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Quarta-feira, 30 de abril de 1986

"MALAGOLI: 80 "-EXPOSIÇÃO NO MARGS 

HOMENAGEIA OS 80 ANOS DO PINTOR

Título da Mostra: "MALAG3LI: 80"

Abertura: dia 06 de maio, terça-feira, às 19 horas 

Período de Exposição: 06/05 a 19/06/1986 

Local: Galerias do 29 andar

Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Praça da Alfândega 

Visitação: Terças-feiras a dcmingos, das 10 às 17 horas 

Colaboração: Galeria Singular

VÍDEO NO MUSEU: "O SILÊNCIO DO TEMPO" - focalizando a trajetória temática de Ado Mala

goli.

Duração: 15 minutos

Produção: Núcleo de Documentação e Pesquisa/MARGS e Víedeo/PUCRGS 

Período de Projeção: 07/05 a 19/06/1986 

Horários: Terças-feiras a dcmingos, às 15h.30min. e 

Terças a sextas-feiras, às 13 horas

Lançamento do livro "MALAGOLI VISTO POR QUINTANA"

Com pinturas de Ado Malagoli e poemas de Mário Quintana 

Léo Christiano Editorial Ltda.

Patrocínio: Crefisul

Dia 06 de maio, terça-feira, às 19 horas no MARGS

A EXPOSIÇÃO

Ado Malagoli esteve na direção do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

de 1954, ano de sua criação, até 1959. Nestes 5 anos Malagoli adquiriu para o acervo 

do MARGS 124 obras, entre as quais, algumas das mais importantes do patrimônio do Mu 

seu. Assim, no memento em que homenageia seu primeiro diretor, o MARGS realiza uma 

exposição referencial reunindo 55 das principais obras adquiridas por Ado Malagoli , 

destacando-se entre elas: "Daphes e Chloé", "Ruínas" e "Esccmbros" de Pedro Weingart 

ner, "Entardecer" de Ângelo Guido, "Garoto" de Alice Brueggmann, "Lázaro" de Glênio 

Bianchetti, "Cavalete com Arreios" de Scliar, entre as obras de artistas plásticos 

gaúchos; "O Menino do Papagaio" de Portinari, "Dorso de Mulher" de Visconti, "Nature 

za Morta" de Pedro Alexandrino, "Ilha de Jurubaiba" de Henrique Cavaleiro, entre os

Museu cie Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? * fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre
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í-IALAGOLI : 80

0 MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ESTÁ HOMENAGEANDO

ATRAVÉS DESTA MOSTRA ADO MALAGOLI COMO ORGANIZADOR E PRIMEIRO DIRETOR DESTE

Museu - no período 1954 a 1959 - destacando a obra do administrador cultural

E DO ARTISTA PLÁSTICO RESPEITADO EM TODO PAÍS,

A MOSTRA CONTA A RELAÇÃO DE MALAGOLI COMO ilARGS ATRA

VÉS DE DOCUMENTOS, PARTE DO ACERVO DO MUSEU ADQUIRIDO NA GESTÃO MALAGOLI E

UMA PEQUENA RETROSPECTIVA DE SUAS OBRAS
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destaques nacionais; "Creche" de Geoffrey, "Pequeno Lago na Planície" de Rosa Bonheur, 

"Perfil" de Bcmardelli, "Retrato" de Franz Von Lembach, "Vida de Fazenda" de Castane 

da, "Aves do Banhado" de José Echave, "Revolta" de Kate Kõlwitz (doada por João Fah - 

rion), "Cabeça de Moça" de Fougita, entre as principais obras de artistas internacio

nais; "Cristo Crucifiçado" de Mário Cravo, "Inca" de Corona, "Cabeça de Mulher" 

Francisco Stockinger, "Nu" e "Gaúcho" de Vasco Prado, "Santo Antônio" de Girolano, en 

tre as esculturas; "0 Horto da Espera", tapeçaria de Genaro. Este núcleo da exposição 

será acompanhado de material que documenta a trajetória de Ado Malagoli na direção do 

MARGS.

de

Ocupando a Pequena Galeria, 22 obras de Ado Malagoli traçam um retros

pecto de sua produção artística. As obras que integram esta parte da exposição "Mala

goli: 80", terá a curadoria da Galeria Singular, ccm obras do acervo do MARGS e de co 

leções particulares gaúchas.

O HOMEM E 0 ARTISTA

ADO MALAGOLI (Araraquara/SP, 1906) veio para o Rio Grande do Sul 

1952, assumindo a Cadeira de Pintura do Instituto de Artes/UFRGS e constituindo-se no 

grande mestre de Pintura desta Escola desde então.

Malagoli iniciou sua formação em 1919 no Curso de Artes Decorativas da 

Escola Profissional Masculina de São Paulo, concluído em 1922; de 1922 a 1928, cursa 

o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo; de 1927 a 1932 realiza o curso de Pintura na 

Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Neste período, integra, juntamente 

com Pancetti, Rescala, Milton Dacosta e Edson Motta, o Núcleo Bernardelli, no Rio de 

Janeiro; entre 1936/1940, cursa o Liceu de Artes e Ofcicios, também no Rio de Janeiro.

Na década de 30, para manter-se, trabalhava como jornalista em diver - 

sos jornais e revistas, onde passava as noites escrevendo; durante o dia, juntamente 

com os integrantes do Núcleo Bernardelli, pintava as paisagens do Rio de Janeiro. Se

gundo declarações de Malagoli, àquela época, "0 Governo amparava os velhos artistas , 

que ainda vinham do Segundo Império. Esses tinham influência política e eram apoiados 

pelas camadas mais ricas. Mas nõs vivíamos pobremente, éramos uma escória de abandona 

dos e perseguidos." ("Ado Malagoli - 60 Aios de Pintura", editado pelas Galerias Tina 

Presser e Cambona, 1982). Desde 1938 participa de Salões de Artes Plásticas, inician

em

do a intensa produção artística que mantém até os dias de hoje. Fm 1942 recebe o Prê-
realizamio de Viagem ao Exterior, no Salão Nacional de Belas Artes. Entre 1944/46 

curso de História da Arte e Museologia, nas Universidades de Nova Iorque e Colúmbia / 

Estados Unidos, realizando ainda exposições individuais neste país.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
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A p£ir de sua intensa produção artística, com inúmeras exposições indi

viduais e coletivas no Brasil e no exterior, Ado Malagoli destaca-se também 

tre de toda uma geração de artistas gaúchos, realizando ainda cursos livres em outros 

Estados. No Rio Grande do Sul, Ado Malagoli tem marcante participação na vida cultu - 

ral do Estado, integrando o Conselho Estadual de Cultura, além dos cargos que ocupou, 

em cujo desempenho lutou sempre pela qualidade do ensino artístico. Sua obra tem mere 

cido o reconhecimento nacional de parte da crítica especializada.

No momento em que completa 80 anos, Ado Malagoli recebe o reconhecimen 

to do Estado do Rio Grande do Sul, sendo agraciado, por parte do Governo do Estado, 

com a mais alta distinção no campo das artes, a Comenda Simões Lopes Neto.

como mes-

0 VÍDEO SOBRE MALAGOLI NO MARGS

"O SILÊNCIO DO TEMPO" que dã título a um dos inúmeros quadros de ADO 

MALAGOLI, é também o neme do vídeo produzido pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 

órgão da Subsecretária de Cultura/SEC e Vídeo/PUCRGS, que estará sendo projetado du

rante o período de exposição da mostra "MALAGOLI: 80" em dois horários, no auditório 

do MARGS: de terças-feiras a dcmingos, às 15h.30min.; e de terças a sextas-feiras tam 

bém às 13 horas.

O vídeo, que traça a trajetória temática de Ado Malagoli., integra 

projeto Vídeo no Museu, que tem o apoio de J.H. Santos/Sharp em sua efetivação

"O SILÊNCIO DO TEMPO" tem duração de 14min. e gira em torno da trajeto 

ria temática de Ado Malagoli, apresentando a obra do artista, seus personagens sofri

dos, as figuras circenses, cem destaque para a seqüência ccmpleta da Via Sacra, 

mento de maturidade temático-religioSa do artista. Em seus depoimentos Malagoli, hoje 

com 80 anos, declara que não ê semente a dor humana que lhe interessa, mas os testemu 

nhos do tempo, os casarios mutilados que têm a mesma força dos pobres e dos mendigos 

que retrata em sua pintura. Na seqüência de quadros das diferentes fases do artista , 

os depimentos enfatizam a dimensão humana de Malagoli. O artista é visto trabalhando 

em seu atelier de Porto Alegre e em seu sítio de Viamão, onde se inspira para produ - 

zir os quadros mais recentes, espécie de retemada do passado, quando pintava ao ar li 

vre no Grupo Bernardelli. O vídeo contém ainda informações sobre o estudiosos, 

taurador, o professor e o criador do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

o

mo-

o res-

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
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ADO MALAQOLI - CRONOLOGIA

1906 - Nasce em Araraquara/SP
1 w/?R “ âeT^rtes Decorativas na Escola Profissional Masculina/SP
1922/28 - Cursa o Liceu de Artes e Oflcios/SP
1927/32 - Curso de Pintura da Escola Nacional de Belas Artes/RJ

“ SSfe msontottemardellÍ' jUntamente can Pancetti' Rescala, Milton Da- 

1936/40 - Cursa o Liceu de Artes e Oflcios/RJ
Íorq “ do ?aP§° Nacional de Belas Artes/RJ - Medalha de Bronze
yjy “ PartlclPa do Salao da Feira Mundial de Nova Iorque/EUA

194? Participa do Salao Nacional de Belas Artes/RJ - Medalha de Prata
1943 T^ír1C1Pa do,Sala° NaGlonal de Belas Artes - Prêmio de Viagem ao Exterior
944/46 ~ S^orHiS'etlVa d^Pintores Brasileiros - Buenos Aires/Argentina

lSLia/E^13 6 Museolo^ia nas Universidades de Nova Iorque e Co

- Individual na Creen Gems - Nova Iorque/EUA
" Sffc^ad^df ^ 0UtDn° “ Parls/FranCa - a obra participante do Sa-

- Buenos Aires/Argen-

1946
1947

Exposição de Pintores Brasileiros na Galeria Müller 
tina

- Mostra Coletiva de Arte Contemporânea - Galeria Da Vinci/RJ, do qual parti
- Sal£^l™i^°rea "Püf da ^ “temaci°nal (data não confimSte) ~ 

Salao Fluminense de Belas Artes/RJ - Prânio Euclides da Cunha
Expoe individualmente no Salão Nobre do Palace Hotel/RJ

- Casa ccm Ruth Wilchers de Mesquita
- Salão Municipal de Belas Artes/RJ - Prêmio Arnaldo Guinle 
Salao Nacionai de Belas Artes - Prêmio de Viagem no País

- Individual na Galeria Calvino/RJ
Individual no Centro Cultural Interamericano/Curitiba/PR - 
partamento de Cultura/Sec. Educaçao e Cultura/PR

- Salao Fluminense de Belas .Artes - Medalha de Prata
- Mivid^nf^f BelnS Ar^es/Rio de J^eiro - Diploma de Alto Mérito 

Individual na Galeria Casa das Molduras - Porto Aleqre/RS
iofess°r dê Pintura na Associação Brasileira de Desenho/RJ
Salao Municipal de Belas Artes/RJ - Grande Prêmio Municipalidade/RJ

- ^bSS? doTdade,Brfllelra de Arte CrlstS " Prãnio EpScopado Brasileiro 
1 Bienal do Museu de Arte Moderna /SP

- Transfere residência para Porto Alegre
- Assume a Cadeira de Pintura do Instituto de Artes/UFRGS 
Assume o cargo de Superintendente do Ensino Artístico/SEC/RS
df Reação1?^ r“criada Divlsâ° de Cultura da Secretaria 
iLiír® ?° Cuitura/RS - assumindo conccmitantemente a direção do também 
recam-criado Museu de Arte do Rio Grande do Sul

~ Bassa a responder pela Divisão de Cultura/SEC/RS
" ia d? B!laS Artes do 1110 do Sul - medalha de Prata
- dr ^tS BJasileira Contemporânea - Porto Alegre/RS 

Individual na Galeria de Arte Xavier Silveira/RJ
n^S^Ça°MInt~rnaCÍOnal Promovida Pela Guggenheim 
UNESCO - Mensao Honrosa

1948

1949

a convite do De
1950

1950/51

1952

1953
1954

1955

1956
Foundation, patrocínio da

79 Salão do Instituto de Artes/UFRGS 
Exposição "ün Século de Pintura Brasileira" 
RJ - Promovido pelo Ministério da Cultura. - Museu Nacional de Belas Artes/

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/nP - fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre



- Integra Comissão que estabelece o plano de restauração do Teatro São Pe
dro/Porto Alegre/RS

- Tese de Concurso para provimento da Cadeira de Pintura do Instituto de Ar 
tes/UFRGS : " Técnicas e Expressão".

