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20 - DOMINGO, 24 de maio de 1998

A Semana
Artes plásticas na 

nossa cena cultural
Várias exposições movimentam o 

mercado de artes plásticas na próxi
ma semana em Porto Alegre. Entre 
as atrações principais, a mostra de 
Paulo Amaral, atual diretor do Mar- 
gs, que abre indiviual nesta quarta, 
dia 27, na galeria Gravura (Corte 
Real, 647), às 20h. Na próxima 
quinta, dia 28, Eduardo Cruz volta a 
cena, com a coleção “El Alcade se 
prepara para La Fiesta”, no Espaço 
de Arte (24 de Outubro, 513). Ver- 
nissage marcada para às 20h. No 
mesmo dia, Renato Pagliaro inaugu
ra no Margs, a mostra “Porto Alegre 
Espelho de Morano”, às 19h30min. 
A inauguruçào inclui um painel com 
participação do fotógrafo italiano, 
entre outras personalidades. Desta
que ainda para "Vergara e suas Pin
turas”, que Lenyr Vergara exibe dia 
29 no Solar Palmeiro, incluindo um 
recital lírico.

O grupo Oí Nóis Aqui Traveiz ini
cia nesta segunda, dia 25, o Projeto 
"Bertolt Brecht: Lições de História", 
um ciclo de leituras dramáticas en
cenadas. O cantor Geraldo Azevedo 
fa apresentação única, quinta, dia 
28, no Teatro da Ospa, às 21h. Tam
bém na quinta retoma à cena, para 
a segunda semana de exibição no 
Theatro São Pedro, o espetáculo 
"Noviças Rebeldes”, dirigido por Wolf 
Maya. “O Que é Isso Companhei
ro?”, de Bmno Barreto é a atração 
do projeto Cinema e Pesquisa, dias 
27 e 28 no Cinema Universitário.

Foto da mostra de Ricardo Pagliaro
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Debate inaugura mostra de Renato Pagliaro
0 fotógrafo italiano Renato Paglia

ro exibe a partir de hoje as séries “A- 
zul Brasil”, “Porto Alegre Espelho de 
Morano” e “Sons e Cores de Morano” 
nas Salas Negras do Museu de Arte 
Ado Malagoli. As 19h30min, um de
bate no auditório do museu marca o 
lançamento do álbum “Porto Alegre 
Espelho de Morano”, com a presença 
do cônsul-geral da Itália, Giovanni 
Marocco, entre outros participantes.

Além de registrar o cotidiano de ci
dades brasileiras, realçando a cor 
azul do pais, Pagliaro mostra imagens 
de Morano, considerada cidade co-ir
mã de Porto Alegre. Em “Porto Alegre 
Espelho de Morano" produz analogias 
visuais entre as duas metrópoles, com 
suas semelhanças e contrastes. O artista apresenta analogias visuais entre as cidades de Porto Alegre e Morano
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RENATO PAGLIARO
Salas Negras do Margs (Praça 
da Alfandêga s/n °).
Exposição do fotógrafo italiano 
Renato Pagliaro, com fotos de ci
dades brasileiras e da cidade ita
liana de Morano, considerada ci- 
dade-irmã de Porto Alegre. Visi- 
tação de terças a domingos, das 
1 Oh as 17h, até 7 de junho.
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FOTOS DIVULGAÇÃO

SEGUNDO CADERNO

Fotos comparam 

Capital e Morano
Exposição será inaugurada hoje no Margs

orto Alegre, uma das ci- li, o Margs,naPia* ■da.Amto- 
dades mais moranesas do ga. Sera acompanhad p ^

^fálLerr“idade tetana de Mora- José Fortunatti, entre outros, 
no, na Calábna. A mostra é obra . ^^“Vorto Xlegm desdê
d?' Coloca lado" WM, t Í regiões da Itá-
fàdo uma dezena de cenas das lia que mais mandou .mirantes 
duas cidades: meninos com ca- para »S d7\L9„“ma
miseta do Grêmio reclinados so- qtie, entre 189U e ’

SisSSri
Locatelli no Palácio Piratmi e o pnncipalmente artesaos, neg

3H!~s
C°Aeexposição pode ser visitada vibração da cor em cidades co 
a nartiiPdas^hde hoje, nas Sa- mo Rio, Iguaçu, Salvador e For
jas Negras do Museu de Arte do taleza, e Sons e Cores de Mora- 
Rio Grande do Sul Ado Malago- no, ainda sobre a cidade italiana.
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Bn baile dldSndefe de imigrantes moraneses em Horto Al
Procissão dècòrpus Domini ernMorano, pelãsiêntes do fotógrafo italianoa partir das 19h de hoje, Renato Pagliaro: apostolado do Uoraçao teJesus em Porto AlegreFoto de
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Arte e música nativa
agitam Porto Alegre

0 Margs promove somente até 
tioje a mostra dos artistas pop nor
te-americanos Roy Lichtenstein, He- 
ien Frankenthaler, James Rosen- 
quist e Frank Stella. Nas Salas Ne
gras, o museu apresenta neste 
domingo, a série de fotografias “Por
to Alegre - Espelho de Morano", do 
italiano Renato Pagliaro. Das lOh às 
17h. No restaurante Fratello Sole 
(Marquês do Pombal, 575), contínua 
a mostra “Elementar do fotógrafo 
Marcos Luconi. Das 19h à lh.

As exposições sobre futebol 
vimentam a cidade. Na Sala Augus
to Meyer da CCMQ (Andradas, 736
.1 esta a m°stra fotográfica 
0 Bale no Futebol”. Ainda no 3o an

dar esta “Futebol Arte” com obras 
de 29 artistas plásticos sobre o es- 
porte. Das 12 às 21h. No Museu do 
Trabalho (Andradas, 230), 25 dese
nhistas da Grafar participam da 
mostra "E Ripa na Chulipa”. Visita
ção das 14h às 18h.

As 17h, no palco da Rua de 
Eventos do DC Navegantes, a canto
ra nativista Fátima Gimenez inter: , 
preta sucessos de sua carreira.
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