -çi 
sextas-feiras das 10 ás 12 e das 
14 às 19 horas. Possui ar c.çjndi; 
cionado e o estacionamento ê- 
mais fácil nas transversais.-Até 
dia 30 de maio.

NEUSA CARRENO GUINSBURÇ?
— Obras em óleo sobre tela com 
enfoque especial para o témW 
da paz. No Piso Térreo InferiòP 
do Shopping Center Iguatemi 
(João Wallig esquina Nilo Pèçá- 
nha). O horário de visitação 'é 
das 10 às 22 horas de segunda a 
sexta-feira. Aos sábados, dás TO 
às 20 horas. Possui ar condicio
nado e estacionamento próprio-. 
Até 30de maio.

ESCOLINHA DE ARTES — Cooh' 
denada pela professora Iara de 
Matos Rodrigues, a mostra' "A 
Aventura de Criar" reúne pai
néis nue reoresentam cada-cin-
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® Nesta quinta-feira, Luiz Carlos Felizardo, que está expon
do suas fotos nas salas Negras do Margs, faz um encontro 
aberto ao público. Neste encontro, Luiz Carlos aborda em 
tom informal suas experiências em fotografia, em especial o 
seu trabalho com Frederlck Sommer durante sua estada no 
Arizona como bolsista de Fullbright/Capes nos Estados Uni-
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NO MUSEU — No Margs (Praça da 
Alfândega), ás 17h30mln. Palestra 
com o fotógrafo Luiz Carlos Felizardo 
que abordo suas experiências com fo
tografia nos Estados Unidos.
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O fotógrafo Luiz Carlos 

felizardo, que está expondo 
atualmente nas Salas Ne
gras do MARGS, estará hoje 
as 17 horas no auditório do 
segundo andar do Museu I
para conversar com o públi- 
c®/ abordando suas expe
riências em fotografia, seu 
trabalho nos Estados Unidos, 
o controle da imagem em 
laboratório e os aspectos 
conceituais da estrutura da 
imagem.

^ ( Q*t& #Oo
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de segunda a sexta-feira. Mostra 
que reOne 64 fotos sobre diversas 
regióesdo Canadá.
HALVAREZ — Na Galeria de 
Arte Edelweiss (Andradas, 
1905), mostra de pinturas. Expo
sição em horário comercial. 
PLÍNIO BERNHAROT — Na 
Cambona (Dona Laura, 204) e na 
Gestual em Sio Leopoldo (Joio 

j Corrêa, 896), mostras que perfa-
1 zem a trajetória de 40 anos do ar

tista. Em horário comercial, de 
segunda a sábado. Até 31 de 
maio.
LACY ADAMY — No Centro Mu
nicipal de Cultura, mostra de de
senhos e gravuras.
CARLOS ALBERTO PETRUCCI 
— No Instituto Cultural Brasilei
ro Norte-Americano (Riachuelo, 
1257) em horário comercial de 
segunda a sábado. Exposição In
titulada Realismo de Petruccl. 
Até6 de junho.
FOTOS — Na Casa de Cultura 
Mário Qulntana (Andradas, 736), 
das 14h ás 18h. Mostra de Irene 
dos Santos e Zé Adão Barbosa. 
Até5 de junho.
GRUPO DE ESCULTURAS DO 
MARGS— Na Galeria de Arte 
Badesul (Sete de Setembro, 666), 
das lOh ás 16h, de segunda a 
sexta-feira. Mostra que reúne 14 
escultores da turma de 85 do 
Margs. Até 18 de junho.
MALAGOLI/80— No Margs 
(Praça da Alfândega), mostra 
retrospectiva do pintor que está 
comemorando 80 anos. Até do
mingo.
graça dolores, janema e 
MARYSA — No Círculo Social Is
raelita (João Telles, 508), exposi
ção de esculturas.
MEMÓRIA DA 1! REPÚBLICA 
— No Museu Júlio de Castllhos 
(Duque de Caxias, 1231), das 9h 
ás 18h, diariamente. Fotos, tex
tos e objetos de Carlos Barbosa. 
LUIZ CARLOS FELIZARDO - 
Nas Salas Negras do Margs 
(Praça da Alfândega), das9h ás 
17h, diariamente. Mostra de fo
tos. Até 5 de junho.

rárlo comerciai. Mostra de pln-

ARMANDO GONZALES - Na 
Galeria Cambalache (pra£
íárlo ró° Ca,?OSO' 14n>' em ho
rário comercial. Mostra de pin-
turasque tem como tema os bar- 
racosdaZona Sul. I