- Salão Paulista de Belas Artes -- Prêmio Aquisição
- Integra Comissão Examinadora do Concurso para Livre Docência da Cadeira de 

Composição Decorativa da Faculdade de Arquitetura /UFRGS
- Assume em caráter efetivo a Cadeira de Pintura do Instituto de Artes/UFRGS, 
em face de sua aprovação em Concurso Público de Títulos e Provas, can defe 
sa de tese.

- 1? Salão Pan-Americano de Arte/Porto Alegre/RS
- Deixa o cargo de Diretor da Divisão de Cultura/SEC/RS e de Diretor do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul

- Deixa a Diretoria de Artes da Divisão de Cultura/SEC/RS
- Salão Municipal de Belas Artes - Belo Horizonte/MG - Primeiro Prêmio
- Individual na Galeria Casa das Molduras /Porto Alegre/RS
- Coletiva : "Arte Rio-Grandense, do Passado ao Presente" Instituto de Belas 
Artes/UFRGS/Porto Alegre/RS

- 7\ssume interinamente a CAdeira de Arte Decorativa no Instituto de Artes/ 
UFRGS

- Integra a Comissão Examinadora do Concurso para Provimento Efetivo da Cadei
ra de Conservação, Restauração e Técnica de Pintura da Escola de Belas Ar
tes da Universidade Federal de Pernambuco

- 9? Salão de Artes Plásticas - Instituto de Artes/UFRGS
- XVII Salão Municipal de Belas Artes - Belo Horizonte/MG - Primeiro Prêmio
- Salão Paulista de Arte Moderna/São Paulo/SP - Medalha de Bronze
- Individual na Galeria Dcmus/Porto Alegre/RS

1963/70 - Integra o Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul

- Integra Comissão para reconhecimento do Curso de Licenciatura em Desenho e 
Plástica do Instituto de Belas Artes de Novo Hamburgo/RS

- Individual na Galeria Oca no Rio de Janeiro e em São Paulo
- Individual na Galeria Espaço - Porto Alegre/RS
- Individual na Galeria Leopoldina - Porto Alegre/RS
- Individual na Galeria Oca/Rio de Janeiro/RJ
- Individual na Galeria Leopoldina/Porto Alegre/RS
- Convidado a integrar o corpo docente do 39 Festival de Inverno de Ouro Pre- 

to/MG
- I Panorama de Arte Atual Brasileira - Museu de Arte Moderna - São Paulo/SP
- Coletiva no Paço das Artes sob patrocínio da Secretaria de Cultura de São 

Paulo/SP
- Convidado a integrar o corpo docente do 49 Festival de Inverno de Ouro Pre- 

to/MG
- Integra a Comissão Especial do I Salão de Artes Visuais da UFRGS
- Individual na Galeria Azulão- São Paulo/SP
- Integra o II Panorama da Arte Atual Brasileira - São Paulo/SP
- Integra o corpo docente do 59 Festival de Inverno de Ouro Preto/MG
- Integra a Comissão de Carreira de Artes Plásticas da UFRGS
- Individual na Galeria Esphera - Porto Alegre/RS
- Integra o Conselho de Coordenação do Ensino e da Pesquisa da UFRGS
- Integra a Comissão Verificadora para Reconhecimento do Curso de Licenciatura 

em Desenho e Plástica do Instituto de Ciências e Letras da Fundação Educacio 
nal Miguel Mofarrej - Curinhos/SP

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965
t

1966

1967
1969

1970

1971

1972

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura
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- Integra a Comissão Verificador a para Reconhecimento do Curso de Licencia
tura em Desenho e Plástica da Escola de Belas Artes Dona Ana Trapaga Si
mões - Pelotas/RS.

- Integra o corpo docente do 79 Festival de Inverno de Ouro Preto/MG.
- Integra o corpo docente do 89 Festival de Inverno de Ouro Preto/MG.
- Integra o Juri do 29 Salão Global de Inverno - Belo Horizonte/MG.
- Individual na Galeria Ami - Belo Horizonte/MG.
- Integra a Comissão Verificadora para Reconhecimento do Curso de Educação 
Artística da Universidade Católica de Campinas/SP.

- Individual na Galeria Guignard - Porto Alegre/RS.
- Assume a Direção do Instituto de Artes/UFRGS - deixando o cargo no mesmo 
ano em face de aposentadoria compulsória.

- Individual na Oficina de Arte - Porto Alegre/RS.
- Integra o Juri do Salão de Arte Jovem - Porto Alegre/RS.
- Coletiva "Arte Gaúcha Agora" na Oficina de Arte - Porto Alegre/RS.
- Recebe o Título de "Gaúcho Honorário" concedido pela RBS.
- Passa a integrar o Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul.
- Individual "Ado Malagoli - 60 Anos de Pintura" - ccm exposições simultâ

neas no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Galeria Tina Presser e Cambo 
na Centro de Arte.

- Individual na Galeria Singular de Porto Alegre/RS.

- Recebe diploma de Mérito Cultural, concedido pela Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre/RS.

- Exposições Retrospectiva no Museu de Arte de São Paulo-MASP - São Paulo/ 
SP.

1973
1974

1975

1976

1977

1980
1982

1984

1985

A par de suas atividades docentes, dos cargos e funções exercidos, e de 
sua intensa atividade artística, Ado Malagoli tem ministrado palestras e 
cursos livres no Rio Grande do Sul e em outros Estados. Dedica-se também 
a publicação de artigos para jornais e revistas de circulação estadual e 
nacional, bem ccmo apresentações de teses e catálogos sobre artes plásti 
cas. Sua obra tem merecido referências e análises dos mais destacados 
críticos de arte em jornais, revistas e publicações de circulação nacio
nal.

í.
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MARGS Começou Em 

1954 Com Ado Malagoli
O mais importante centro de cultura do Estado foi criado na 

gestão do governador Ernesto Dornelles por iniciativa do então 

Secretário de Educação Mariano Beck.
Página central deste caderno,__ __________
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MARGS, Iniciativa Vitoriosa de Ado e Mariano
Nas comemorações dos 80 anos do pintor Aldo Malagoli, que 

teve mostra comemorativa no Museu de Artes do Rio Grande do 
Sul - MARGS - o ex-Secretário de Educação e Cultura do Estado, 
José Mariano de Freitas Beck, prestou o depoimento abaixo à jor
nalista Teniza Spinelli, publicada no Boletim Informativo do 
MARGS. Por seu interesse cultural e histórico, passamos a repro
duzir a entrevista, depoimento de Mariano Beck que conta de 
como teve início o Museu, cujo primeiro diretor foi Ado Malagoli:
“Quando o Gen. Ernesto Dor- Secretário, convidei uma comis- 

nelles me convidou para Secre- sáo formada por intelectuais 
tário da Educação e Cultura, eu - gaúchos de grande renome. En- 
disse a ele que aceitava com tre eles estava o Dr. Moisés 
duas condições: promovería a Vellinho, Prof. Tasso Corrêa, di- 
reforma do ensino normal no retor do Instituto de Belas- 
Estado e tomaria providências Artes, Irmão José Otão, reitor 
para a criação da Divisão de da PUCRGS, Dr. Dante de Lai- 
Cultura da Secretaria de Educa- tano. diretor do Museu Júlio de 
ção e Cultura. Esta Secretaria Gastilhos e outros, 
tinha o nome de Educação e Cul- Expus meu pensamento sobre 
tura, mas só tratava dos assun- a criação da Divisão de Cultura, 
tos educacionais, e o fazia muito propondo órgãos especializados 
bem. Em matéria de cultura ti- em Ciências, Letras e Artes, 
nha apenas três órgãos: A Ponderei â comissão que se des- 
Biblioteca Pública, o Teatro São preocupasse com o problema 
Pedro e o Museu Júlio de Casti- político, inclusive porque nós es- 
lhos, que funcionava precaria- távamos vivendo na época uma 
mente pelas próprias instala- disputa política acentuada. Esta 
Ções. comissão começou a funcionar e

O governador Gen. Ernesto ofereceu um projeto que, com 
Dornelles nomeou-me e deu-me pequenas modificações, eu sub- 
plena liberdade. Fui o primeiro meti na ocasião a outros intelec- 
funcionário da Secretaria de tuais gaúchos, consultando 
Educação a chegar a Secretário vindo opiniões antes de levar o 
de Estado. Tinha sido chefe de já então anteprojeto ao governa- 
gabinete do Dr. Francisco Bro- dor. 
chado da Rocha; Diretor Geral 
do Prof. Luiz Sarmento Barata;
Membro do Conselho Estadual
de Educação. Estava, portanto, ra, não foi fácil, na Assembléia, 
muito familiarizado com os as- convencer as Bancadas de Opo- 
suntos da Secretaria. Este fato sição, especialmente dada a re
fazia com que eu sentisse a ne- lutância e resistência do então 
cessidade de criar a Divisão de líder do Partido Libertador, De- 
Cultura. putado Mém de Sá.

CRIAÇÃO DA DIVISÃO Foi auxiliado nesta ocasião
DE CULTURA pelo líder da Bancada do PSD,

Após minha nomeação para , deputado Liberato Salzano Viei

ra da Cunha, que foi realmente 
o braço forte que eu conquistei 
na Assembléia.

Em meio aos trâmites do pro
jeto, eu fui transigindo tudo 
para a criação da Divisão, inclu
sive porque não havia permissão 
para criação dos cargos neces
sários. mas somente cargos em 
comissão. Finalmente o projeto 
foi aprovado, tal como a Comis
são o havia previsto. Divisão de 
Cultura com três departamen
tos: Ciências, Letras e Artes.

Após entendimentos com o go
vernador. solicitamos à Comis
são que indicasse o diretor da 
Divisão de Cultura e foi indicado 
o prof. Enio de Freitas e Castro, 
que aliás já integrava a Comis
são como representante do prof. 
Tasso Corrêa. A indicação foi 
unânime. Então levei este nome 
ao governador, que concordou 
imediatamente.

DIRETORIA DE ARTES, 
CIÊNCIAS E LETRAS 

O prof. Enio Freitas e Castro, 
à testa da Divisão de Cultura, 
deu tudo de si. Foi a grande figu
ra daquele momento, infeliz
mente hoje falecido e esquecido 
nesse seu trabalho.

Para ocupar os cargos da Di
visão de Cultura convidamos, de 
início, para diretor do Departa
mento de Ciências, o padre Bal- 
duino Rambo, não só porque era 
um cientista de renome interna
cional como também porque se 
tratava de um sacerdote e, por
tanto, não tinha nenhum partido 
político. O padre Rambo era je
suíta, professor e criador do Mu

de Ciências do Colégio An- 
chieta. Seu renome era talvez 
maior na Europa e em outros

•países da América do que aqui l°sóficos, o Instituto de Tradi- Estatística Educacional. Pensa-
, entre nós. Com muita relutância Ção e Folclore, integrado ao Mu- ,mos em colocar ali um órgão
ele aceitou e foi o criador do De- seu Júlio de Castilhos, e o Museu mais de acordo com as finalida-
partamento de Ciências do Mu- Histórico Farroupilha. Foram des do prédio. Além disso, a Di

retoria de Estatística Educacio
nal funcionava em espaço exí
guo para sua aparelhagem. O 
administrador do Teatro São 
Pedro, Dante BaroneÇ’), que 
sempre teve grande entusiasmo 
pelas coisas da cultura, apoiou- 
nos na Iniciativa. Instalamos o 
MARGS no “Foyer”, após uma

seu de Ciências da Secretaria de esses os órgãos iniciais da Dire- 
Educação. Para a diretoria de toria de Ciências.
Letras houve divergências, mas A Diretoria de Letras ficou 
afinal acabou respondendo o jo- com 0 Instituto Estadual do Li- 
vem Sarmento Barata, que esta- vro> a Biblioteca Pública — que 
va se lançando naquele momen- ía existia e foi integrada — e a

