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Gravuras e pinturas ganham destaque

"Pinacoteca Aldo Locatelli anos 70/Gra- ção "Uma Poética da Cor nas Oposições 
vuras" é uma das cinco exposições que têm Polares",. no saguão do Centro Municipal 
início hoje em Porto Alegre. A mostra, com de Cultura (Erico Veríssimo, 307). São 20 
curadoria de Virgília Gil de Araújo, reúne xilogravuras em vermelho e roxo que fa- 
obras de artistas como Zorávia Betiol, Ro- zem parte da pesquisa de mestrado em Poé- 
manita Disconzi, Vera Chaves Barcelos, Leo ticas Visuais, realizado na Ufrgs.
Fuhro e Regina Silveira. As gravuras po- O Richard Arte e Café (Mostardeiro, 974) 
dem ser visitadas no Margs (Praça da Al- apresenta 10 óleos sobre tela de Carmen 
fândega, s/n°), das lOh às 17h. Medeiros, a partir das 20h. O tema central

Outra novidade no Margs, a artista piás- são naturezas mortas, casarios e figuras 
tica e designer Heloísa Crocco participa do de mulheres. Parte da renda será destina- 
Projeto Presença. Ela exibe, na Pequena da ao Instituto JUSMulher.
Galeria, a última fase de sua pesquisa 'To- A artista plástica Mariza Monte expõe 
pomorfose", em desenvolvimento há 10 anos. obras em técnica mista. A mostra está na 

As 19h, Lurdi Blaut inaugura a exposi- Aliança Francesa (Carlos Gomes, 31).
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PINACOTECA ALDO LOCA- 
TELLI ANOS 70: GRAVURAS

,Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega, s/n°).
As obras que estarão expostas até o 
dia 7 de julho foram adquiridas na 
década de 70. A mostra tem curado
ria de Virgínia Gil de Araújo.
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^ PINACOTECA ALDO 
LOCATELLI ANOS 70: GRA
VURAS
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega, s/n°).
As obras que estarão expostas até o 
dia 7 de julho foram adquiridas na 
década de 70.
A mostra tem curadoria de Virgínia 
Gil de Araújo e traz obras de artistas 
como Zorávia Betiol, Romanita Dis- 
conzi, Vera Chaves Barcelos e Regi
na Silveira.
Visitação de terça adomingo, das lOh 
às 17h,
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PINACOTECA ALDO 
LOCATELLI ANOS 70: 
GRAVURAS
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega, s/n°).
As obras que estarão expostas até o 
dia 7 de julho foram adquiridas na 
década de 70. Visitação de terça ado- 

i rfiingo, das lOh às 17h.