REGIÕES CANADENSES - No 
Museu de Comunicação Social 
(Andradas, 959), das 9h ás 18h,
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— GAZETA MERCANTIL SULPorto Alegre, terça-feira, 3 de junho de 1986

?oj0.Cultura e Lazer V3

ARTES PLÁSTICAS

Respeito à sugestão da forma
escultores que reúne trabalhos 
em mármore, madeira, bronze 
e terracota. Na Galeria de Arte 
da Associação Badesul (Sete de 
Setembro, 666 - térreo - Fone 
21.2655 R 309). O horário de visi
tação é de segunda a sexta, das 
10às 12e das 13:30às 16:30ho
ras. Não possui estacionamento 
próprio e tem ar condicionado. 
Até 18 de junho.
ALFREDO NICOLAIEWSKY —Ex
posição individual de 30 traba
lhos a óleo sobre cartão. Na 
Kraft Escritório de Arte (Rua Ba
rão de Santo Ângelo, 165 F: 
22-5680), e o horário de visitação 
é das 10 às 12 e das 14:30 às 19 
horas, de segunda a sexta. Aos 
sábados das 10 às 13 horas. Não 
possui ar condicionado nem es
tacionamento. Até 18 de junho. 
ARMANDO GONZALES — Mos
tra individual que reúne 20 tra
balhos do artista plástico uru
guaio retratando vilas de Porto 
Alegre. "Barracos da Zona Sul" 
está na Galeria Cambalache 
(Praça Maurício Cardoso, 141), 
de segunda a sexta, das 14 às 19 
horas. Não tem ar condicionado 
e o estacionamento pode serfei- 

próximas. Até 10 de

VES — Mostra que reúne fotos, 
textos e objetos pessoais do polí
tico gaúcho compreendendo um 
período da história que vai des
de a segunda metade do século 
passado até os primeiros anos 
da década de trinta. Reúne tam
bém, dados sobre suas princi
pais realizações durante este 
período: a construção do cais do 
porto e os quartéis da Brigada 
Militar. Na Sala de Exposições 
Temporárias do Museu Júlio de 
Castilhos (Duque de Caxias, 
1231). Fone: 21.3959. O horário 
de visitação é das 9 às 17 horas, 
de terças a domingos. Asalanão 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é mais fácil nas ga
ragens pagas das proximidades. 
Até 30 de junho. 
MINI-CERÂMICAS — Mostra co 
letiva de 24 artistas plásticos. 
São 50 trabalhos de pequeno 
porte, em formas e estilos varia
da. Na Galeria Espaço Arte- 
Projeto (Rua Matias José Bms, 
530). O horário de visitação é de 
segunda a sexta, das 9às 11:30e 
das 14 às 18 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil nas ruas próximas. 
Até 18 de junho.

GRUPO DO MARGS — Mostra 
coletiva de três ceramistas e 11

e torsos de dimensões mé
dias e pequenas. As escultu
ras únicas, como cabeças 
em arenito e torsos — um de
les em mármore de Carrara 
— oscilam entre Cz$ 5,8 mil e 
Cz$ 25 mil. Quem se ressente 
de contemplar uma imagem 
dessas em sua coleção parti
cular, poderá apreclá-las 
até 24 de junho na Singular 
(Travessa Frederico Linck,

por Luiz Carlos Barbosa

Torsos, cabeças e pombas 
agrupadas numa exposição 
individual que a galeria de 
artre Singular inaugura hoje 
às 20 horas apresenta uma 
mostra da produção recente 
do escultor gaúcho João Bez 
Batti. Dois anos de trabalho 
duro. Ele prefere os mate
riais rígidos, como o basalto. 
Desde menino costumava 
colher seixos esculpidos pe
las águas, em Venáncio Ai
res,
Desta vivência e do aprendi
zado com o mestre Vasco 
Prado, ele descobriu o res
peito aos materiais, à suges
tão das formas. É isso que o 
público poderá verificar 
mais uma vez nesta exposi
ção, numa pomba em areni
to, por exemplo,, além dos 
trabalhos em mármore, ma
deira e peças criadas a par
tir da mistura da resina com 
o pó de mármore.