Biblioteca Pública Infantil. Su- 
Para a diretoria de artes con- bordinados à Diretoria de Artes,

vidamos de início o prof. Ângelo estavam o Museu de Arte do Rio
Guido. Ele não aceitou por moti- Grande do Sul, o Teatro São Pe- grande reforma que foi toda
vos de saúde, mas indicou o droea Discoteca Pública. Mais orientada pelo professor Mala-
prof. Ado Malagoli, grande pin- tarde criou-se também o Arqui- goli, transformando o local em
tor e com larga experiência em VP da Palavra, que chegou a fun- um belo salão de exposições,
museologia. O professor Mala- ci°nar e que não sei que rumos Para a aquisição das primeiras
goli foi um grande colaborador, tomou. obras, o professor Malagoli via-
foi o pai do Museu de Arte do INICIATIVA jou a São Paulo e Rio de Janei-
Rio Grande do Sul. Graças a ele, VITORIOSA ro. Lá adquiriu quadros de pin-
â sua competência e dedicação Para que o Museu de Arte pas- tores famosos europeus e brasi- 
e, especialmente, à sua probida- sasse a funcionar, pensamos ini- leiros. O governador deu-nos um

cialmente em reunir obras de crédito que, na oportunidade em 
arte que o Estado guardava es- que o propus, foi um escândalo, 
palhadas em outros locais - Era muito dinheiro. Mesmo as-
prossegue Mariano Beck, na en- sim, Malagoli adquiriu o que
trevista - Mas, não foi fácil. considerou importante para a

A lei da Divisão de Cultura to- Houve resistência de algumas formação do Museu de Arte, in-
mou n<1 2.345 de 29 de janeiro de secretarias que tinham quadros clusive obras de Pedro Wein-
1954. Em seguida o governador famosos e que não os queriam gartner. Quando deixei a Secre-
aprovou o regulamento dessa lei ceder- Algumas obras que esta- taria, o acervo do Museu de Arte
que tem o Decreto 5.065, de 27 de vam 00 Palacio loram entre- já andava em mais de cem qua-
julho de 1954. Além dos três de- gues pel.° g°vernador a Divisão. dros de grande valor artístico. O
partamentos de Ciências Le- Para instalar 0 Museu de Ar- Museu continuou a se expandir 
tras e Artes, a Divisão te, pensamos em um ambiente e, graças a Deus, foi uma inicia-
compunha-se ainda de mais qua- condigno e acessível a todos. No tiva vitoriosa”,
tro Conselhos: Conselho de antigo “foyer” do Teatro São (”) Dante Barone, recentemen-
Orientaçáo Científica, Conselho Pedro funcionava a Diretoria de te falecido.
Livre de Literatura; Conselho 
de Orientação Artística e Conse
lho de Cultura. Nós chegamos a 
instalar grande parte desses 
Conselhos.

to.

de, o Museu começou a funcio
nar.

ORGANIZA-SE A DIVISÃO 
DE CULTURA

e ou-

PROJETO LUTA 
NA ASSEMBLÉIA 

Para criar a Divisão de Cultu-

seu Na Diretoria de Ciências fo
ram criados na ocasião o Insti
tuto de Estudos Científicos e Fi-
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Arte também no verão
por Luiz Carlos Barbosa

Acostumados ao habitual recesso 
de apreciadores no circuito de gale
rias nesta época do ano, os marchands 
da cidade restringem suas programa
ções de janeiro a mostras de acervo.
Nestas coleções, há grande predomi
nância de obras múltiplas de nomes 
gaúchos, com produção na gravura e 
escultura, embora seja possível ver 
também telas e desenhos. Quebrando 
essa tradição de que em período de ve
raneio nada acontece em Porto Ale
gre, a galeria Arte & Fato abrirá uma 
individual da artista plástica Lenir de 
Miranda no dia 9 de janeiro. Com essa 
exposição, Décio Presser, sócio da Ar- 3 
te & Fato, pretende inaugurar sua pro- 5 
posta de atuação junto aos artistas do „ 
interior. “Quero exibir a produção § 
realizada fora da capital”, acentua „
Presser, que também está lançando U 
jovens no circuito comercial.

No caso de Lenir de Miranda, trata- 
se de uma ampliação da proposta, ° W. 
pois a artista há 20 anos exercita-se no 2 
desenho e na pintura, que retomou re- Pintura de Lenir de Mirando, o interior no circuito 
centemente. Aliás, no Salão Nacional 
do ano passado, Lenir foi selecionada 
nesta técnica. Desenvolvendo um tra
balho cuja temática concentra-se nu-

s
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ma forte preocupação com o social, 
desta vez Lenir de Miranda mostra 
uma série de telas de cores vibrantes. 
Todas elas enfocando cédulas de di
nheiro. Também professora de pintu
ra e desenho na Universidade Federal 
de Pelotas — onde mora —, a artista 
reúne em seu currículo diversas pre- 
miações em salões nacionais. Parale
lamente a esta individual, a Arte & 
Fato realiza também uma coletiva 
com os artistas que expuseram nos 
primeiros cinco meses de atividades 
da galeria.

A Bolsa de Arte de Porto Alegre, 
neste verão, também resolveu fazer 
uma exceção: dia 8 de janeiro inaugu
ra a mostra de uma máscara de ferro 
da produção recente do escultor Car
los Tenius. A peça poderá ser vista até 
o final do mês. Também fora da tem
porada normal, a Arte & Fato realiza 
a coletiva “Mocidade Independente”, 
com 20 nomes da capital e do interior, 
a ser inaugurada em 5 de fevereiro.

A partir de março, quando o circuito 
começa a reagir, a marchand Tina 
Presser promete retomar suas ativi
dades com uma individual do mestre 
Iberê Camargo. Entretanto, outras 
galerias também estão projetando 
suas mostras. É o caso da Cambou a 
Escritório de Arte. que já incluiu em 
seu calendário individuais de Farne-d 
de Andrade, Darei, Carlos Martins e 
Barth. A galeria Singular prevê para 
maio uma exposição com obras de 
.João Bez Batti, além de Alice Soares, 
com desenhos,e José Carlos Moura,

com relevos aquarelados. A Singular 
também vai participar das homena
gens aos 80 anos do pintor Ado Mala- 
goli, que será liderada a partir de 
abril,'pelo Museu de Arte do Rio Ciran
de do Sul.



J c mal: ..XojLV^._do Cowyevcva...

D -i t a:.
agjna: J?.â 

' munto:.....

05/ 02 j gÇ

Ma\a<^o\Í

—

Síntese
A galeria Singular, que fica 

na Travessa Frederico Linck 
45, entrou em férias coletivas. 
A partir de três de março, 
reabre no horário das 9h às 
12h e das 14h às 19h, e aos 
sábados das 9h30min ás 13h. 
Para o dia 20, já está pro
gramada a mostra dos re
levos aquarelados de José 
Carlos Moura. Em abril, a 
Singular abriga os desenhos a 
sanguínea de Alice Soares, e 
em maio a galeria home
nageia os 80 anos de Ado 
Malagoli, com uma mostra 
no MARGS e uma exposição 
paralela, com óleos à venda, 
na própria galeria. Em junho 
é a vez de João Bez Batti, ar
tista de Bento Gonçalves com 
diversas exposições em São 
Paulo, mostrar seus már
mores e arenitos.

* * * * *
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NOTAS
* A Singular Jâ fechou sua agenda para o 
primeiro semestre deste ano. No dia 20 de 
março reabre suas portas com uma expo
sição de gravuras de José Carlos Moura.

Em abril será a vez dos desenhos de Alice 
Soares. Em maio, a galeria vai Inaugurar, 
junto com o Margs, parte da exposição co
memorativa dos 80 anos de Ado Malagoli 
e, em junho, mostrará as esculturas em 
pedra de Joáo Bez Batti. Muita movimen
tação é o que promete a Singular para 86.
* A Agência de Arte selecionou 120 obras 
de artistas brasileiros para promover, no 
próximo dia 22, um leilão de arte sob co
mando do leiloeiro Júlio Cesar Pacheco. O 
leilão será na praia de Atlãntida e as pe
ças, assinadas por Scliar, Aldemir Mar
tins, Cláudio Tozzi, Magliani, Fuhro, Gui
lherme de Faria, Roth, Stockinger, entre 
outros, estarão expostas a partir do dia 21.
* A partir de amanhã o Museu de Comu
nicação Social Hipólito José da Costa, es
tará expondo, em seu Salão Nobre, a mos
tra "Sr. Kilowatt, O Seu Criado Elétrico”, 
que reúne 56 fotos sobre a trajetória da 
propaganda de energia elétrica no Estado 
e um catálogo, que deverá ser distribuído 
ao público, contando a história da eletrici
dade. "Seu Kilowatt” é um personagem 
símbolo, surgido na segunda metade da 
década de 30 para informar a população 
sobre as vantagens da energia elétrica e as 
maneiras de economizá-la. Uma boa lem
brança, em tempos de racionamento, seca 
e de campanhas variadas por um consumo 
mais racional de energia elétrica no Esta-José Carlos Moura: em março, na Singular
do.
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Individual de Iberê, o 

maior destaque de março
por Luiz Carlos Barbosa

Algumas galerias de arte 
do circuito da cidade defini
ram sua programação para 
a temporada tradicional, 
que começa a partir de mar
ço. De longe, a individual de 
Iberê Camargo, a ser inau
gurada no próximo dia 8 pela 
Galeria Tina Presser, con
centra as atenções da área. 
Não é para menos, com 71 
anos e enfrentando proble
mas de saúde, ele exibe uma 
vitalidade criadora perma
nente. Nos últimos anos re- 
tomou uma pintura figurati
va engajada nas temáticas 
contemporâneas. Como ele § 
disse no ano passado, em en- § 

• trevistaaeste jornal, o artis- ê- 
ta gaúcho vive uma fase de * 
"voltar-se para fora. De § 
abandonar o meu quintal". 8> 
É desta postura, com traba- J 
lhos recém-saídos de seu 1 
atelier, que Iberê Camargo I 
faz suas observações plásti- I 
cas sobre cenas do cotidiano | 
em Porto Alegre.

Além das telas das séries 
Ecológicas I e II, onde abor
da o tema "Agrotóxicos", a 
exposição na Galeria Tina 
Presser mostrará também 
26 desenhos realizados a 
partir de andanças do artis
ta pela cidade. Iberê Camar
go registra, por exemplo, o 
trabalho do grupo teatral 
"Ói Nóis Aqui Traveiz” e os 
"manequins” das vitrines 
da rua da Praia e da avenida 
Borges de Medeiros. Esse 
processo de renovação e o 
reconhecimento definitivo 
de sua 0br«, manifestado 
através da repercussão da 
mostra "Trajetória e En
contros”, organizada pelo 
Margs e Funarte, também 
ressoou no mercado de arte. 
Ele se tornou um dos artis
tas brasileiros de mais alta 
cotação. Suas telas expres- 
sionistas alcançam valores 
de até Cr$ 400 milhões, cal
culados em ORTNs.
O CIRCUITO DA CIDADE

Mas a temporada do ano 
ainda prevê agitação em 
torno de outro nome das ar
tes plásticas gaúcha e nacio
nal, como é o caso de Ado 
Malagoli. O paulista radica
do no Rio Grande do Sul há 
décadas, estará no Margs, 
numa exposição de caráter 
retrospectivo, que acontece 
simultaneamente a uma in
dividual na Galeria Singu
lar. As datas ainda não fo
ram confirmadas, mas esti- 
ma-se que as promoções 
aconteçam em maio. Antes 
disso, porém, em março, o 
circuito vai movimentar-se 
com a exposição "Homena
gem a Bruno Giorgi", no 
Margs, que tem como cura
dor o artista Xico Stockin- 
ger. Também no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, o 
público poderá ver gravuras 
do paulista Arthur Piza, que 
está radicado em Paris.

I
Desenho da série "Ecológica II", de Iberê Camargo

Cenler Iguatemi e na 5? Aveni
da Center). Possui ar condicio 
nado e estacionamento próprio 
nos dois espaços.

GALERIA REALCE — Durante o 
mês de fevereiro mostra peças 
do acervo com Danúbio Gonçal
ves, Suzana Sommer, Anico 
Herskovits, Maria Ivone dos San
tos, Roberto Cidade, Irineu Gar
cia e Nelson Jungbluth entre ou
tros. Visitação de segunda a sex - 
ta, das 9 ás 12 e das 14 às 19 ho
ras (Independência, 674). Não 
possui ar condicionado. O esta
cionamento é mais fácil nas 
transversais.

GALERIA DE ARTE BADESUL —
Mostra de acervo: Hilda Mattos, 
Rubem Cabral, Ana Isabel Lo- 
vatto, Cláudia Stern, Nilton 
Maia, Loide Wagner e Inês Be- 
netti, entre outros. Visitação de 
segunda a sexta, das 10 às 12 e 
das 13h30min às !8h30min (Sete 
de Setembro, 666). Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

O CARNAVAL NO PASSADO - 
Exposição fotográfica sobre o te 
ma, no Museu de Comunicação 
Social Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959/27 andar). O ho
rário de visitação é das 12 à 19 e 
sábados à tarde. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

COLETIVA DE ESCULTURAS — 
Na Gaieria Espaço Livre, com a 
participação dos alunos do Ate
lier Livre da Prefeitura. Entre 
eles, Vera Maria Becker, Silvia 
Alice Marques e Diane Greca 
Morais. O horário de visitação é 
das 14 às 18edas 19 às 21 horas.

