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★ Muita 
ção no Museu de Arte do 
Rio Grande do sul nesta 
semana. Hoje, amanhã e 
quinta acontece o works- 
hop com Marcelo Mattos 
Araújo, chefe do Museu 
Lasar Segall. O objetivo 
deste workshop é prepa
rar os monitores para a 
realização de visitas 
guiadas da exposição que 
será inaugurada na quin
ta com a obra do artista 
russo. E amanhã o museu 
também estará inaugu
rando a exposição 
“Shops”, que estará mos
trando até o dia dezenove 
deste mês as pinturas de 
Luísa Meyer. Esta mos
tra estará localizada no 
Espaço Investigação do 
Museu. ' 1 1 (
5 %. Sé t- '"U:
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GAZETA MERCANTIL SUL — Porto Alegre, sexta-feira, 8 de agosto de 1986\
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'Monitores a explicar Segall%

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (MARGS) 
promove, a partir de hoje, o 
período de Visitas Monitora
das, que compõem a progra
mação paralela da exposi
ção “Lasar Segall’’. As Visi
tas constituem-se em orien-

10 às 17 horas. Tem ar condicio
nado e não possui estaciona
mento. Ató 7 de setembro.

"PAISAGENS SELVAGENS - 
SPOTS” — Conjugando imagens 
tridimensionais com pinturas 
planas, Luisa Meyer apresenta 
sua visão urbana de ver o espa
ço geográfico da selva. São dez 
quadros em óleo e acrílico sobre 
tela, além de eucatex e objetos, 
em exposição no Espaço Investi
gação do MARGS (Pça. Barão do 
Rio Branco, s/n ? - Fone: 26.8688 - 
1? andar), de terça a domingo 
das lOàs 17horas. Temarcondi-

tações públicas a respeito da 
obra de Segall, fornecidas 
por monitores especialmen
te treinados pelo diretor do 
MARGS, Marcelo Mattos 
Araújo, que prestarão es
clarecimentos sobre o sigfil- 
ficado artístico dos traba
lhos de Segall a todos os inte- cionado e não possui estaciona- 
ressados. O período de Visi- mento próprio. Até 30de agosto,
tas estende-se até o dia 07 de

£
í-:

JAILTON MOREIRA — "Diver
sões" reúne 32 objetos de pe
queno e médio porte feitos de 
madeira, plástico, metal e fibra 
com pintura em acrílico. Na Arte 
& Fato (Rua Santo Antônio, 226 - 
Fone: 26.8870) de segunda a if 
sexta das 10 às 12 e das 14 às 19 õ 
horas. Aos sábados das 10 às 17 S> 
horas. Tem ar condicionado e o | 
estacionamento é difícil. Até 30 o 
de agosto.

setembro, tendo Início sem
pre às 16 horas. A exposição 
‘‘Lasar Segall” tem o apoio 
do Instituto Cultural Judaico 
Marc Chagall. ■8

ROTEIRO
■■

LASAR SEGALL 
aquarelas, guaches, desenhos e 
esculturas totalizando 50 obras 
distribuídas em quatro núcleos: 
"A Origem Russa”, "Família e 
Formação Religiosa", "Guerra" 
e "Emigração e Personagens Ju
daicos". Visando à abrangência 
do trabalho do pintor, o MARGS 
e o Instituto Cultural Judaico 
Marc Chagall promovem ainda 
atividades paralelas que in
cluem encontros, painéis, visitas 
e vídeos sobre o artista. A expo
sição está na Sala da Galeria, no 
2? andar do MARGS (Pça. Barão 
do Rio Branco, s/n? - Fone: 
21.8456) de terça a domingo das

Pinturas, ■è
u_

e
"O CRUZADO E SEUS ANTECE
DENTES" — O sistema monetá
rio brasileiro desde a época co
lonial até hoje é o tema da mos
tra que ocupa o salão de exposi
ções do Museu Júlio de Castilhos 
(Rua Duque de Caxias, 1231 — 
Fone: 21-3959)de terça a domin
go das 9 às 17 horas. Não tem ar 
condicionado e o estaciona
mento édifícil. Até 30deagosto.

composta por quatro artistas que 
criam sob técnicas diversas: óleo 
sobre tela está no trabalho de Di
va Garcia e Mariza Enzel; Eduar
do Roberto Arigony apresenta 
aquarelas e Pedro Paulo Estigar- 
ribia, desenhos em crayon conté. 
No Espaço Cultural do Banco 
Francês e Brasileiro (Siqueira 
Campos, 832 — 5? andar Fo
ne: 26-6088) de segunda a sexta 
das lOàs 17horas. Tem ar condi
cionado e estacionamento. Até. 
19 de agosto.