No conjunto, a individual 
exibe 33 obras, 21 peças úni
cas e 12 múltiplos, com pre
ços entre Cz$ 280 e Cz$ 7,5 
mil, exemplares de pombas

45).
Para melhor se relacionar 

com as esculturas de Bez 
Batti não basta simplesmen
te uma visão estática. É pre
ciso mobilizar a sensação tá- 
til, a disponibilidade psicoló
gica e um olhar dinâmico, 
que permita visualizar os 
objetos em mais de um ân
gulo e captar a sutileza da 
textura, dos volumes e for- 

sintéticas. Quem ad-

onde nasceu em 1940.

mas
verte é o professor e crítico 
Armindo Trevisan na apre
ciação da obra de Bez Batti, 
"complexa na sua simplici
dade". to nas ruas 

junho.
LACY ADAMY — Exposição in
dividual de desenhos e gravu- 

. A artista se vale de fotogra
fias do álbum de família, do xe- 

do papel acetinado, do ca
lendário impresso e de postais 
para a criação gráfica. No Cen- 

Municipal de Cultura (Av. Eri- 
co Veríssimo, 307 - Fone: 
21.6622), das 9 às 22 horas, de 
segunda a domingo. Possui es
tacionamento próprio e não tem 
ar condicionado. Até 10 de ju
nho.
aquare ET TEMPERARE —
Mostra de trabalhos em têmpe- 
ra-guache de 40 artistas plásti
cos gaúchos. Na Pinacoteca Ba
rão de Santo Ângelo do Instituto 
de Artes da UFRGS (Rua Senhor 
dos Passos, 248 -1P andar - Fone: 
24.0464), das 9 às 11:30 e das 
13:30às 17:30horas. Não possui 
ar condicionado e sem estacio
namento próprio. Fone:. 
24.0464. Até 9 de junho.
JENNER AUGUSTO — Mostra 
individual que reúne 15 mari
nhas. Na Galeria Alencastro 
Guimarães (Rua Mariante, 426- 
Fone: 31.5100) de segunda a 
sexta, das 10 às 21 horas e aos 
sábados das 10 às 18 horas. Até 7

ROTEIRO
CARLOS BARBOSA GONÇAL- ras

rox,

tro

de junho.
PANORAMA DAS REGIÕES CA
NADENSES — Mostra coletiva de 
64 fotoaraf ias coloridas que retra-



NADENSES — Mostra coletiva de 
64 fotografias coloridas que retra
tam diversas características das 
regiões do Canadá. Trabalhos 
de J. A. Kraulis, Fred Buremmer, 
Mia e Klaus Matthes, Sherman 
Hines, John de Visser e Richard 
Vroom. No Museu de Comuni
cação Social Hipólito José da 
Costa (RuadosAndradas, 959, F: 
21-2926), de segunda a sexta, 
das 8às 17h30min. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento pode ser feito nas gara
gens pagas das proximidades. 
Até 6 de junho.
LUIZ CARLOS FELIZARDO — Mos
tra individual reunindo fotogra
fias produzidas entre 1984/1985 
durante a viagem do fotógrafo 
gaúcho nos EUA. Nas Salas Ne
gras do Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul (Praca da Alfân
dega F: 21-8456). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
mais fácil nas garagens pagas 
das proximidades. O horário de 
visitação é de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas. Até 5 de 
junho.
DRAMÁTICA — Mostra de fo
tografias pintadas a mão por Ire
ne Santos, retratando atrizes do 
teatro gaúcho. Na Caso de Cul
tura Mário Quinfana (Andradas, 
736 F: 24-2333). De segunda a 
sexta no horário das 14 às 18 ho
ras. Não possui ar condicionado 
e o estacionamento é mais fácil 
nas garagens pagas das proxi
midades. Até 5 de junho.
CARLOS ALBERTO PETRUCCI — 
Mostra individual que reúne 16 
obras do artista plástico gaúcho 
retratando lugares característi
cos de Porto Alegre. “Realismo 
de Petrucci" está no ICBNA (Rua 
Riachuelo, 1257 - 3o andar - Fo
ne: 25.2255), de segunda a sex
ta, das 9às 12 e das 14 às 20 ho
ras. Possui ar condicionado 
estacionamento pode ser feito 
nas

e o
garagens pagas das proxi

midades. Até 5 de junho. 
ROGÉRIO CURTIS - Mostra in- 
dividuaL de fotografias da india, 
Nepal e Tailândia, mostrando a 
riqueza e o cotidiano de seus ha
bitantes. As fotos são o produto 
de um ano de viagem do fotó
grafo pela Ásia. No Espaço IAB 
(Armes Dias, 166 - Fone: 
27.1343). O horário de visitação é 
das 11 às 3 horas da madrugada. 
O estacionamento é difícil. Até 3 
de junho.
A CIDADE" — CARICATURAS 