No Teatro de Câmara (Repúbli
ca, 575). O estacionamento é ra
zoável, lente as laterais. Possui 
ar condicionado.
SENHOR KILOWATT — O SEU 
CRIADO ELÉTRICO — Mostra fo
tográfica sobre a história da 
energia elétrica no Rio Grande 
do Sul. No Museu de Comunica
ção Social Hipólito José da Cos
ta (Andradas, 959/2? andar). O 
horário de visitação é das 12 às 
19 horas e sábados à tarde. Não 
possui nr condicionado e o esta
cionamento é difícil.

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

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

ROTEIRO
CONTEMPORÂNEA GALERIA 
DE ARTE — Durante o mês de fe
vereiro mostra seu acervo com 
obras de Glória Corbetto, Eliza
bete Turkieniez, Maria Pilla, Pie- 
trina Checcacci, Antônio Maia, 
Nelson Jungbluth e Frederico 
Scheffel, entre outros. Visitação 
de segunda a sexta, das8às 12e 
das 14 às 19 horas. No sábado 
das 9 às 12 horas (Mariano de 
Mattos, 11 — Novo Hamburgo). 
PONTO DE ARTE ALBERTO — 
Expõe coleção do acervo com 
trabalhos de Antônio Maia, Zo- 
ravia Bettiol, Scliar, Vasco Prado 
s João Henrique, entre outros. 
Visitação de segunda a sexta, 
Jas lOàs 19 horas (No Shopping
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Patrícia Bins conclui 

sua trilogia da Solidão
Homenageando o pintor Ado Malagolll O lançamento de “Janela do Sonho” será 

pela passagem de seus oitenta anos, a es- na livraria Sulina do Iguateml, com data 
critora Patrícia Bins escolheu uma das te- prevista para 24 de abril, às 16h80min. 
Ias mais significativas de sua obra — "Ma- Buscando desvendar as raizes da lncomu- 
riposas Tropicais” para a capa de seu no- nlcabllldade, Patrícia escreveu estes três 
vo livro "Janela do Sonho”. Patrícia livros. Neste terceiro romance, a escrito- 
lnspirou-se numa temática feminina para ra, através da personagem Maria e de 
desenvolver uma trilogia da solldáo, a par- seus personagens-sonhos, esclarece al- 
tir do “Jogo de Fiar” e logo "Antes que o guns enigmas que provocam o questiona- 
Amor Acabe”, suas duas obras anteriores, mento do leitor.

j. g i n ç>:__

:n t o: ÃSffitU / ÍO.

• Os 80 anos de Ado Malagoli 
serão comemorados com uma 
exposição que a Galeria Vila 
Bernini promoverá em abril com 
telas do artista.
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■ Patrícia Bins home
nageia os oitenta anos 
de Mestre Malagoíi 
com o livro “Janela do 
Sonho”, que estará au
tografando esta sema
na na Sulina do Shop
ping Iguatemi, na tar
de de quinta. Esta obra 
completa a “Trilogia 
da Solidão”, iniciada 
com seu primeiro li
vro, “Jogo de Fiar”. A 
capa de “Janela do So
nho” está vinculada ao 
título: trata-se da re
produção da tela de 
propriedade de Luiz 
Carlos Matte em que 
Malagoíi retrata uma 
figura de nu feminino 
em meditação, frente 
ao espaço em que
voam borboletas.— - - „ , , .
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■ Confirmado, Renina Katz, Geraldo de Barros e Gas- 
tâo Manoel Henrique representam o Brasil na Bienal de 
Veneza, em Junho de 88. A propósito, nem táo conhecidos 
de nossos colecionadores, nem suas obras (com exceção 
da primeira) tão cobiçadas para paredes que gostam de 
ostentar arte...
■ Tânia Garcia retribuiu as manifestações por seu ani
versário com drinques e Jantar na noite da sábado. Os ca
sais Luis Machado, Slnval Guazzelli, Ismael Chaves Bar- 
cellos, Assis Souza e muitos outros tiveram inclusive a

V oportunidade de ouvir o piano da cauda do apartamento 
<5 de Manoel Pedro Reis ser dedilhado por Miguel Proença,

• que esteve lá.
■ O Grupo Yayá Ribeiro confirmou presença no jantar da 
noite de hoje quando Mireille de Rlchiter e Mirza Gadret

' dirigem os preparativos na cozinha do Plaza.
X ■ O reconhheclmento merecido a Ado Malagoli neste ano 
x de comemoração dos seus 80 anos. No final da manha será 
^•a vez do governador Jair Soares homenagear o artista 
X realizando a entrega da comenda "Simões Lopes Neto" no 
0Palácio P ira tini.
„ ■ O Museu de Arte do Rio Grande do Sul também realiza 

sua homenagem inaugurando na primeira terça-feira de 
v maio, a exposição documental "Malagoli 80".
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Malagolli recebe Comenda
Hoje, às 11 horas, no Palácio Piratini, o artista 

plástico gaúcho Ado Malagolli recebe do governa
dor Jair Soares a mais alta distinção conferida pelo 
Estado no campo das artes plásticas: a Comenda 
Simões Lopes Neto. Ado Malagolli também será ho
menageado pelo Margs a partir do dia 6 de maio 
próximo, com uma exposição retrospectiva dos 
seus trabalhos e outra documental, intituladas 
“Malagolli 80”.

O artista recebe hoje a Comenda Simões Lopes Neto
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Exposições de Malagoli
No próximo dia 6 inaugura na Singular Projeto Malagoli/80. É uma boa oportunida- 

Galeria de Arte uma Exposição Retrospec- de de ver a obra desse que é um dos mais ex- 
tiva de Ado Malagoli. São 22 telas significa- pressivos artistas nacionais, fundador do 
tivas de sua produção, dos mais variados te- Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e pro- 
mas, desde a década de 40 até a atual. Para- fessor que formou várias gerações dé artis- 
lelamente também está acontecendo no tas. A mostra da Singular permanece até Io 
Margs uma mostra retrospectiva, dentro do de junho.
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VEJA ESTA SEMANA
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8698 10765
CONTEMPORÂNEOS BRASILEIROS 
— Na Alencastro Guimarães Galeria 
de Arte (Mariante, 426) , coletiva que 
reúne Antônio Mala, Ado Malagoli, 
Alice Brueggmann, Alice Soares e ou
tros. Visitação de segunda a sexta das 
lOh ás 21 h e aos sábados das lOh ásl8h. 
TERRENO DE CIRCO - No Centro 
Municipal de Cultura (Ipiranga com 
Érlco Veríssimo), exposição das eta
pas de montagem do livro de gravuras 
assinado por Ricardo Campos, 
OtaclIloCamIloe Hélio Fervenza.
LOIDE FIALHO SCHWAMBACH - 
Na Galeria de Arte do Instituto deCar- 
diologla (Princesa Isabel,370), exposi
ção de desenhos da série xlpófagos 
metamorfose.
AMÉLIA TOLEDO - Na Galeria de 
Arte Tina Presser (Paulino Teixeira, 
35). mostra de fibras da sèrle Limites, 
assinadas pela artista paulista. Até 17 
de maio, com visitação de segunda a 
sexta das lOh ás 12h e das 14h ás 20 ho
ras, e aos sábados, das lOh ás 12 e das 
14hásl9h.
COLETIVA — Na Galeria de Arte da 
Associação Badesui (Sete de Setem 
bro, 666), coletiva de artistas de Novo 
Hamburgo. São Leopoldo e Esteio. 
MARITê — Na Sandlz do Shopping 
I guatemi, exposição de cerâmicas. 
BRUNHILDA, INÊS, PAULINA E 
RONY — No Shopping Center Iguate- 
ml, exposição de pinturas das quatro 
artistas. Último dia hoie.
O CENTENÁRIO DO DIA lí DE 
MAIO — No Museu de Comunicação 
Social Hlpóllto da Costa, mlnlexposl- 
ção sobre comemorações e aconteci
mentos em torno do Dia do Trabalho. 
Até 10 de maio, com visitação de se
gunda a sexta das 8hi5 ás I8hl5 e aos 
sábados das 14h ás I8h. 
ARTE-EDUCAÇÂO - No Museu Uni
versitário da Ufrgs, retrospectiva dos 
25 anos da Escolinha de Artes da Asso 
claçãoCultural dos Ex-alunos do Insti- 
tutode Artes. Até30 de maio.
BONECOS E CARTAZES - Na Casa 
de Cultura Mário Qulntana (Andra- 
das. 736), exposição promovida pela 
Associação Brasileira de Teatro de 
Bonecos/R. Até9 de maio.
OBAR BEM GRAÇA - No Espaço 
IAB (Annes Dias, 166), exposição de 
cartuns assinados por Bier. Até 9 de 
maio.
WALDENY ELIAS — NoAtelier Está
gio (Bordini, 1682), ás 20 horas, venis- 
sage da exposição de pinturas de Wal- 
deny Elias. Hoie.
ARQUEOLOGIA - No Museu Antro
pológico de Osório, a 1 Exposição de 
Arqueologia e Pré-HIstòrla do Rio 
Grandedo Sul. Até 19 de maio. 
MALAGOLI/80 - No Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, Inaugura no dia 
6 mostra homenageando os 80 anos do 
pintor. Até 1? de junho, com visitação 
de terça a domlngodas lOh ás I7h. 
BANDEIRAS — No Espaço Investiga
ção do Margs. inicia dia 7 a exposição 
que mostra bandeiras em fibra de vi
dro e resina, assinadas por André 
Petry de Abreu. Até 22 de maio. 
CARLOS SCLIAR — Na Contemporâ
nea Galeria de Arte, em Novo Ham
burgo, no dia 8. ás 20h30min, vernissa- 
ge da exposição de Carlos Scllar. Até

SEGUNDA
SIMPÕSIO

DE LITERATURA JUDAICA - No 
Circulo Social Israelita (João Telles, 
508), ás 20h30mln. Palestra de Bórls 
Schalderman sobre Os Escritores Ju
deus na Literatura Russa. 
ESCRITORES E SEUS 
TRADUTORES — No Anfiteatro do 
instituto de Química, do Campus da 
Ufrgs. às lOhSOmln. Palestra com Pau
lo Rônai sobre A Edição Brasileira da 
Divina Comédia.

TEATRO
ABSTRACT — Na Companhia de Arte 
(Andradas, 1780) ás 2ih. Espetáculo 
que reúne dança e teatro. Apoio Susec. 
Entrada franca.

VIDEO
BALLET BOLSHOI - No Museu de 
Comunicação Social (Andradas, 959), 
às 12hl5mln, exibição do Ballet Bols- 
hol; ás I4h30mln, O Maravilhoso Mun
do de Walt Disney, às 16h, Sacco E 
Vanzettl. De segunda a sexta-feira. In
gressos no local a Cz* 4,00.

HERMETO PASCOAL
No Teatro da Ospa, quinta c sexta-feira

que), às22h30min. Show com músicas { com Luiz Otávio Vieira eRene Isolde. 
de Tom Jobim, e Paqulto D'Rlvielra, 
entre outros. Participação de Márcio 
Tubino. Ciro Trindade, Pedro Tagllanl 
eCesar Audi. Couvert Cz* 20,00.
ADRIANACALCANHOTTO - No Bar 
Esperança (Fernandes Vieira,313), às 
23h. Show de Música Popular Gaúcha 
eMPB. Couvert Cz* 15,00;

culo teatral com texto de Jean Tar- 
dieu, que reproduz uma conversação 
nos moldes dos movimentos de uma 
sinfonia. Ingressos no local a CzS 10,00.

17de maio. Hoie.
DUAS INDIVIDUAIS - Na Galeria 
Arte & Fato (Santo Antônio, 226) no 
dia 7, ás21h, Inauguração de duas indi
viduais: pinturas de Alphonsus Benet- 
tie papel artesanal de Maria Leda Ma
cedo.
ADO MALAGOLI — Na Singular Gale
ria de Arte (Travessa Frederico 
Linck. 45) no dia 6, às2ih, vernissage 
da mostra de pinturas recentes de Ma
lagoli.

