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ARTES PLÁSTICAS

Selos, carimbos e Antônio Dias
Nesta sexta-feira, o Mu

seu de Arte do Rio Grande do 
Sul inaugura a Exposição 
Filatélica Nacional, uma 
mostra com selos, corres
pondências e carimbos na
cionais, que eram usados à 
época da Revolução Farrou
pilha. A exposição poderá 
ser vista de terças a domin
gos das 10 ás 17 horas, no 
Margs (Praça da Alfânde
ga), até dia 29 de setembro. 
O Museu possui ar condicio
nado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

chetti e Trindade Leal. Eles inte
grarão a exposição especial da 
Bienal "Expressionismo no Brasil 

Heranças e Afinidades". Visi
tação de segunda a sexta, das 10 
às 12 horas e das 14 às 20 horas, 
e nos sábados, das 10 às 12 e das 
14 às 19 horas. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil na rua.

EXPOSIÇÃO DO LIVRO JAPO
NÊS — Mostra com publicações 2 
em japonês, inglês e espanhol ç ^ 
sobre a cultura japonesa, além 5 A ij 
de peças em cerâmica e ilustra- < ) < > :
ções. No Museu Universitário da ,g T~"'■"*****-“ 
UFRGS (2? andar do prédio da °j 
Reitoria - avenida Paulo da Ga- 1 ] 
ma, 110), com visitação de se- ° I 
gunda a sexta das 9bs 12 e das 
14:30 às 18:30 horas. Sábados e 
domingos, das 14 às 17 horas.
Não possui ar condicionado e o 
estacionamento é fácil nas ime
diações.

O DESENHO GAÚCHO -Cole
tiva com dez desenhistas gaú
chos na Gestual Galeria de Arte, 
de São Leopoldo. Trabalhos de 
Ana Alegria, Alfredo Nico- 
laiewsky, Alice Soares, Carlos 
Wladimirsky, Lenir de Miranda,
Eduardo Cruz, Mário Rõhnelt,
Milton Kurtz e Plínio Benhardt. A 
exposição pode ser vista nas se
gundas-feiras das 13:30 às 18 
horas; das terças às sextas das 9 
às 12 e das 13:30 às 18 horas; e 
no sábado das 9 às 15 horas. A 
galeria fica na avenida João 
Corrêa, 896 (São Leopoldo). Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é dificil.

TERESA POESTER Individual 
com trabalhos em tinta acrílica e 
têmpera sobre papel. Em expo
sição no andar térreo da galeria 
Arte & Fato (rua Santo Antônio,
226), com visitação de segunda 
a sexta-feira das 10 as 12 e das 
14 às 17 horas. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, tente as 
transversais.
JOCHEN GAST Mostra foto
gráfica com paisagens da Ale
manha e da França, realizadas 
pelo fotógrafo Jochen Gast. Visi - 
tação no Museu de Comunica
ção Social Hipólito José daCostci 
(Andradas, 959), até 29 de se
tembro, de segunda a soxta-fci- 
ra, das 8:30 às 12 horcis e das 14 
às 18 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

RENINA KATZ Individual com 
litografias nas Salas Negras do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (praça da Alfândega). Expo 
sição até 22 de setembro, de ter
çada.domingos, das 10 às l7ho 
rãs. O Margs possui ar condido 
nado é o estacionamento é difí
cil nas imediações

MAURO NEDEFF Exposição 
individual, com 20 pinturas em 
óleo e acrílico sobre tela na Ga
leria de Arte do Theatro Mágico 
(Thomaz Flores, 123). Visitação 
até 23 deste mês, de terças a do
mingos, das 20 às 3 horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é dificil.

COLETIVA DE PINTURA Na
galeria de arte do Badesul, com 
trabalhos de Fernando Baril,
Mara Alvares, Renato Fleuser,
Glória Yen Yordi, Iná Fontini e
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ANTÔNIO DIAS
Óleo de Mauro Nedeff na galeria Theatro MágicoO artista plástico paraiba

no, radicado em Milão desde 
a década de 60, que vem a 
Porto Alegre para expor na 
galeria Tina Presser, tam
bém estará no Margs para 
um encontro com artistas e 
público em geral. Ele estará 
ás 15 horas de sábado no au
ditório do Museu, falando so
bre sua obra e a trajetória 
artística que construiu no 
circuito internacional.

Frantz. Visitação até 2 de outu
bro, de segunda a sexta das 10 
às 12e das 14às 16:30 horas. Na 
Sete de Setembro, 666. A galeria 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil.

REVOLUÇÃO FARROUPILHA —
Mostra comemorativa com obje
tos do acervo do Museu Julio de 
Castilhos. Painéis, exoositores 
luminosos e textos, além de um 
computador, que responde in
dagações sobre a Revolução dos 
Farrapos. Visitação até 30 de se
tembro no Museu Júlio de Casti
lhos (Duque de Caxias, 1.231), 
de terças a domingos (inclusive 
feriados), das 9 às 17 horas. O 
Museu não possui ar condicio
nado e o estacionamento é difí
cil na rua, tente a Espírito Santo.