ALEMÃS Exposição 
letiva de 35 artistas que reúne 
110 desenhos sobre a arquitetu
ra, vida e habitação na cidade 
grande desde 1887 até 1985. Na 
Faculdade de Arquitetura (Rua 
Sarmento Leite esq. Av. Osvaldo 
Aranha - Fone: 24.6817) de se
gunda a sexta, das 07 às 22 ho
ras. Não possui ar condicionado

co-

e nem estacionamento próprio. 
Até 3 de julho.
I FESTIVAL DE ARTE — CIDADE 
DE PORTO ALEGRE — Estão 
abertas as inscrições para o I Fes- 
tival de Arte promovido pelo 
Atelier Livre, a ser realizado en- 
tre osdias 1 ? e 12de julho. Aen- 
tidade comemora 25 
nindo nomes das artes plásticas 
no Brasil para ministrarem inú
meros cursos. Haverá palestras, 
projeção de filmes, slides e 
tras atividades paralelas. Maio
res informações na Secretaria do 
Atelier Livre (Av. Érico Verissi- 
mo, 307-Fone: 21-6622R. 17)no 
horário das 08:30 às 22 horas, 
‘A 25 de junho.

anos reu-

ou-
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ARTES PLÁSTICAS

Abstrato e figurativo juntos
Pinturas geométricas sóbodosdas lOàs 13 horas. Tem

estacionamento próprio e não 
possui ar condicionado. Até 24 
de junho.
FOTOS DA ANTÁRTIDA — Ex-

com figuras humanas e de
senhos abstratos estão reu
nidos a partir de hoje na ga
leria de arte Contemporâ
nea, de Novo Hamburgo.
São trabalhos realizados
por Ariadne Decker Soares bacher Tue reg,s,r?m ° vlogem

da Expedição Brasileira a Antár
tida. No Espaço, Livros e Artes do 
IAB (Rua Professor Annes Dias, 

térreo. Fone: 27 1343), 
das 11 às 3 horas da madrugada. 
O estacionamento é difícil Até

posição de fotografias feitas pe
lo repórter Luiz Carlos Matzen-

Nichele e Rogério Rauber, 
dois jovens artistas resi
dentes em Novo Hamburgo 
que realizam a primeira ex
posição individual. Rogério 
mostra 10 peças, entre telas 
em acrílico e desenhos so-

lóó

24 de junho.
LEDA NÁCUL — Exposição indi
vidual que reúne esculturas em 
bronze e cimento. Na Sala de 
Artes da Associação Leopoldina 
Juvenil (Marquêsdo Herval, 280 

Fone: 22.8211), de terça a sá
bado, das 15 às 21 horas e aos 
domingos das 11 às 16 horas. O 
estacionamento pode ser feito 
na rua Féüx da Cunha e não pos
sui ar condicionado. Até 22 de 
junho.

bre papel, enquanto Ariad
ne èxibe 16 desenhos, focali
zando a anatomia humana 
de forma estilizada em mó
dulos geométricos. As duas 
individuais simultâneas, 
com peças entre Cz$ 1,6 mil e 
Cz$6mil, poderão ser vistas 
até 18 de junho, na rua Ma- 
riano de Matos, 11 (Novo 
Hamburgo).

Carioca de Niterói, 26 
anos, Ariadne vive no Rio 
Grande do Sul desde 1966. 
Formada em Artes Plásti
cas pela FEEVALE, tam
bém estudou entalhe com 
Wilson Alves, desenho com 
Marciano Schmitz e litogra- 
vura com Lidia Kaeíer. Ro
gério Rauber, nascido em 
Taquara em 1960, está em 
Novo Hamburgo desde 
1964. Atualmente estuda Ar
quitetura, depois de ter 
aprendido desenho com 
Flávio Scholles e litografia 
com Danúbio Gonçalves, no 
Atelier Livre da Prefeitura.

ANTONIO CARLOS SORIANO
— Mostra individual de 14 telas 
em acrílico retratando as praias 
da Ponta Grossa Na Galeria de 
Arte Reake (Av. Independên
cia, 674 Fone: 21 8845), de se
gunda a sexta, das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona- 0 
mento pode ser feito na rua San- § 
to Antônio. Ate 10 de junho.

MINI-CERÂMICAS -Mostra co- § 
letiva de 24 artistas plásticos. -5 
São 50 trabalhos de pequeno ã 
porte, em formas e estilos varia
dos. Na Galeria Espaço Arte- 
Projeto (Rua Matias José Bins, 
530). Ü horário de visitação é de 
segunda a sexta, das 9às 11:30e 
das 14 às 18horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil nas ruas próximas.
Até 18 de |unho.