AUD3ÇÃOFSLME
L' AIR OU TEMPS — Na Cinemateca 
Paulo Amorim (Andradas, 748), às 
17h, I9h e 2lh. Exibição do filme Rua 
das Barracas Negras, de Euzhan Pa- 
loy. Filme com legendas em português 
que mostra a vida de um grupo de me
ninos na década de 30 na Martlnlca. 
Apoio Banco Nacional, ingressos no lo
cal a CzS 4,00.
CICLO EGON MONK - No Instituto 
Goethe (24 de Outubro. 112), ás 20h. 
Exibição do documentário Retrato de 
Egon Monk. Ingressos no local.

VILLA-LOBOS - No Discoteca Públi
ca (Andradas, 748), ás I2h. audição de 
discos. PLANETÁRIO

O COMETA HALLEY - No Planetà- 
rioda Ufrgs (Ramiro Barcelos, esqui
na Ipiranga), ás I8h. Ingressos no lo
cal a CzS 9.00 e CzS 4,50.

AUDIÇÃOFILME
CICLO EGON MONK - No Instituto 
Goethe (24 de Outubro, 112), ás 20h. 
Exibição de Gado de Corte. Ingressos 
no local.
L'AIR OU TEMPS - Na Cinemateca 
Paulo Amorim (Andradas, 748), às 
17h, 19h e 21h. Exibição As Palavras 
Por Dizer, de José Pinheiro. História 
de uma moça de 31 anos, que após um 
acidente revé toda a história de sua vi
da. Ingressos no local a CzS4,00.

ERIC CLAPTON — Na Discoteca Pú
blica (Andradas, 736), às 12h, audição 
de discos.

SIMPÓSIOTERÇA LITERATURA - No Circulo Social Is
raelita (João Telles, 508), às20h30min. 
Palestra com Rifka Berezin sobre Li
teratura Israelense. 
ESCRITORES E SEUS 
TRADUTORES — No Anfiteatro do 
Instituto de Química, no Campus da 
Ufrgs, às !0h3Omin. Ivan Junqueira fa
ia sobreT. Elliote Baudelalre/Tradu
ção e Traição.

AUDIÇÃO QUINTASIMPÓSIOLUIZ MELODIA — Na Discoteca Pú
blica (Andradas, 736), às I2h, audição 
dedlscoscom entrada franca. DE LITERATURA - No Circulo So

cial Israelita (João Telles, 508), às 
20h30mln. Palestra de Jacó Gulnsburg 
sobre A Máscara do Judeu no Teatro 
Brasileiro.
ESCRITORES E SEUS 
TRADUTORES - No Anfiteatro do 
Instituto de Química, do Campus da 
Ufrgs, às 10h30min. Palestra com B6- 
rls Schnelderman, sobre A Literatura 
Russa no Brasil.

SIMPÓSIOEXPOSIÇÃO
SOBRE LITERATURA JUDAICA - 
No Circulo Social Israelita (João Tel 
les, 508), às 20h30min. Bela Josef falí 
sobre a literatura judaica no Brasil c 
América do Sul.
ESCRITORES E SEU! 
TRADUTORES 
Instituto de Química, às 10h30mln. Pa 
lestra de Remy Gorga Filho sobre A 
Tradução dos Escritores Latino 
Americanos.

FOTOS — Em Antônio Prado, exposi
ção fotográfica "40 Anos do Moinho 
Nordeste", que faz parte das comemo
rações dos 100 anos da imigração Ita 
liana.
O COMETA E O COSMOS - No Museu 
Universitário (2? andar do prédio da 
Reitoria da Ufrgs), exposição promo
vida pelo Instituto de Fislcada Ufrgs. 
Até 11 de maio.
CLÁUDIA FANTIN - Na Galeria de 
Arte do Agua Boca (Praça Conde de 
Porto Alegre, 55), Individual de dese 
nhose guaches.
GUSTAVO NAKLE - Nas Salas Ne
gras do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Praça da Alfândega), exposi
ção Intitulada "Alvoradenses", com 
esculturas e bronze. Até 11 de maio, 
com visitação de terça a domingo das 
10 ás 17 horas.
RITAGIL ARAÚJO - No Hotel Serra
no, em Gramado, exposição de pintu
ras. Até 7 de maio.

TEATRO
FILMEOFICINA DE TEATRO - NaTerrelra 

da Tribo (José do Patrocínio, 527), às 
20h30mln. Exercícios teatrais com o 
grupo Ôi Nóls Aqui Traveiz. Entrada 
franca.
A RAINHA DO RÃDIO — No Bar 
Theatro Mágico (Tomás Flores, 123), 
às21h, de terça a quinta-feira. Espetá
culo de teatro com João Carlos Casta
nha. Ingressos no local a CzS 10,00.

L' AIR DU TEMPS — Na Cinemateca 
Paulo "Amorim (Andradas, 748), às 
17h, 19he 21 h. Exibição de Uma Sema
na de Férias, de Betrand Tavernier. 
Ingressos no local a Cz* 4,00.
CICLO EGON MONK - No Instituto 
Goethe (24 de Outubro, 112), ás 20h. 
Exibição do filme "Um Dia". Ingres
sos no local.

No Anfiteatro dc

CONCERTO
SINFÔNICO- No Teatro da Ospa (In
dependência, 925), às 21h. Concerto 
sinfônico sob a regência do maestro 
Arllndo Teixeira. No programa, músi
cas de Haydn e Brahms. Ingressos no 
local a Cz* 100 e Cz* 50,00.

SHOW
PROJETO MÚSICA PARA BRECHT - No Instl 

tuto Goethe (24 de Outubro, 112), à 
21 h, quinta-feira e sexta-feira. Apre 
sentação dos músicos alemães Heinei 
Goebbles e Alfred Harth. Ingressos m 
local a Cz* 10,00.
HERMETO PASCOAL No Teatro d, 
Ospa (Independência, 925), ás 211 
quinta e sexta-feira. Apresentação di 
compositor e instrumentista com se 
grupo. Ingressos no local. _______

SHOWENCONTROS E ENSAIOS - No Tea
tro São Pedro (Praça da Matriz), às 
17h. Encontro com o pianista Alexan
dre Dossim. Entrada franca.

LUCIANA COSTA - No Bar Opinião 
(Joaquim Nabuco, 473), ás 23h. Show 
com músicas de Leo Henkln, Raul Sei
xas e Os Eles. Couvert Cz* 20,00.

SHOW
MlRIA FERNANDES E CARLO 
BADIA - No Porto de Ells (Protésio 
Alves), às 23h. Show de Música Popu 
lar Gaúcha.
QUARTETO PARALELO - No Kafka 
Bar (24 de Outubro, esquina Nova lor-

HOMENAGEM
TEATROAO DIA NACIONAL DA MULHER - 

No Plenarlnho da Assembléia Legisla
tiva (Praça da Matriz), àsi5h. Painel

SINFONIETA - No Porto de Ells 
(Protésio Alves, 1670), às23h. Espetá-
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Retrospectiva e obras 

recentes de Malagoli
A partir de hoje, as galerias do segundo an

dar do MARGS estarão ocupadas pela mostra 
retrospectiva "Malagoli 80", uma homena
gem ao artista plástico paulista que foi profes
sor e primeiro diretor do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. A curadoria da exposição é 
da Galeria Singular, que reuniu às obras do 
acervo do MARGS peças em poder de cole
cionadores e incluiu documentos e textos 
relativos ao trabalho de Ado Malagoli à frente 
da administração do museu. As obras de ar
tistas nacionais e estrangeiros adquiridas 
durante sua gestão estão integradas à ex
posição, uma vez que funcionam como exem
plos dos parâmetros estéticos e conceituais 
adotados pelo diretor, enquanto artista plás
tico.

Diariamente, no auditório, do MARGS, que 
fica também no 2o andar, estará sendo 
apresentado o video "O Silêncio do Tempo", 
que focaliza a evolução da temática em Ado 
Malagoli, numa co-produção MARGS e PU- 
CRS.

e poesias de Mário Quintana, fotos de Martin 
Streibel, apresentação de Jacob Klintowitz e 
Walmil Ayala, além de texto descritivo de 
José Luiz do Amaral Neto. A edição tem o 
patrocínio da Crefisul e foi realizada por Léo 
Christiano.

Paralelamente, a Galeria Singular expõe 
"Obras Atuais de Ado Malagoli", com aber
tura também hoje, às 21 horas. Esta mostra 
ficará aberta ao público durante todo o mês de 
maio.

O ARTISTA

Mestre Malagoli, aos 80 anos de idade, en
contra-se em pleno vigor de sua produção ar
tística, levando uma vida metódica e disci
plinada, dividida entre a casa e o atelier 
dedicada em sua maior parte à pintura. Aos 
fins de semana o artista desloca-se ao seu 
sítio, em Viamão, para estreitar cada vez mais 
seu relacionamento com a natureza. Este 
quotidiano motivou-o a voltar-se cada vez 
mais à temática da paisagem, do campo, das 
coxilhas e de outras vistas tipicamente 
gaúchas. Nestas como no restante de sua 
obra, a composição é rigorosa, a técnica ir- 
retocável e a escolha das cores jamais é ca
sual. Paulista de Araraquara, foi no Rio Gran
de que Ado Malagoli atuou por mais longo 
tempo, formando gerações de artistas e 
merecendo a carinhosa homenagem que o 
MARGS e a Singular realizam.

EXPOSIÇÃO E LIVRO 
A mostra retrospectiva da obra plástica de 

Malagoli é composta por 22 quadros que 
abrangem o período de 1940 a 1985. A mostra 
documental apresenta recortes de jornais da 
época e cerca de 50 obras de grandes pintores 
nacionais e do exterior. Hoje, durante a aber
tura da mostra, estará sendo lançado o livro 
"Malagoli visto por Quintana", que tem textos
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Ado Malagoli recebe 

homenagem no Museu de 
Arte do Rio Grande do
bul’ cuJa criação contou 
com sua colaboração. A 
Mostra Malagoli 80 inau
gura logo mais, com or
ganização da equipe da 
•galeria Singular. . - e parti-
clpaçao do Video-Pucrs 
que juntanjente„ , com o

l Pessoal do museu criou o 
videocassete “O Silêncio 
do Tempo", cuja apre
sentação será durante a 
exposição. A montagem 
da mostra é das mais 
completas reunindo docu
mentação e várias obras 
cedidas 
fontes.
^ O lançamento do li

vro "Ado Malagoli visto 
por Mário Quintana’’ 
acontece durante a inau
guração de hoje e deverá 
contar com a presença de 
Mário, autor dos textos, 
Martins Streibel, que as
sina as fotos. O livro tem 
o patrocínio da Crefisul e 
foi realizado 
Christiano.

por diversas

Por Léo

★ Uma coleção de 
obras atuais do pintor 
tem vemissage às 21 ho
ras de hoje na Singular, 
que desdobra em dois lo
cais a homenagem ao 
mestre Malagoli.



f

XC_ /
of i H

Aéo Mal a gol;

J ornai '•
..OtDatai..

: 3A■■ a 'r i r, 4

A s s J o t o : -

ar
EXPOSIÇÕES

Maria Leda Macedo - Papel 
artesanal. Na Galeria Arte & « 
Fato, Rua Santo Antônio 226. ~ 
Visitação de segundas a .> 
sextas-feira das 10 às 12h e das Õ 
14 às I9h e aos sábados das 10 g 
às 17 horas.

Denise Barcellos - Fotogra- > 
fias acompanhadas por textos 73 
de Sérgio Agra. No Shopping j 
Center iguatemi, das 10 às 22 ^ 
horas.

a

:s

as
Ado Malagoli - Retrospecti

va da obra do mestre no 
MARGS, galerias do 29 andar, 
de terças a domingos, das 10 às 
17 horas, e mostra de obras 
recentes na Galeria Singular, 
Travessa Frederico Linck, 45, 
em horário comercial.

Alphonsus Benetti - Pintu
ras. Na Galeria Arte & Fato, 
Rua Santo Antônio,226, de se
gunda a sexta-feira, no horário 
das 10 às 12h e das 14 às I9h e 
aos sábados das 10 às 17 horas.

André Petry de Abreu - Es
culturas em fibra de vidro e 
resina. No Espaço Investigação 
do MARGS. Visitação das 10 às 
17 horas, de terças a domingos.

Amélia Toledo - Fibras tin
gidas. Na Galeria Tina Presser, 
Rua Paulino Teixeira 35. Visita
ção de segundas a sextas-feira, 
das 14 às 20 horas e aos sába
dos das 14 às 19 horas.

Maritê - Cerâmicas vitrifi- 
cadas. No Espaço de Arte San- 
diz, Shopping Center Iguatemi, 
das 10 às 22h.

