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Programe-se para esta semana
*Aríe em movimento

e vem se destacando pelo 
trabalho na técnica da gra
vura.

A série de exposições se 
encerra no sábado às 21 ho
ras, quando a Galeria Tina 
Preser inaugura as indivi
duais de pinturas de Heloí
sa Schneiders da Silva e 
gravuras de Tsao Chin. Ela 
é gaúcha 
liza curso de aperfeiçoa
mento em Buenos Aires. 
Ele é chinês, divide-se en
tre Shangai e Milão. Esta é 
sua segunda vez que expõe 
em Porto Alegre.

Na galeria do Badesul, no 
próximo dia 04, quinta-fei
ra, estará sendo inaugura
da, às 18 horas, uma mos
tra de trabalhos da pintora 
Alice Bruggemann. A expo
sição é uma espécie de mos
tra retrospectiva desta con
ceituada artista plástica 
gaúcha.

Museu da Comunicação So
cial, acontece a mostra 
“Cartazes Franceses de Ci
nema”, reunindo cerca de 
60 “posters” de 120xl60cm. 
Entre eles “O Beijo da Mu
lher Aranha”, “Subway”, 
“A FLoresta das Esmeral
das” e “Ran”, realizados 
por artistas gráficos fran
ceses. A exposição abre a 
programação da IV Mostra 
Internacional de Cinema.

Sexta-feira, às 21h, na ga
leria Arte&Fato, Hamilton 
Viana Galvão e Maria Lú
cia Cattani estarão inaugu
rando individuais de Pintu
ra e Gravura em Metal, res
pectivamente. Hamilton é 
paraibano mas desenvolve 
carreira no Rio de Janeiro, 
tendo recentemente feito 
uma exposição na Petite 
Galerie. Catani é professor 
do Instituto de Artes Ufrgs

A primeira semana de se
tembro será marcada por 
um intenso movimento das 
artes plásticas. A série de 
exposições programadas 
começa na terça-feira quan
do será inaugurada no 
Margs, às 19h, “Design Ita
liano”, reunindo objetos do 
uso diário, apresentando a 
linha do “design” italiano 
atual. Entre eles: móveis, 
luminárias, eletrodo
mésticos, cristais, adornos, 
utensílios de uso doméstico, 
criados por cerca de 60 
“designers”. Ainda no 
mesmo dia, às 21h, na Pi
nacoteca do Instituto de Ar
tes Ufrgs, Marijane Rica- 
cheneisky estará apresen
tando uma série de grandes 
desenhos sob o título de 
“Coisas...”. Ela é formada 
pelo IA-Ufrgs e esta é sua 
primeira individual.

Quarta-feira, às 21h, no

e atualmente rea-

Cartazes de cinema

Gravura de Maria Lucia
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* Após a grande exposição de design realizada 
há um mês, em São Paulo, houve um incentivo às 
peças de estilo em todo tipo de produtos. A im
prensa paulista tem sido pródiga em seus espa
ços, avaliando a importância de esclarecer o 
consumidor e desenvolver seu gosto. Amanhã, 
no Margs, será inaugurada a mostra Design Ita
liano, organizada pelo Instituto Italiano para o 
Comércio Exterior e pela Associação do Desenho 
Industrial. Traz esta mostra até nós o Consulado 
da Itália, apresentando até dia 11 uifi elenco de 
objetos de uso diário, erftre os quais móveis, lu
minárias, cristais e adornos. Quem já viu as vi
trinas de Roma, Veneza e especialmente Milão 
sabe o que significa o design italiano nos dias 
atuais. Uma exposição imperdível, diariamente 
das 10 às 17 horas.
jjç

Maria Lúcia Brunelli coordena e faz as coreo
grafias do Grupo Folclórico Monte Pollino, que 
estará no Margs, amanhã, às 19h, quando a expo
sição do Design Italiano estará sendo inaugura
da. O grupo é formado por jovens e crianças, fi
lhos de italianos. A mostra é na Galeria II, no se
gundo andar do Margs.
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Visitar a atraente mos
tra de “design” italiano, 
aberta às 19 horas de 
anteontem, no Museu de 
Arte do Rio Grande do
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Exposições
MUSEU DE ARTE DO RGS

— (7 de Setembro, 1100 — Fone 
21.8456 — Centro) Apresenta ex
posições de Design Italiano, Apa- 
rício, Luísa Meyer, Míriam Obino 
e Denise Sanches. Das 10 às 17 
horas. Entrada franca.

MUSEU DA COMUNICA
ÇÃO SOCIAL- (Andradas, 959
— Fone 21.2926 — Centro) Expo
sição de Cartazes do Cinema 
Francês. Das 14 às 18 horas.

MUSEU JÚLIO. DE CASTI
LHOS— (Duque de Caxias, 1231
— Fone 21.3959 — Centro). Apre
senta a mostra "O Cruzado e seus 
Antecedentes" com a trajetória 
do dinheiro no Brasil. Das 10 às 
17 horas.

CENTRO MUNICIPAL DE 
CULTURA- (Av. Erico Veríssi
mo, 307 Fone 21.6622 Cidade 
Baixa) Individual de esculturas em 
terracota de Aliette Bahima. Das 
13 às 22 horas.

THEATRO SÃO PEDRO-
(Praça da Matriz — Fone 27.2500
— Centro) — Individual de Míri
am Obino com esculturas da série 
"Aramados". Das 14 às 22 horas.

€