GRUPO DO MARGS
coletiva de três ceramistas e 11 
escultores que reúne trabalhos 
em mármore, madeira, bronze 
e terracota. Na Galeria de Arte 
da Associação Badesul (Sete de 
Setembro, 666 - térreo - Fone 
21.2655 R 309). O horário de visi
tação é de segunda a sexta, das 
10 às 12 e das 13:30 às 16:30 ho
ras. Não possui estacionamento 
próprio e tem ar condicionado.
Até 18 de junho.

ALFREDO NICOL AIEWSKY — Ex
posição individual de 30 traba
lhos a óleo sobre cartão. Na 
Kraft Escritório de Arte (Rua Ba
rão de Santo Ângelo, 165 F: 
22-5680), e o horário de visitação 
é das 10 às 12 e das 14:30 às 19 
horas, de segunda a sexta. Aos

5

I

Figuras em módulos de Ariadne Nichele

sabados das lOàs 13horas. Não 
possui ar condicionado nem es
tacionamento. Até 18 de |unho. 
ARMANDO GONZALES — Mos
tra individual que reúne 20 tra
balhos do artista plástico uru
guaio retratando vilas de Porto 
Alegre. "Barracos da Zona Sul" 
está na Galeria Cambalache 
(Praça Maurício Cardoso, 141), 
de segunda a sexta, das 14às 19 
horas. Não tem ar condicionado 
e o estacionamento pode ser fei
to nas ruas próximos. Até 10 de 
junho.
LACV ADAMY — Exposição in
dividual de desenhos e gravu
ras A artista se vale de fotogra
fias do álbum de familia, do xe
rox. do papel acetinodo, do ca
lendário impresso e de postais 
para a criação gráfica. No Cen
tro Municipal de Cultura (Av. Eri 
co Veríssimo, 307 - Fone: 
21.6622), das 9 às 22 horas, de 
segunda a domingo. Possui es
tacionamento próprio e não tem 
ar condicionado. Até 10 de ju
nho.

ANTONIO CARLOS SORIANO
— Mostra individual de 14 telas 
em acrílico retratando as praias 
da Ponta Grossa. No Galeria de 
Arte Realce (Av. Independên
cia, 674. Fone: 21.8845), de se
gunda a sexto, dos 9 às 12 e das 
14 às 19 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento pode ser feito no rua San
to Antônio Até lOde junho.

ROTEIRO
"A CIDADE" — CARICATURAS 
ALEMÃS MostraExposição co
letiva de 35 artistas que reúne 
110 desenhos sobre a arquitetu
ra, vida e habitação na cidade 
grande desde 1887 até 1985. Na 
Faculdade de Arquitetura (Rua 
Sarmento Lede esq. Av. Osvaldo 
Aranha - Fone: 24.6817) de se
gunda a sexta, das 07 às 22 ho
ras. Não possui ar condicionado 
e nem estacionamento próprio. 
Até 3 de julho.

AQUARE ET TEMPERARE —
Mostra de trabalhos em têmpe- 
ra-guache ae 40 artistas plásti
cos gaúchos. Na Pinacoteca Ba
rão de Santo Ângelo do Instituto 
de Aries da UFRGS (Rua Senhor 
dos Passos, 248 -10 andar ■ Fone: 
24.0464), das 9 às 11:30 e das 
13:30às 17:30 horas. Não possui 
ar condicionado e sem estacio- 

Fone: .

BEZ BATTI — Mostra individual 
que reúne 33 obras em mármo
re, madeira, basalto e arenito, 
apresentando esculturas de tor
sos, cabeças e pombas. Na Ga
leria de Arte Singular (Travessa 
Frederico Linck, 45. Fone: 
24.7600), de segunda a sexta, 
das 9 às 12 e das 14 às 19, e aos

namento próprio. 
1Z4.0464. Até 9 de |unho

JENNER AUGUSTO - Mostra 
individual que reúne 15 mari
nhas. Na Galeria Alencastro 
Guimarães (Rua Manante, 426 - 
Fone' 31.5100) de segunda a 
sexta, das 10 às 21 horas e aos 
sábados das lOàs 18horas. Até 7 
de junho.
PANORAMA DAS REGIÕES CA- 
NJ ADFNKPÇ — Mnçtrn mletivo de



apresentando esculturas de tor- îoTe Ar.e (Rua Ba-
soPs. cabeças e> pombas, Na Ga- Ânge!o, 165 F:
lena de Arte Sing ( 22-5680), e o horário de visitação
Frederico L.nck, 45. Fone. 12edas 14:30às 19
”,21 das l"4 às ,9.T« horas, de segunda a sexta. Aos

21.6622), das v as 
segunda a domingo. Possui es- 
iacionamento próprio e nao tem 
ar condicionado. Até 10 de ju
nho.