tendo por suporte a celulose 
branqueada Primacel. "Meta
morfoses" está na Sala dé Arte 
da Assqciação Leopoldina Juv<c 
nil (Rua Marquês do Herval, 28t 
— Fone: 22.8211) de terça a sá
bado das 15 às 21 horas e, aos 
domingos, das 11 às 16 horos. ' 
Não tem ar condicionado e o es- . 
(acionamento pode ser feito na 
rua Félix da Cunha. Até 10 de 
agosto.
"ESCULTURAS DE GRANDE 
PORTE" — Nomes expressivos 
das artes plásticas assinam um 
total de 20 esculturas feitas sob 
técnicas diversas: Vasco Prado e 
Nélida Bertolucci expõem terra
cotas; duas esculturas em már
more são de autoria de Bez Batti; 
Glória Corbetta apresenta qua; 
tro peças em bronze; Roberto Ci
dade esculpe com ferro, latão; a 
pedra grez é de Henrique Ra- 
domsky e cimento pintado com 
duco é de Elizabeth Turkieniez. 
Além destas obras, peças pe
quenas estarão à venda no Pon
to de Arte Alberto (Av. João 
Wallig, 1800 —Fone: 34.3145 — 
Shopping Center Iguatemi) de 
segunda a sexta, das lOàs 22 ho
ras. Aos sábados, das 10 .às 20 
horas. Tem estacionamento pró
prio e ar condicionado. Até 10 
de agosto.

ESTEVÃO REGNER — Com iste- 
cos, espátula e tinta acrílica, o 
artista retrata plantas, flores, às 
areias do mar com traços ora 
suaves, ora fortes e vibrantes. 
Na Galeria D'Arte do Theatro

m
CLÓVIS GARCIA — Cerca de 20 
obras em acrílico sobre tela re-

Mágico (Thomas Flores, 123 - Fo
ne: 25.7807). O horário de visita-

tratando paisagens, crianças e 
árvores compõem a exposição 

Ção é de terça a domingo das 20 que está na Galeria de Arte Mas-
son (Andradas, 1459 -- Fone: 
21-3666). de segunda a sexta 
das 8h30 às 18h45min e, aos sá- 

JOSÉ CARLOS MOURA — Em re- bados, das 8h30 às 12hl5min.
levo aquarelado, 30 telas que 
retratam pássaros, vegetação e 
imagens da natureza com a in- agosto, 
troduçâo de figuras geométricas
na composição. Na Galeria Con- FERNANDO PIRES — Fotos artís- 
temporânea (Rua Mariano Ma
tos, 11 - Fone: 95.3818 - Novo 
Hamburgo) de segunda a sexta 
das9às 12edas 14às 19horas.
Aos sábados das 9 às 12 horas.
Tem ar condicionado e não pos
sui estacionamento próprio. Até 
20 de agosto.

às 3h30min da madrugada. Ató 
26 de agosto.

Tem ar condicionado e o esta
cionamento é difícil. Até 18 de

ticas a cores, preto e branco, em 
alto contraste e moda, com re
cursos como o airbrush e enve
lhecimento em sépia, estão ex
postas na galeria da Companhia 
de Arte (Andradas, 1780 - Fone:
25.7220) de segunda a sexta das 
8 às 24 horas e aos sábados das 8

JÚLIO CORREDERA — Fugindo às 22 horas. Tem ar condiciona- .
ao academicismo, o artista piás- do e o estacionamento é difícil. ANA BALADAO, CARMEM OLI-
tico argentino cria neo-aquare- Até 3 de agosto. VEIRA ETEREZINHA REIS Reu-
las grandes retratando suas vi- nindo 24 desenhos, as artistas
vências no estilo melancólico do "PALCO" — A expressividade trabalham temas semelhantes:,
expressionismo tanguero — do teatro, através de cenas das Ana Baladão retrata pássaros,
próprio de pintores das cidades mais importantes peças apre- paisagens e o mar com técnica
portenhas. São 12 trabalhos que sentadas em Porto Alegre entre mista; Carmem de Oliveira «Te-
enfocam cenas interiores. No Es- 1984 e 1985, é o tema das 89 fo- rezinha Reis têm em comum a
paço IAB (Annes Dias, 166 - Fo- tos de Rogério Soares expostas técnica do pastel seco. A primei
ne: 26.9348) de segunda a sába- no Museu de Comunicação So- ra desenha meninos, paisagen
do das 9 às 2 da madrugada. cial Hipólito José da Costa (An- e mar, enquanto a segunda
Não tem ar condicionado e o es- dradas- 959 Fo"e: 21-2926)de paisagem morta e folhas. N.
tacionamento é difícil durante o f9^da a ***'a 8Fl 15mi"as ^leri,a <*> HoLel
dia. Até 20de agosto. 18hl5mm. Aos sábados e do- (Rua JerommoCoelho 354,fo: -