Contemporâneos Brasileiros
- Coletiva de Alencastro Gui
marães na Galeria de Arte, na 
Rua Mariante, 426. Visitação 
de segunda a sexta-feira, das 
10 às 21 horas e aos sábados 
das 10 às 18 horas.

Loide Schwambach - Dese
nhos a pastel. No Instituto de 
Cardiologia, Avenida Princesa 
Isabel, 370, em horário comer
cial.

“Auto-Retrato” de Ado 
Malagoli, na retrospec
tiva do MARGS

Massuo Nakakubo
grafias e litografias. Na Del- 
phus Galeria de Arte, Avenida 
Cristóvão Colombo. 1903. Visi
tação de segunda a sexta-feira, 
das nove às 12h e das 14 às I9h. 
Aos sábados das 9 às 12 horas.

Seri-

Meios Reprodutores da Ima-
Trabalhos em xerox egem

heliografia. No Espaço Cultu
ral Fernando Corona, na Facul
dade de Arquitetura da 
UFRGS.

Acervo do Arte/ Projeto -
Coletiva da Escola Brasileira 
de Artes, na R. Martins José 
Bins,530; Bairro Três Figueiras. 
Visitação de segunda a sexta- 
feira, das 9 às 12h e das, 14 às 
l8h.

Alice Soares - Desenhos à 
sanguínea. Na Galeria Singu
lar, Travessa Frederico Linck. 
45. Visitação de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 12h e das 
14 às 19h. Aos sábados, das 
9h30min às 13 horas.

Gustavo Nakle - Cerâmi
cas e bronzes. Nas Salas Ne
gras do MARGS, Praça da Al
fândega. Visitação de terças a 
domingos, das 10 às 17 horas.

Cláudia Fantin - Desenhos. 
Na Galeria do “Água na Boca”, 
Praça Conde de Porto Alegre, 
55, das 22 horas em diante.

Mira Schendel - Acrílico so
bre duratex. Na Galeria Tina 
Presser, Rua Paulino Teixeira, 
35. Visitação de segunda a 
sexta-feira, das 10 às 12h e das 
14 às 20h. Aos sábados das 10 
às 12h e das 14 às 19h.
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Festejando
uma existênciaa

dedicada à arte
■ O melhor da sabedoria oriental está
conservado em seus antigos mestres,
assim todo o respeito e carinho com Ruthesses mestres. Uma semana de mui- Malagoli
tas homenagens aos nossos oltentões,
registra uma marco com as duas ex-I posições festejando Ado Malagoli. O
Museu de Arte do Rio Grande do Sul
abriu as portas para a retrospectiva
de Malagoli, com a seleção e monta
gem da equipe da Singular. Presentes
artistas e muitos colecionadores que
acompanharam as influências e tive
ram oportunidade de rever os traba-
lhos em diversas cidades por onde vi
veu Malagoli. Uma visão da qualida
de da obra do artista, que entusiasma.
■ Pouco depois a Singular era visita
da por outro tanto dos muitos interes
sados na obra de Malagoli que foram
conhecer os novos trabalhos. Natural
mente, houve revezamento para al
guns poderem entrar enquanto um
grande número permanecia na calça
da. Uma festa completa para o pintor
e dona Ruth Malagoli, acompanhados
de Yvani para receber os cumprimen
tos e manifestações dos amigos.

'A' Multo comentada a mostra “Malagoli: 
80” no Museu de Arte do Estado do Rio Grande 
do Sul, que teve seleção e montagem realizada 
com cuidadoso trabalho da equipe de tra.hH.ihn do 
MARGS.
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A ocasião da abertura da mostra contou 

com o lançamento do livro “ Malagoli Visto por 
Qulntana” que breve terá sua apresentação co
mercial no Rio, acompanhado, Inclusive, de ho
menagem musical ao pintor, em pleno Shopping 
Cassino Atlântico.
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MARGS e PUC associados 

registram cena cultural
r
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Um projeto ganhou desta

que com o vídeo sobre Ado 
Malagoli — em exibição no 
MARGS —, desenvolvido 
em co-produção pela Vídeo 
PUC e Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (MARGS). É 
uma Iniciativa que pretende 
documentar as expressões 
culturais dõ estado a fim de 
divulgá-las pelo Brasil e no 
exterior. "O videocassete 
nos dá uma agilidade técni
ca que não tínhamos com o 
audiovisual. Estamos for
mando uma videoteca para 
estabelecer intercâmbio 
com museus de outros esta
dos", comenta Mabel Viei
ra, produtora do MARGS 
que teve participação no ví
deo "O Silêncio do Tempo", 
com Malagoll.

O projetò documenta o 
trabalho de artistas plásti
cos gaúchos e os custos são 
divididos entre a Vídeo PUC 
e o MARGS. "A Video PUC 
tem interesse de comerciali
zar os vídeos culturais e
quando consegue patrocínio . .... Dl._
abate dos nossos custos". Ado Molagoli no proieto MAR(35/Viaeo rUL 
explica Mabel. A produção 
de um vídeo neste estilo, cus
ta aproximadamente Cz$ 18 “Queremos mostrar neste 
mil. O museu arrecada ver- vídeo o processo de pintura 
ba para este projeto através de um quadro que Iberê Ca
da Associação dos Amigos margo vai doar para o mu
do MARGS. A Vídeo PUC seu e registrar alguns mo-
conta com recursos da Uni- mentos do curso de Xico
versldade mas "atualmente Stockinger no museu tam-
se autofinancla com a pro- bèm", conta Mabel Vieira,
dução de trabalhos para ter- Sosa acrescenta que tentará
ceiros”, afirma Juan Carlos mostrar a obra de arte inse-
Sosa. diretor da Vídeo PUC. rida no contexto social da ci-
. Os próximos vídeos que dade, "integrante da socie-
serão produzidos neste pro- dade com toda sua proble-
jeto até o final do ano docu- mátlca, para que não pareça têm a cópia, assim comq o
mentarão a obra do escultor friamente apenas uma peça Instituto Nacional de Artes
Xico Stockinger e do pintor artística”. do Rio de Janeiro, a Bienal
Iberê Camargo. Em fase de No video “O Silêncio do de São Paulo e os museus de 
produção está um video so- Tempo" (14 min) estáfocali- Minas Gerais, Bahia e Rio
bre o MARGS, mostrando a zada toda a vida do artista. de Janeiro", conta satisfeita
série de obras que perten- "foram gravadas seis horas Sosa. —

• '
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ce ao acervo do museu. de entrevista com ele e duas
com sua esposa”, diz Sofejà. 
Este vídeo está sendo exíhi- 
do em duas sessões, ás 13 ho
ras e ]5h30min com entrada 
franca no MARGS. paralelo 
à exposição do artista quçjfi- 
ca até o dia quatro de junho. 
O primeiro trabalho realiza
do dentro deste projeto ‘Tbi 
sobre Vasco Prado, em 1984 
(na época uma co-produção 
do MARGS, TVE e PUC). 
"106 escolas de 1? e 2? graus
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tra de pinturas. Afè 30de maio. 
CERÂMICA — No Deslgn Incomum 
(Cristóvão Colombo, 2149, loia 11), 
mostra dos ceramlstas cariocas Clara 
Fonseca, Paulo Vergueiro e Theca 
Portella. Atèl? de junho com vlsltaçáo 
em horáriocomercial.
COLETIVA
BFB (Siqueira Campos, 824/5? andar), 
mostra de pinturas e desenhos de Blra 
Matos, Lolde Wagner, Nanete Morei
ra, Hilda Mattos e Vlreny Bettanln. 
Atè30de maio.
AYLTON THOMAZ E EMECÊ - Na 
Galeria de Arte do Lage de Pedra, 
mostra que reúne trabalhos do Ilustra
dor e da pintora. Atè 31 de maio.
MÀRI CANTARELLI VAZ - Na Fun
dação Cultural Canoas, mostra que 
reúne desenhos, pinturas, xilogravu
ras e cerâmicas. Até 30 de maio, com 
visitação de segunda a sexta, das 9h às 
Ilh30edasl4h àsl7h.
GRAÇA DOLORES. JANEMA E 
MARYSIA - No Círculo Social Israeli
ta (João Telles, 508), exposição de es
culturas.
FÉLIX H. AAANN - No Instituto Goe- 
the (24 de Outubro, 112), exposição de 
fotos-reportagens do fotógrafo ale
mão.
FOTOS
Dias, 166), exposição do fotógrafo Ro
gério Curtis, com trabalhos feitos em 
vários países da Ãsia. Até dia 3 de ju
nho.

COLETIVA - Na Galeria de Arte da 
Associação Badesul (Sete de Setem
bro, 666) coletiva de artistas de Novo 
Hamburgo, São Leopoldo e Esteio. Até 
22 de maio.
ARTE-EDUCAÇÃO - No Museu Uni
versitário da Ufrgs, retrospectiva dos 
25 anos da Escollnha de Arte. Até dia 
30.
ADO MALAGOLI — Na Singular Gale
ria de Arte (Travessa Frederico 
Llnck, 45), mostra de pinturas recer- 
tes, dentro da programação comemo
ração aos seus 80 anos. Atè 1? de ju
nho, com visitação em horário comer
cial.
MALAGOLI/80 - No MARGS (Praça 
da Alfândega), mostra retrospectiva 
do pintor que está comemorando 80 
anos. Atèl? de iunho.com visitação de 
terça a domingo das lOh às)7h. 
BANDEIRAS — No Espaço Investiga
ção do Margs, exposição que mostra 
bandeiras em fibra de vidro e resina, 
assinadas por Antré Petry de Abreu. 
Atè 22de maio.
DUAS INDIVIDUAIS 
Arte&Fato (Santo Antônio, 226), mos
tra de pinturas de Alphonsus Benettl e 
de papel artesanal de Maria Leda Ma
cedo. Atè 30 de maio, com visitação 
em horário comercial.
MEMÓRIA DA lí REPÚBLICA - No 
Museu Júlio de Castllhos (Duque de 
Caxias, 1231), fotos, textos e objetos de 
Carlos Barbosa. Até final de junho, 
com visitação diárladas9h ás 18h. 
FOTOS — Na Praça do Verde do Shop
ping Iguateml, exposição de fotos de 
Denlse Barcelloscom textos de Sérgio 
Agra. Até 24 de maio.
ZUBARAN - Na Galeria Erika (Félix 
da Cunha, 1181), exposição de dese
nhos em blcodepena. Atédla 23. 
MAURO FUKE - Na Galeria Tina 
Presser (PaulInoTeixelra, 35),exposi
ção de esculturas. Até 31 de maio, com 
visitação de segunda a sábado das lOh 
às 12he das 14h ás 20h.
LUIZ CARLOS FELIZARDO — Nas 
Salas Negras do Margs, exposição de 
fotos. Até 5 de junho, com visitação de 
terça a domingodaslOh àsl7h. 
HALVAREZ - Na Galeria de Arte 
Edelweiss (Andradas, 1905), exposi
ção de pinturas. Até 7 de junho, com 
visitação de segunda a sexta em horá
rio comercial.
PLlNIO BERNHARDT - Na Cambo- 
na Centro de Arte (Dona Laura, 204), e 
na Gestual (João Corrêa, 896, em São 
Leopoldo), mostras que fazem uma 
trajetória dos 40 anos de trabalho do 
artista. Atè 31 de maio. Horário de vi
sitação: na Cambona, de segunda a 
sexta das 8h30 ás I2h edas I3h as I9h,e 
aos sábados das 9h30 às !3h. Na Ges
tual, de terça a sexta das 9h às 12h e 
das 13h30 ás 19h, e aos sábados das 9h 
às 15h.
LACY ADAMS - No Centro Municipal 
de Cultura, inicia dia 21 mostra de de
senhos e gravuras.
CARLOS ALBERTO PETRUCCI - 
No Espaço Múltiplo do ICBNA (Ria- 
chuelo,.1257, 3í andar), exposição Inti
tulada Realismo de Petruccl. Inicia 
dia 20, e permanece até o dia 6 de ju
nho.
MANABU MABE - Na Bolsa de Arte 
de Porto Alegre, exposição de traba
lhos em óleos sobre tela. Atè 31 de 
maio.
COLETIVA DE DESENHOS - No Bar 
Esperança (Fernandes Vieira, 313), 
coletiva de desenhos em pastel e cera. 
Atè l?de junho.
FOTOS - Na Casa de Cultura Màrlo 
Qulntanò íAndradas, 736), mostra 
"Dramática'', com í??°s de Irene San
tos e Zé Adão Barbosa. Até 5 oè junho, 
com visitação de segunda a sexta das 
14hás 18h.
ANTONIETA ABAD - Na sede do 
Banrlsul (Cap. Montanha. 177), mos-

No Espaço Cultural

Na Galeria

No Espaço IAB (Annes
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GAZETA MERCANTIL SULPorto Alegre, terça-feira, 20 de maio de 1986 —

-?■ -rCultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

Resgate do realismo em 

antigas cenas urbanas
ssSSsSS k5ssS2
pressionlsmo — a últi: a 
Bienal de São Paulo reser
vou uma sala especial ao ex- 
presslonismo —, o artista 
plástico gaúcho Carlos Al
berto Petrucci se volta a 
uma pintura realista. "Do
cumentar coisas que esta
vam esquecidas, relegadas 
em nosso país", justifica sua
produção que focaliza cenas nado e estacionamento próprio, 
urbanas de arquitetura anti- Ató 30 de maio. 
ga. Com 16 quadros de seu
acervo e coleções partícula- MAURO FUKE — São 11 escultu- 
res, ele abre hoje às 19 horas 
uma individual no Instituto 
Cultural Norte-Americano.
São óleos — produção de 1975 
a 1985 — mostrando a Igreja 
Nossa Senhora das Dores,
Mercado Público e outros 
conjuntos de prédios da ci
dade. "A exposição é uma 
amostragem".