íí nuiua, individual que reúne 15 mari
nhas. Na Galeria Alencastro 
Guimarães (Rua Mariante, 426 - 
Fone: 31.5100) de segunda a 
sexta, das 10 às 21 horas e aos 
sábados das lOàs 18horas. Ate 7
de junho.
PANORAMA DAS REGIÕES CA
NADENSES — Mostra coletiva de
64fotografias coloridas que retra
tam diversas características das

do Canadá. Trabalhosregiões
de J. A. KrauÜs, Fred Buremmer, 

Klaus Matthes. Sherman 
RichardMia e

Hines, John de Visser e 
Vroom. No Museu de Comuni
cação Social Hipólito Josedo 
Costa (Rua dos Andradas, vo y, r. 
21-2926), de segunda a sexta, 
das 8às 17h30min. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento pode ser feito nas gara
gens pagas das proximidades. 
Até 6 de junho.
LUIZ. CARLOS FELIZARDO - Mos
tra individual reunindo Mogra-
fias produzidas entre 1984/1985 
durante a viagem do fotografo 
gaúcho nos EUA. Nas Salas Ne
gras do Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul (Praça da Alfan-
aegaE: 21-8456). Possui ar condi
cionado e o estacionamento e 
mais fácil nas garagens pagas
das proximidades. O horar,o de
visitação é de terças a domin- 

, das 10 às 17 horas. Ate 5 degos 
junho.
DRAMÁTICA — Mostra de fo- 
toqraf ias pintadas a mão por Ire
ne Santos, retratando atrizes do 
teatro gaúcho. Na Casa de Cul
tura Mário Quintana (Andradas, 
736 F- 24-2333). De segunda a
sexta no horário das 14 às 18 ho
ras. Não possui ar condicionado 

estacionamento é ma.s tacit 
nas garcgens pagas das proxi
midades. Até 5 de junho. 
CARLOS ALBERTO PETRUCCI — 
V\ostra individual que reune 
jbras do artista plástico gauc o 
etratando lugares característi

cos de Porto Alegre. ' Reallsrno 
de Petrucci" está no ICBNA (Rua 
Riachuelo, 1257 - 3o andar - Fo
ne: 25.2255), de segunda a sex
ta, das 9 às 12 e das 14 as 20 ho
ras. Possui ar condicionado e o 
estacionamento pode ser feito 
nas garagens pagas das proxi
midades. Até 5 de junho.

e o

I FESTIVAL DE ARTE — CIDADE 
DE PORTO ALEGRE — Estão 
abertas as inscrições para o I Fes- 
tjvai de Arte promovido pelo 

realizado en-Atelier Livre, a ser 
treosdiasl°e 12de julho. A en
tidade comemora 25 anos 
nindo nomes das artes plásticas 
no Brasil para ministrarem inú
meros cursos. Haverá palestras, 
projeção de filmes, slides e ou
tras atividades paralelas. Maio
res informações na Secretaria do 
Atelier Livre (Av. Erico Veríssi
mo 307-Fone: 21-6622R. 17)no 
horário das 08:30 às 22 horas, 
até 25 de junho.

reu-
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Porto Alegre, quinta-feira, 29 de maio de 1986 — GAZETA MERCANTIL SUL

Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

As vantagens da tecnologia
Sem descartar a perma

nência da secular relação 
mestre-aprendiz, o artista 
plástico paulista acredita 
que a absorção dos recursos 
tecnológicos pela escola de
verão influir de lorma deci
siva no processo de aprendi
zado. Para Luis Paulo Bara- 
velli,a formação do artista 
no futuro é um tema inquie- 
tante porque coincide com 
todas as possibilidades aber
tas a nível de informação ge
ral, com o uso dos meios de 
comunicação e mídia. Com 
essa pauta ele abriu ontem o 
seminário “Artes Plásticas 
e Formação Profissional", 
promovido pelo Instituto de 
Artes da UFRGS, com apoio 
da Funarte. O debate pros
seguirá hoje a partir das 10 
horas, no próprio Instituto 
(Senhor dos Passos, 248), 
com uma palestra do crítico 
Ronaldo Brito, abordando 
"A Formação do Crítico", 
colocando em debate "artee 
conhecimento".

rão conduzidos pelo painel 
"O papel da universidade na 
formação crítica”, com 
abordagens de Maria Amé
lia de Bulhões, Maria Lúcia 
Kerne Carlos Zílio. O segun
do painel, a cargo de Idéia 
Cattani e Sérgio Tolipan, dis
cutirá “O papel da crítica fie 
arte”.