MASSON GALERIA DE ARTE —
Exposição coletiva em comemo
ração ao sesquicentenário da 
Revolução Farroupilha, que em
presta a temática aos trabalhos 
de Carlos Scliar, Clébio Sória, 
Danúbio Gonçalves, Glauco Ro
drigues, João Motini, José Lut- 
zenberger, Nelson Jungbluth e 
Vasco Prado. Paralelamente 
mostra de aquarelas de José Lut- 
zenbergor, da "Coleção Farra
pos", que o artista realizou para 
comemorar o centenário Farrou
pilha. Visitação até 20de setem
bro na Casa Masson (Andradas,
1.459), de segunda a sexta, das 
8:30 às 18 horas, e no sábado, 
das 8:30 às 13 horas. A galeria 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil nas imedia
ções.

ZORAVIA BETTlOL — Exposição 
de gravura comemorativa aos 
30 anos de atividades da artista, 
na galeria Arte & Fato (rua Santo 
Antônio, 226). Paralelamente 
medalha sobre o evento, de au
toria do escultor Vasco Prado. Vi
sitação de segunda a sexta das 
10 às 17 horas. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil na rua.

EDISON FLÁVIO — Primeira ex
posição individual no Saguão do 
Centro Municipal de Cultura

(avenida Erico Veríssimo, 307). 
Peças em gravura em metal e 
desenhos, em exposição afó 22 
de setembro, com visitação de 
segunda a sexta das 8:30 às 12 e 
das 13:30 às 21 horas, e sábados 
e domingos, durante a progra
mação teatral. O Centro Munici
pal possui ar condicionado e es
tacionamento para 50 carros.

JORGE SANTOS — Individual 
com trabalhos em óleo sobre te
la, na galeria Emoldurarte (rua 
Lima e Silva, 320/1). Visitação 
até 30 de setembro, com visita
ção de segunda a sexta das 8 às 
12 e das 14 às 19 horas. Sábados 
somente pela manhã. A galeria 
não possui ar condicionado e ó 
estacionamento é difícil na Lima 
e Silva, tente as transversais.

COR AÇÃO — Instalação de 
Ana Torrano com tecidos trans
parentes e tinta aquarelada no 
Espaço Investigação do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul. Em 
exposição até 2 de outubro, com 
visitação de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas. O Muse 
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil nas imedia
ções.

300 ANOS DE BACH — Exposi
ção de cartazes e posters sobre a 
época de Johan Sebastian Bach, 
numa promoção do Institdto 
Goethe no Teatro de Câmara 
(rua da República, 575), com vi
sitação de segunda a sexta, das 
14 às 21 horas, e nos sábados e 
domingos, durante a programa
ção teatral. O local não possui br 
condicionado e o estaciona
mento é fácil na rua.

CLARA PECHANSKY — Indivi
dual com 26 trabalhos (telas^e 
desenhos), de sua produção rp- 

onde mostra seis telas 
realizadas com nanquim e tinta 
acrílica. Na galeria de arte Sih- 
gular (Travessa Frederico Linck, 
45), emexposiçãoaté8deout(j- 
bro, com visitação de segundaia 
sexta, das 9 às 12 horas e das >4 
às 19 horas, e no sábado, das’9 
às 13 horas. A galeria possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil na rua.

ROTEIRO

TORRES ROJAS — Exposição na 
Bolsa de Arte com obras de sua 
produção recente. Visitação na 
rua Quintino Bocaiúva, 1.115, 
de segunda a sexta, das lOàs 12 
e das 15 às 21 horas. Nos sába
dos, das 15às l9horas. Agaleria 
possui ar condicionado e esta
cionamento próprio.

I.AURA CASTILHOS — Exposi
ção individual com montagem e 
desenhos sobre papel. No 1 ? an
dar da galeria Arte & Fato (rua 
Santo Antônio, 226), com visita
ção de segunda a sexta-feira, 
das 10 as 12 e das 14 às 19 horas, 
e no sábado, das lOàs 17 horas. 
PAULO DA ROCHA — Exposição 
individual reunindo 13 óleos so
bre tela realizados especial
mente para a mostra. Visitação 
no Atelier Estágio Armazém de 
Arte (rua Coronel Bordini, 
1.682), até 2 de outubro, de se
gunda a sexta-feira das 13 às 19 
horas. A galeria não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações.

LISETTE GUERRA — Mostra foto
gráfica com 60 peças coloridas 
da série "Momentos 
Femininos". Em exposição na 
galeria do arte Van Gogh, do 
Hotel Manta (na rua General 
Neto, 1.131 - em Pelotas), cifé 24 
de setembro. Com apoio da sub
secretária de Cultura a mostra 
vai itinerar por diversas cidades 
do intenor e também Florianó
polis.

PRÉ-VISÃO Coletiva com pin
turas e esculturas reunindo oito 
artistas gaúchos que foram con
vocados para integrar a 18? Bie
nal Internacional de São Paulo. 
Exposição na Galeria Tina Pres
ser (rua Paulino Teixeira, 35), 
até 30 de setembro. Obras de 
Vasco Prado, Francisco Stockin- 
ger, Iberê Camargo, Maria Lídia 
Magliani, Karin Lambrecht, Da
núbio Gonçalves, Glênio Bian-
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