mingos, das 14as 18horas. Nao ne: 26-5622) de segunda a sexto 
tem ar condicionado e o estado- das 15 às 19 horas. Aos sábodoS 3 
namento é difícil. Até 17 de das 9 às 13 horas. Tem ar condi-, 
agosto. cionado e o estacionamento éq

pago. Até 9 de agosto.

-

ARTE CUZQUENHA — Em 15 te
las, cinco colunas e uma arca 
feitas entre os séculos XVI e XVII
na cidade de Cuzco, no Peru, a 
arte indígena apresenta silas BIANCHETTI 
impressões a respeito do cristia- apresenta 32 trabalhos de Glê- 
nismo imposto pelos coloniza
dores. No Theatro São Pedro 
(Pça. da Matriz, Fone: 26.4269) 
de terça a sexta a partir das 12 
horas e, aos sábados e domin
gos, a partir das 16 horas. Tem ar 
condicionado e o estaciona-

.V*>
Mostra que

CURSOS PROMOVIDOS 
PELO MARGS

nio Bianchetti e seu filho, Lou-
renço Bianchetti. Em Bagé, na 
Fundação Emílio Garraslazu Mé- 
dici (Rua Cel. Azambuja, n? 2-E 
— Fone: (0532) 42-2244) de se
gunda a domingo das 14 às 22 
horas. Não tem ar condicionado 
e o estacionamento é fácil. Até 
15 de agosto.

ESCULTURA — Ministradas por 
Vasco Prato, as aulas iniciam dia 
12 de agosto e seguem até 19de 
novembro, das 14h30min às 
17h30min de terças e quintas. O, 
teste de seleção será realizado 
hoje às 14 horas e o preço da ins
crição é de Cz$ 50,00.

mentoédifícil. Até 15deagosto.

COLEÇÃO RUBEM KNIJNIK —
Mostra que reúne esculturas, 
objetos, desenhos e pinturas fei
tas no Brasil entre 1960 e 1980. 
São 24 obras de 22 artistas brasi
leiros, entre eles Xico Stockin- 
ger, Lygia Clark, Avatar Moraes 
e José Resende. No MARGS 
(Pça. Barão do Rio Branco, s/n.°- 
1 ? andar - Fone 21.8456), de ter
ça a domingo, das 10 às 17 ho
ras. Possui ar condicionado e 
não tem estacionamento pró
prio. Até 12 de agosto.

TAPETES ORIENTAIS" — Produ
zidos em lã e coloridos por tintas 
retiradas de folhas e raízes, os INTRODUÇÃO AO DESENHO — 
tapetes revelam características As inscrições estão abertas para 
da cultura de várias regiões do o curso ministrado por Teresa 
Irã e do-Cáucaso. Catalogadas e Poester, de 23 de agosto a 29 de 
avaliadas entre 2 mil e 100 mil novembro, sempre aos sábados
cruzados, as peças raras e anti- das 8h30min às 12 horas, e ter
gas estão expostas no Salão No- ças das 14h30min às 18h, no pe- 
bre do Hotel Plaza São Rafael ríodode26deagostoa25deno- 
(Rua Alberto Bins, 514 Fone: vembro. Matricula Cz$ 50,00
21 -6100) de segunda a sexta das .(sócios do MARGS isentos) e 
15 às 22 horas. Tem ar condicio- Mensalidade CzJ 250,00-incluí- 
nado e o estacionamento é difí- do material de estudo, 
cil. Até 10 de agosto."PINTURAS E DESENHOS" —

Com tema variado, onde inclui 
paisagens, figuras humanas e 
universo gaúcho, a coletiva é

DILVA GONÇALVES DE LIMA — 
Pinturas e desènhos em cartão,