Com 66 anos, ex-funcioná- 
rio público, Petrucci conta
ter percorrido várias língua- plÍNIO BERNHARDT — Exposi-
gens artísticas. "Fiz retra
tos neo-clássicos, artes grá
ficas e cenários. Alcancei 
uma posição profissional com 
esta pintura realista", rela
ta dizendo não serem mui
tas exposições. Em 1980 fez 
uma retrospectiva no Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul, "Trajetória 1942/1980”.
"Mas não gostei de pintar 
nas injunções do mercado de 
arte. Queriam consumir os 
meus quadros e a mim", de
fende incisivo.

Através do uso da fotogra- MADY E BATISTA — Coletiva de 
fia, escolhendo ângulos e lu- entalhes (Batista) e pinturas de 
minosidade, ele acredita Mady. Os entalhes são caricatu- 
que reproduz imagens com ras humanas em madeira. O ho- 
simpllcidade, sem a preocu- rório de visitação é das 10 às 21 
pação de expressar algo de- horas na Galeria Alencastro

flnldo. “O artista expressa o £ corXionado e o PINTURAS E DESENHOS -Cole-
que pode, o que tem dentro ? nt0 é na rua. A,é 20 tiva de pinturas e desenhos das
de si e nao o que quer . Car- artistas loide Hortência'Wagner,
los Albsrto Petrucci recusa e mai Nanete Moreira, Hilda Mattos e
o rótulo de artista hiper-rea- LyiZ CARLOS FELIZARDO — Vireny Bettanin. Há pinturas em
lista, por julgá-lo lnadequa- Mostra individual reunindo foto- acrílico com temas do cotidiano,
do ao seu trabalho, apesar grafias produzidas entre desenhos aquarelados, figurati-

' do virtuosismo apur&do em 1984/1985 durante a viagem do vos e de figuras humanas em
retratar imagens reais com fotógrafo gaúcho nos EUA. Nas acrílico. O horário de visitação ó
detalhes. Salas Negras do Museu de Artes de segunda a sexta, das 10às 17

A exposição "O Realismo do Rio Grande do oul (Praça da horas no Banco francês e Brasi-
de Petrucci" poderá ser vis- Alfândega). Possui ar condicio- jeiro (Siqueira Campos, 824).
ta até 6 de iunho no "Espaço nado e ° estacionamento é mais Possuj Qf condjCionado e o esta-
MúltiDlo" do Instituto Cultu- fácil nas 9ara£ens ,P°9°S daS cionamento é mais fácil nas ga-

ÍÍLAmericano (rua proximidades. O horário de visi- paga5. Até 30 de maio.

ssSSTú F'=i5S ssksjssb: £1=.— £rS=S
vo da coletiva de 78 fotos em de anQ de vjagem do fofó. 
preto e branco que reune os ^.q Nq Espa(;o |AB

' principais momentos dos espe- 9 ,,,, n hnrário de
iáculos promovidos pela empre*- (Annes Dias 166). O horário de
sa durante o período de 1976 a visitaçao é das 11 às 3 horas da

MALAGOLl: 80 —Mostra retrós- ,986 A mostra está na Sala de madrugada. O estacionamento
pecti va da obra de Ado Ma lago- Exposições do Teatro São Pedro é difícil,
li, apresentando 22 telas que (Praça da Matriz). O horário de 
abrangem o período de 1940 a vjsjtaçao é de segundas a do-
1985. A exposição é acompa- mjngos do meio-dia às 19 horas. Paulo Vergueiro e Theca Portella
nhada de material documental Até 31 de maio no Design Incomum (Cristóvão
de 55 telas adquiridas durante a AK,OA Colombo, 2149 - loja 11). O ho-
gestão de Malagoli no Margs- CEM ANOS DE PROPAGANDA r,Vi0 de visitação é das 9às 12 e
1957 — com obras de Portinari, — Seleção de anúncios em re- ^ uàs ,9de segunda à sexta;
Visconti, Pedro Alexandrino, Ro- vistas de jornais gaúchos que aos sábados das 9 às 13 horas,
se Bonheur, Weingãrtner, Ânge- procura mostrar a evolução do ^ condicionado e não
Io Guido, Bernardelli e outros, propaganda desde os primeiros ||jm es,acionamento próprio,
além de documentos e recortes anúncios (século 19) ate nossos A)é de junha.
de jornais referentes à trajetória tempos. No Salão Nobre do Mu- 0RAmÁTTCA - Mostra de foto-
do artista plástico no museu. O seu de Comunicado Hipólito ™ ado$ Q mã0 por |rene
horário de exposição é de terças José da Costa (Andradas, 959), ^,|Iltos P retratando atrizes do
a sextas-feiras, das 12 às 17 ho- até 24de maio. |cntro gaúcho. Na Casa de Cul-
ras e aos sábados e domingos ALPHONSUS BENETTI - Tercei- tura Mário Quintana (Andradas,
das 10 às 17 horas^ Nas Ga erias ra exposição individual do artis- 735) De segunda a sexta no ho-
do Margs (Museu de Artes do Rio fQ em Porto A|egre Nesta mos- 
Grande do Sul — Praça da Al- Jra de p;nturas sobre eucatex, 
fândega). Até 1? de junho. Inte- $eu trada|h0 maiS recente, pre-
gram a mostra Malagoli. 80 dominam figuras esquematica- rilciCns pagas das proximidades,
onze peças em óleo do pintor mente geometrizadas. Noandar A,d 5de |unh0.
que estão em exposição na Ga- térreo da Galeria Arte e Fato
leria Singular (Travessa Frederi- (Santo Antônio, 226). O horário MANABU MABE — Mostra indi
co Linck, 45). O horário de visita- de visitação é de segundas a 
ção é de segunda a sexta-feira, sextas-feiras das 10 às 12 e das 
das 9 às 12 e das 14 às 19 horas. 14 ds 19 horas. Possu i ar condi- 
Sábados das 10 às 13 horas. Até cionado e o estacionamento é

mais fácil nas transversais. Até

do Margs (Praça da Alfândega). 
Até o dia 22 de maio.

NEUSA CARRENO GUINSBURG
— Obras em óleo sobre tela com 
enfoque especial para o tema CARLOS SCLIAR — "PinturasRe- 
da paz. No Piso Térreo Inferior centes" é o titulo da individual 
do Shopping Center Iguatemi do artista que reúne pinturas em 
(João Wallig esquina Nilo Peça- acrílico sobre tela e litogravuras 
nha). O horário de visitação é produzidas este ano. Naturezas 
das 10 às 22 horas de segunda a mortas e paisagens são os temas 
sexta-feira. Aos sábados, das 10 de Scliar. O horário de visitação 
às 20 horas. Possui ar condicio- édas9às 12edas 14às 15horas.

Na Contemporânea Galeria de 
Arte e Decoração (R. Marianode 
Matos, 11 — Novo Hamburgo). 
Até 24de maio.

ras em madeira com cordas e TERRENO DE CIRCO — Exposi- 
barbantes que lembram figuras de um |jvro_caderno elabo-
pré-históricas e de ficção cientí- rado pe|os artjStas Ricardo Cam- 
fica. O horário de visitação é das pos otacílio Camilo e Hélio Fer- 
10às 12 e das 14às 20de segun- venza. A obra é resultado de 
da a sexta-feira. Aos sábados quatro meses de trabalho, a par
das 10às 12edas 14às 19horas. ,jr de uma área anteriormente

ocupada por um circo. Paralela 
ao livro, há uma exposição com 
os elementos utilizados no livro. 
O horário de visitação é das 8 ao 
meio-dia e das 14 às 18 horas. 
Durante a exibição de espetácu
los no local, até as 21 horas. No 
Centro Municipal de Cultura (tri
cô Veríssimo, 307, Saguão), até 
20 de maio.

Na Galeria Tina Presser (Paulino 
Teixeira, 35). Não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua. Até 31 de
maio.

ção individual que percorre os 
40 anos da obra do artista plásti
co gaúcho com uma série de 
aquarelas, desenhos e pinturas ESCOLINHA DE ARTES — Coor- 
na Galeria Cambona (R. Dona denada pela professora Iara de 
Laura, 204) de segundas as sex- Matos Rodrigues, a mostra "A 
tas, das 8h30min às 12 horas e Aventura de Criar" reúne pai- 
das 13 às 19horas. Sábados, das n^js que representam cada cin- 
9h30min às 13 horas. Também co anos da escola, com a chega- 
na Galeria Gestual (João Cor- da do homem à lua e o incêndio 

896), em São Leopoldo, de das Loja$ Renner entre outros.

Há painéis isolados com temas 
sobre a família e a ficção cienti
fica, além de desenhos e pintu- 

fotos de ex-alunos com de-

reia,
terças às sextas, das 9 às 12 ho- 

e das 13h30min às 19 horas. 
Sábados, das 9 às 15 horas. Até
ras

31 de maio. ras,
poimentos e audiovisuais. O ho
rário de visitação é de domingo 
a domingo, das 8h30min às 
I2h30min e das 14h30min às 
18h30min. Na Reitoria da UFRGS 
(Paulo Gama, s/n? - 2? andar). 
Até 30de maio.

ROTEIRO

"3 DO RIO" — Mostra dos cera- 
inistas cariocas Clara Fonseca,

rório das 14 às 18 horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é mais fácil nas ga-

vi. lucil que reúne 13óleosdesua 
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.

30de maio.

dia 30 de maio.
WALDENY ELIAS — Individual 
com 25 pinturas em acrílico so
bre tela onde reproduz paisa
gens, frutos, e uma nova versão 
das "Amadas & Hatairas"; série com a
sobre as mulheres. O horário de sanai, papel como suporte e pa-

expressão. Aos 56 
anos, Maria Macedo é a primei- 

dodas 15às20horas. NoAtelier ra gaúcha a expor individual- 
Armazém Estágio de Arte (Cel. mente suas experiências com 
Bordini. 1682), até 26 de maio. este tipo de papel. No primeiro

andar da Galeria Arte & Fato 
(Santo Antônio, 226). O horário 
de visitação é de segundas a 

textos e objetos pessoa is do poli- sextas.feiras, das 10 às 12 e das 
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). O horário de visitação é 
das 9 às 17 horas, de terças a do
mingos. A sala não possui ar 
condicionado e o estaciona-

MARIA LEDA MACEDO — Pri
meira individual em Porto Ale
gre na qual a artista trabalha 

produção do papel arte-

FÉLIX MANN — Exposição de 
103 fotos do pioneiro do foto- 
jornalismo. Registro do cotidia- 

alemão e grande parte da 
história da Europa durante o 
nn/.i-fascismo. No Instituto Goe- 
Iho (24 de Outubro, 112), com vi
sitação das 9h30 às 12h30 e das 
14h30às 20 horas, de segunda a 
sexta. Não possui estaciona
mento próprio. Tem ar condicio
nai Io.

novisitação é das 14 às 20 horas de pel como 
segunda a sexta-feira, no sába-

CARLOS BARBOSA GONÇAL
VES — Mostra que reúne fotos,

14 às 19 horas. Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
mais fácil nas transversais. Até
30demaio.

ANDRÉ PETRY DE ABREU —
"Bandeiras" é o tltulo-tema des
ta mostra individual do jovem 
artista. Trabalhadas em fibra de 
vidro e resina, cuja coloração é 
obtida com pigmentos próprios, 
tecidos, papel crepon e fios co
loridos. As "bandeiras", em nú
mero de nove, têm dimensões 
médias de 130 cm de largura por 
70 cm de altura e estão suspen-
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EXPOSIÇÕES
LACY ADAMY Dese

nhos e gravuras. No Saguão 
do Centro Municipal de Cul
tura, esquina das Avenidas 
Ipiranga e Érico Veríssimo.