“A formação do público" 
será o tema geral de sexla 
feira, encerramento do se 
minário, numa conferência 
fie José Américo Pessanha 
sobre "A artee seu público”. 
Como painelistas de "O lu
gar fio museu e da institui
ção" estarão Maurício Seg- 
gal, Fvelyn Beg loschpe e 
Paulo Herkenhofí. “A arte e

balhos a óleo sobre cartão. Na 
Kraft Escritório de Arte (Rua Ba
rão de Santo Ângelo, 165), e o 
horário de visitação é das 10 às 
12 e das 14:30 às 19 horas, de se
gunda a sexla. Aos sábados das 
10 às 13 horas. Não possui ar 
condicionado nem estaciona
mento. Até 18 de junho.

ARMANDO GONZALES
Mostra individual que reúne 20 
trabalhos do artista plástico uru
guaio retratando vilas de Porto 
Alegre. "Barracos da Zona Sul" 
está na Galeria Cambalache 
(Praça Maurício Cardoso, 141), 
de segunda à sexta, das 14 às 19 
horas. Não tem ar condicionado 
e oestacionamentopodeserfei- 
to nas ruas próximas, Até 10 de 
junho.

PINTURAS E DESENHOS —Cole
tiva de pinturas e desenhos das 
artistas Loide Hortência Wagner, 
Bibo Mattos, Nanete Moreira, 
Hilda Mattos e Vireny Bettanin. 
Há pinturas em acrílico com te
mas do cotidiano, desenhos 
aquarelados, figurativos e de fi
guras humanas em acrílico. O 
horário de visitação é de segun
da o sexta, das 10 às 17 horas no 
Banco Francês e Brasileiro (Si
queira Campos. 824). Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas garagens 
pagas. Até 30de maio.

dicionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua. Até 31 de 
maio.

MALAGOLI: 80 — Miostra retros
pectiva da obra de Ado Malago- 
li, apresentando 22 telas 
abrangem o período de 1940 a 
1985. A exposição é acompa
nhada de material documental 
de 55 telas adquiridas durante a 
gestão de Malagoli no Margs- 
1957 — com obras de Portinari, 
Visconti. Pedro Alexandrino, Ro
se Bonheur, Weingòrtner, Ânge
lo Guido, Bernardelli e outros, 
além de documentos e recortes 

ROGÉRIO CURTIS - Mostra in- íorna,s referen,es à "ajetória. 
di vidual de fotografias da Índia, °° ar,is,a Plóst,co n° ™seu. O 
Nepal e Tailândia, mostrando a horário de exposição é de terças
riqueza e o cotidiano de seus ha- a sex,Qs-feiras, dos 12 às 17 ho-
bitantes As fotos são o produto fas e aos sábados e domingos
de um ano de viagem do fotó- J°s 'Oós 17 horas. Nas Galerias 
grafo pela Âsia. No Espaço IAB doMargs(Museude ArtesdoRio 
(Annes Dias, 166). O horário dè Grande do Sul Praça da Al- 
visHação é das 11 às 3 horas da fândega). Até 1? de junho. Inte- 
madrugada. O estacionamento 9ram a mostra "Malagoli: 80" 
édifícil. Até3de junho. onze peças em óleo do pintor'

que estão em exposição na Ga
leria Singular (Travessa Frederi
co Linck, 45). O horário de visita
ção é de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 12 e das 14 às 19 horas. 
Sábados das 10 às 13 horas. Até 
30de maio.

que

LUIZ CARLOS FELIZARDO —
Mostra individual reunindo foto- 

entre

os meios fie comunicação", 
último painel, será encami
nhado por Sérgio Tolipan,

produzidas
1984/1985 durante a viogem do 

José Américo, Marcus Lon- fotógrofo gaúcho nos EUA. Nas 
trae Sérgio Moita.

grafias

Salas Negras do Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega). Possui ar condicio
nado e o estacionamento é mais "3 DO RIO" 

mistas cariocas Clara Fonseca, 
Paulo Vergueiro e Theca Portella 
no Design Incomum (Cristóvão 
Colombo, 2149 - loja 11). O ho
rário de visitação é das 9 às 12 e 
dos 14 às 19de segunda à sexla; 
aos sábados, das 9 às 13 horas. 
Possui ar condicionado e não 
tem estacionamento próprio. 
Até I ? de junho.