Obras Recentes na Galeria 
Singular, Travessa Frederico 
Linck 45, de segundas a 
sextas-feiras das nove às 
1 2h e das 14 às 1 9h e aos 
sábados das 10 às 13 ho
ras.

MANABU M ABE - 
Óleos. Na Bolsa de Arte, 
Rua Quintino Bocaiuva 
1115, de segunda a sexta- 
feira das 10 às 20 horas e 
aos sábados das 10 às 13 
horas.

LUIZ CARLOS FELIZAR
DO — Fotografias. Nas Sa
las Negras do MARGS, de 
terças a domingos, das 10 
às 1 7 horas.

PLÍNIO BERNHARDT - 
Desenhos e pinturas. No 
Cambona Centro de Arte, R. 
Dona Laura 204, de segun
das a sextas-feiras das nove 
às 19 horas e aos sábados 
das 9h30min. às 13 horas.

BATISTA E MADY 
talhes e pinturas. Na Gale
ria Alencastro Guimarães na 
Rua Mariante, 426, de se
gundas a sextas-feiras das 
10 às 21 horas e aos sába
dos das 1 0 às 18 horas.

NEUSA GUINSBURG - 
Óleo sobre tela. No Espaço 
de Arte Sandiz, Shopping 
Center Iguetemi, das 10 às 
22 horas, de segundas a 
sábados.

ANDRÉ PETRY DE ABREU
— Esculturas em fibra de 
vidro e resina. No Espaço 
Alternativo do MARGS, de 
terças a domingos, das 10 
às 1 7h.

CLÁUDIA FANTIN - De
senhos. Na Galeria de Arte 
do Água na Boca, a partir 
das 22 horas.

FLÁVIO SCHOLLES - 
Óleos sobre tela e papel. 
Na Galeria Realce, Avenida 
Independência 674, em ho
rário comercial.

LOIDE SCHWAMBACH
— Desenhos a pastel. No 
Instituto de Cardiologia, 
Avenida Princesa Isabel 
370, em horário comercial.

MASSUO NAKAKUBO
— Serigrafias e litografias. 
Na Delphus Galeria de Arte, 
Avenida Cristóvão Colombo, 
1 903. Visitação de segunda 
a sexta-feira das nove às 
1 2h e das 14 às 1 9h. Aos 
sábados das 9 às 1 2 horas.

MEIOS REPRODUTORES 
DA IMAGEM 
em xerox e heliografia. No 
Espaço Cultural Fernando 
Corona, na Faculdade de 
Arquitetura da UFRGS.

ACERVO DE ARTE / Proje- 
Coletiva da Escola 

Brasileira de Artes. Na Rua 
Martins José Bins, 530; Bair
ro Três Figueiras. Visitação 
de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 12h e das 14 às 
1 8h.

En-

Trabalhos
MARIA LEDA MACEDO 

— Papéis artesanais. Na 
Galeria Arte & Fato, Rua 
Santo Antônio 226, de se
gundas a sextas-feira das 
1 0 às 12 horas e- das 1 4 às 
19 horas aos sábados das 
1 0 às 17 horas.

MAURO FUKE — Escultu
ras em madeira. Na Galeria 
Tina Presser, Rua Paulino 
Teixeira, 35, de segunda a 
sexta-feira, das 10 às 12 
horas e das 14 às 20 horas 
e aos sábados das 10 às 

1 2h e das 1 4 às 19 horas.

to

CLARA FONSECA, PAU
LO VERGUEIRO E THECA 
PORTELA — Cerâmicas. No 
Design Incomum, Avenida 
Cristóvão Colombo 2149, 

Pinturas. Na Galeria Arte & ^°Ía ^ < de segundas a 
Fato. Rua Santo Antônio 
226, de segunda a sexta- 
feira, das 10 às 1 2h e das 
1 4 às 19 horas e aos sába
dos das 10 às 17 horas.

ALFHONSUS BENETTI

sextas-feiras das nove às 
1 2h e das 1 4 às 19 horas e 
aos sábados das nove às 1 3 
horas.

ZUBARAN — Desenhos a 
bico de pena. Na Erika 
Obras de Arte, Rua Félix da 
Cunha 1 1 8 1, em horário co
mercial.

ADO MALAGOLI

BIBA MATTOS, LOIDE 
WAGNER, NANETE MOREI
RA, HILDA MATTOS E VI- 
RENY BETTANN Dese
nhos e pinturas. No espaço 

Pin- Cultural BFB, Rua Siqueira 
turas a óleo. Retrospectiva Campos 824, 59 andar. De 
no MARGS, de terças a do- segunda a sexta-feira, das 
mingos das 10 às 1 7 horas e 10 as 16h30min.
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ARTES PLÁSTICAS

O precário cotidiano da vila
Entre barracos, cercas, 

gente, árvores e miséria, 
que se organizam e se deli
mitam espontaneamente, a 
vida na vila escorre. São ho
mens que se encostam pelas 
esquinas ou nos bares, sem 
emprego nem esperança. 
Casas e ruas construídas 
com precariedade, equili
bradas numa perspectiva 
natural, na sombria arquite
tura da pobreza. Mas em tu
do isso, o artista detecta "a 
busca constante pela digni
dade”. E pinta a vida na vi
la. Nos 20 quadros expostos 
na Galeria Cambalache, o 
uruguaio Armando Gonza- 
les, artista plástico e arqui
teto, retrata os “Barracos 
da Zona Sul”. “Eu moro na 
Vila Assunção e visito mul
tas obras, e no caminho sem
pre observo as vilas que fo
ram surgindo, como a Monte 
Cristo, a Cai-cai, o Beco do 
Adelar. Foi inspirado nelas 
que criei meus quadros”, re
vela.

Armando Gonzales, 45 
anos, nasceu em Montevi
déu, capital do Uruguai, es
tudando na Escola de Belas 
Artes deste país de 1958 a 00. 
Claramente influenciado pe
lo construtivismo — uma es
cola nas artes plásticas cujo J 
princípio básico é o equili- § 
brio de tons e a busca de uma ã 
unidade de cores no mesmo 3 
quadro — ele pintou muito I 
até a década de 70, quando | 
cursou arquitetura. Assim, J 
entende que o pintor e o ar
quiteto não se separam. 
"Meu trabalho é em duas dl-

barbantes que lembram figuras 
pré-históricas e de ficção cienti
fica. O horário de visitação é das 
10às 12edas 14às 20de segun
da a sexta-feira. Aos sábados' 
das lOàs 12edas 14às 19horas. 
Na Galeria Tina Presser (Paulino 
Teixeira, 35). Não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua. Até 31 de 
maio.
MALAGOLI: 80 — Mostra retros
pectiva da obra de Ado Malago- 
li, apresentando 22 telas que 
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, Weingãrtner, Ânge
lo Guido, Bernardelli e outros, 
além de documentos e recortes 
de jornais referentes à trajetória 
do artista plástico no museu. O 
horário de exposição é de terças 
a sextas-feiras, das 12 às 17 ho
ras e aos sábados e domingos 
das 10 às 17 horas. Nas Galerias 
do Margs (Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul 
fândega). Até 1? de junho. Inte
gram a mostra “Malagoli: 80“ 
onze peças em óleo do pintor 
que estão em exposição na Ga
leria Singular (Travessa Frederi
co Linck, 45). O horário de visito- 
çáo 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.

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- 
mentegeometrizadas. Noandar 
térreo da Galeria Arte e 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 
dia 30 de mc/io.
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? - 2? andar). 
Até 30de maio.

MARIA LEDA MACEDO — Pri
meira individual em Porto Ale
gre na qual a artista trabalha 
com a produção do papel arte- 
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 
30ae maio.

Praça da Al-

Armando Gonzales, inspirado nas vilas, pinta a arquitetura da pobreza

mensões, uma pintura cons
trutiva e pianista, que pre
tende definir regras e limi
tes na criação, ao contrário 
do expressionismo”, afir
ma.

das 14 às 19de segunda à sexta; 
aos sábados, das 9 às 13 horas. 
Possui ar condicionado e r.ão 
tem estacionamento próprio. 
Até 1? de |unho.

PllNIO 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 13às 19horas. Sábados, das 
9h30nin 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.

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.

dia 10 de junho, com horário 
de visitação das 14 às 19 ho
ras.

São os limites, na verda- ROTEIRO 
de, que ele pretende mostrar 
em sua obra, ressaltando 
principalmente as cercas 
que separam as casas uma 
das outras e a rua. “Elas re
fletem a própria necessida
de do limite, como a própria 
arte. que precisa deles” diz.
Nesse caso, lembra do natu
ralismo impressionista, que 
provocou “um excesso de 
decorativismo e desequilí
brio emocional, devido à au
sência de critérios e regras, 
que sempre existiram na 
história das artes 
plásticas”. Por isso, entende 
como fundamental colocara 
ordem para garantir a pró
pria liberdade de criação, 
partindo do subjetivo ao ob
jetivo, do particular ao uni
versal.

Entretanto, faz questão de 
ressaltar que “não existem 
parâmetros para a criação, 
o que precisa é uma ordena
ção dos elementos para 
criar melhor”. Na sua pintu
ra, então, aparecem aspec
tos da reaiidade das vilas 
agrupados e escolhidos pela 
vontade e imaginação do ar
tista. Visões como de um 
amontoado de barracos vis
tos de trás de uma cerca, on
de se enxergam grandes ár
vores e casas dos burgueses, 
refletindo a contradição so
cial. “São paisagens recria
das e não apenas reproduzi
das”. enfatiza. Variando en
tre o preço de Cz$ 2 mil e 3,5 
mil, os quadros de Armando 
Gonzales na Cambalache 
(Praça Maurício Cardoso,
141) ficam expostos até o

PANORAMA DAS REGIÕES CA
NADENSES — Mostra coletiva 
de 64 fotografias coloridas que 
retratam diversas características 
das regiões do Canadá. Traba
lhos de J A. Kraulis, Fred 
Bruemmer, Miae Kiaus Matthes, 
Sherman Hines, John de Visser 
e Richard Vroom. No Museu de 
Comunicação Social Hipólito Jo
sé da Costa (Rua dos Andradas, 
959), de segunda a sexta, das 8 
às I7h30min. Não possui ar con
dicionado e o estacionamento 
pode ser feito nas goragens pa
gas das proximidades. Até 6 de 
junho.

DRAMÁTICA — Mostra de foto
grafias pintadas a mão por Irene 
Santos, retratando atrizes do 
teatro gaúcho. Na Casa de Cul
tura Mário Quintana (Andradas, 
736). De segunda a sexta no ho
rário das !4 às 18 horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é mais fácil nas ga
ragens pagas das proximidades. 
Até 5 de junho.

FÉLIX MANN Exposição de 
103 fotos do pioneiro do foto- 
jornaiismo. Registro do cotidia
no alemão e grande parte da 
história da Europa durante o 
nazi-fascismo. No Instituto Goe-

PINTURAS E DESENHOS — Cole
tiva de pinturas e desenhos das 
artistas Loide Hortência Wagner, 
Biba Mattos, Nanete Moreira, 
Hiida 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 a 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.

CARLOS BARBOSA GONÇAL
VES — Mostra que reúne fotos, 
textos e ob|etos 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. No Sala de Exposições 
Temporárias do Museu Júlio de 
Castilhos (Duque de Caxias, 
1231). O horário de visitação é 
dos 9 às 17 horas, de terças a do
mingos. A sola não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas garagens 
pagas das proximidades. Até 30 
de |unho.

the (24de Outubro, 112), com vi
sitação das 9h30 às 12h30 e das 
14h30 às 20 horas, de segunda a 
sexta. Não possui estaciona
mento próprio. Tem ar condicio
nado. Até 3) de maio

MANABU MABE — Mostra indi
vidual que reúne 13óleosdesua 
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 
princjpais momentos dos espe
táculos promovidos pela empre
sa dtrrante 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.

MAURO FUKE — São 11 escultu
ras em madeira com cordas e

ROGÉRIO CURTIS — Mostra in
dividual de fotografias da índia, 
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 
(Annes Dias, 166). O horário de 
visitação é das 11 às 3 horas da 
madrugada. O estacionamento 
é difícil. Até 3de junho.

"3 DO RIO" — Mostra dos cera- 
mistas cariocas Clara Fonseca, 
Paulo Vergueiro e Thecá Portella 
no Design Incomum (Cristóvão 
Colombo, 2149 loja 11). O ho 
ráno de visitação é das 9 às 12 e

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