PLÍNIO BERNHARDT — Exposi
ção individual que percorre os 
40 anos da obra do artista plásti
co gaúcho com uma série de 
aquarelas, desenhos e pinturas 
na Galeria Cambona (R. Dona 
Lauro, 204) de segundas as sex
tas, das 8h30min às 12 horas e 
dos 13 às 19 horas. Sábados, das 
9h30min às 13 horas. Também 
na Galeria Gestual (João Cor
reia, 896), em São Leopoldo, de 
terças as sextas, das 9 às 12 ho
ras e das 13h30min às 19 horas. 
Sábados, das 9 às 15 horas. Até 
31 de maio.

FÉLIX MANN
103 fotos do pioneiro do foto- 
jornolismo. Registro do cotidia
no alemão e grande parte da 
história da Europa durante o 
no/i-fascismo. No Instituto Goe- 
the (24deOutubro, 112), com vi
sitação das 9h30 ás 12h30 e das 
14h30às 20 horas, de segundo a 
sexto. Não possui estaciona 
mento próprio. Tem ar condicio
nado. Até 31 de maio

MANABU MABE - Mostra indi
vidual que reune 13 óleos de sua 
produção recente Na Bolsa de 
Arte (Quintino Bocaiúva, 1115) 
O horário de visitação é das 19 
horas, de segunda a sexta. Pos
sui ar condicionado e estaciona
mento próprio. Até 31 de maio.

DEZ ANOS DA OPUS — É o moti
vo da coletiva de 78 fotos em 
preto e branco que reúne os 
principais momentos dos espe
táculos promovidos pela empre
sa durante o período de 1976 a 
1986. A mostra está na Sala de 
Exposições do Teatro São Pedro 
(Praça da Matriz). O horário de 
visitação é de segundas a do
mingos do meio-dia às 19 horas. 
Até 31 de maio.

Mostra dos cera-

ROTEIRO fácil nas garagens pagas das 
proximidades. O horário de visi
tação é de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas. Até 5 de ju
nho.

Na parte da tarde, a partir 
das I4h30triin, os debates se-

ALFREDO NICOLAIEWSKY
Exposição individual de 30 Ira-

ALPHONSUS BENETTI — Tercei
ra exposição individual do artis
ta em Porto Alegre. Nesta mos
tra de pinturas sobre eucatex, 
seu trabalho mais recente, pre
dominam figuras esquematica- 
mente geometrizadas. No andar 
térreo da Galeria Arte e Fato 
(Santo Antônio, 22ó). O horário 
de visitação é de segundas a 
sextas-feiras das 10 às 12 e das 
14 às 19 horas. Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
mais fácil nos transversais. Até 
dia 30 de maio.

NEUSA CARRENO GUINSBURG
— Obras em óleo sobre tela com 
enfoque especial para o tema 
da paz. No Piso Térreo Inferior 
do Shopping Center Iguatemi 
(João Wallig esquina Nilo Peça- 
nha). O horário de visitação é 
das 10 às 22 horas de segunda a 
sexta-feira. Aos sábados, das 10 
às 20 horas. Possui ar condicio
nado e estacionamento próprio. 
Até 30 de maio.

ESCOLINHA DE ARTES — Coor
denada pela professora Iara de 
Matos Rodrigues, a mostra "A 
Aventura de Criar" reúne pai
néis que representam cada cin
co anos da escola, com a chega
da do homem à lua e o incêndio 
das Lojas Renner, entre outros. 
Há painéis isolados com temas 
sobre a família e a ficção cientí
fica, além de desenhos e pintu
ras. fotos de ex-alunos com de
poimentos e audiovisuais. O ho
rário de visitação é de domingo 
a domingo, das 8h30min às 
12h30min e das 14h30min às 
18h30min. Na Reitoria da UFRGS 
(Paulo Gama, s/n? - 2o andar). 
Até 30de maio.

Exposição de

MARIA LEDA MACEDO — Pri
meira individual em Porto Ale
gre na qual a artista trabalha 
com a produção do papel arle- 
sanal, papel como suporte e pa
pel como expressão. Aos 56 
anos, Maria Macedo é a primei
ra gaúcha a expor individual
mente suas experiências com 
este tipo de papel. No primeiro 
andar da Galeria Arte & Fato 
(Santo Antônio, 226). O horário 
de visitação é de segundas a 
sextas feiras, das 10 às 12 e das 
14 às 19 horas. Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
mais fácil nas transversais. Até 
30de maio.

MAURO FUKE — São 11 escultu
ras em madeira com cordas e 
barbantes que lembram figuras 
pré-históricas e de ficção cientí
fica. O horário de visitação é das 
10 às 12 e das 14 às 20 de segun
da a sexta-feira. Aos sábados1 
das 10 às 12 e das 14 às 19 horas. 
Na Galeria Tina Presser (Paulino 
Teixeira, 35). Não possui ar con-


