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Anico Herskovits e Jorge Rein

Convite a um jogo
Hoje, ás 19h, no Museu de Arte do Rio Gran

de do Sul (Praça da Alfândega, s/ n?) aconte
ce o lançamento de dois livros: &, de Jorge 
Rein, ilustrado por Anico Herskovits e 
Xilogravura — arte e técnica, de Anico Hers
kovits. O lançamento ainda conta com uma 
mostra das xilogravuras que compõem o livro 
& e as etapas de criação anteriores a sua fina
lização, e que também se constituem em obje
to de estudo de Xilogravuras — arte e técnica.

Este livro, que tem como título o símbolo 
comercial que significa E, traz em sua con- 
cepp&o a busca de uma nova relação entre o 
livro e o leitor. São 224 páginas, artesanal- 
mente acondlcionadas numa caixa de pape
lão, que convida o leitor a uma espécie de jo
go, para que cada leitor ache seu caminho na 
composição do painel que ele compõe”.

Jorge Rein, uruguaio há 1B anos radicado 
no Brasil, participou de algumas coletâneas 
de contos no final dos anos 70, como De Corpo 
Presente e Corpo Insano. Foi também colabo
rador das revistas literárias Ficçfto e Escrita. 
Este é o seu primeiro livro individual. O 
símbolo &, também personagem principal do 
livro, atua como elemento de ligação entre as 
diversas realidades nele expostas. A idéia 
principal do & gira em tomo do circo, que ser
ve como um símbolo, um código que repre
senta diferentes situações de vida. O tema 
condicionou a forma, fragmentada, que traz 
ainda a sugestão: Misture Antes de Usar.

Na contracapa, um texto que orienta as re
gras do jogo, explicita suas intenções. & pre
tende ser um objeto de montagem aleatória, 
sem ordem nem progresso, onde qualquer re
sultado é válido e nenhum é perfeito. Partindo 
do princípio de que toda ordem é arbitrária, 
procura demonstrar que todo arbitro deter
mina uma certa ordem, mesmo que a ordem 
ideal seja praticamente inatingível e teorica
mente desejável”. Os textos básicos ocupam 
o anverso das fichas e, ainda que decifráveis 
individualmente, se dimensionam como frag
mentos de uma totalidade implícita e oculta 
em cada texto. O mesmo critério foi adotado 
pelas ilustrações, que ocupam 28 páginas.

Ainda que funcionem isoladamente, elas inte
gram também um grande painel que revela 
um circo. Sozinhas, elas delineam os persona
gens.

Editado pelo Tchè, este livro teve uma tira
gem limitada de 1.000 exemplares, numera
dos, sendo que destes, 100 sáo ilustrados 
nualmente. No próximo dia 2B, às 18h, Anico 
estará autografando seu livro Xilogravura — 
arte e técnica, na Feira do Livro. E, no dia 6 
de novembro, Jorge Rein estará também na 
Feira do Livro, às 18h, autografando &.

ma-
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Detalhe de Xilo de Anico

A s gravuras de Anico Herscovits acompanham os textos 
ride Jorge Rein na bela edição do livro lançado pela 
Tchê hoje, às 19 horas, no Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul (Praça da Alfândega, s/n). São textos poéticos em 
folhas esparsas que podem ser montadas pelo leitor à sua 
vontade. A caprichada edição conta com 100 exemplares 
feitos a mão e numerados e assinados.

J i
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0 circo de
Anico Herskovits

A xilogravura de Anico
A partir desta quarta-feira às 19h a artista 

plástica Anico Herskovits estará expondo 
nas Salas Negras do Margs, o projeto e as 
obras de sua autoria que deram origem aos 
livros Xilogravura - Arte e Técnica e 
este último, um livro com textos do escritor 
Jorge Rein. Falando sobre o seu livro, diz 
Anico que há 40 anos não se edita nada no 
Brasil sobre a xilogravura. “E a xilo — diz 
ela — deveria ser a gravura típica brasilei
ra, é só observar os trabalhos dos artistas de 
cordel. No Nordeste se realiza uma xilogra
vura maravilhosa”, observa Anico.

Falando sobre o livro onde ela cola
borou, diz a artista plástica que o tema para 
as ilustrações, (28 ao todo), é o circo assim 
como no livro, o tema está fragmentado fun
cionando cada página com uma leitura indi
vidual. ‘‘É importante salientar” diz a artis
ta, “que nesta mostra será exibido também 
o projeto do trabalho, o que é fato raro. Nor
malmente, no Brasil, o artista expõe o tra
balho pronto, acabado, e raramente o 
projeto”.
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'A’ O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul inaugura no 
final da tarde, nas Salas Ne
gras, a exposição de Xilogra
vuras de Anlco Herskovlts, 
que também farà o lança
mento de dois livros aqui no 
sul. O artista estará apresen
tando dez gravuras de pe
queno porte, que fazem par
te de um estudo para um tra
balho final, e seguem o 
espirito de um quebra- 
cabeças. Os livros de Anlco 
foram lançados recentemen
te na Bienal de São Paulo, 
sendo que "Xilogravura — 
Arte e Técnica” recebeu em 
1983 o prêmio do concurso 
nacional Ivan Serpa, realiza
do pela Funarte. O outro li
vro apresenta ilustra
ções sobre técnicas e proces
sos de xilogravura. Esta ex
posição fica no Margs até o 
dia seis de novembro.
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Porto Alegre, quinta-feira, 23 de outubro do 1986 — GAZETA M EllOANTIL SUL P s
Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

Aberturas de mostras 

movimentam galerias
por Luiz Carlos Barbosai

I 1950/70 pelos mais renomados
artislas pláslicos gaúchos,

I pam o novo espaço aberto do 
í MARGS à arte do colecionismo 
i (Pça. da Alfândega, s/n?, F: 21.
[ 8456), I ? andar de terça a do-

mingo, das lOàs 17horas. Até 23 
de outubro.

ocu-
Um intenso movimento £

nas galerias de arte, com §
inúmeras aberturas, amplia 1
o programa dos apreciado- I
res em variadas opções. A I
partir de hoje Paulo Porcel- 5
la (pinturas) e Plínio Be- J
nhardt (desenhos) expõem K
na Galeria Municipal de Ar- S
te, de Pelotas. Enquanto is- §8
so, a galeria de arte do Bade- |S 
sul (Sete de Setembro, 666) ifi 
abre coletiva com pinturas e °l 
desenhos de Loide Wagner, | ji 

Alfândega, s/n.° - F: 21.8456) de 
terça a domingo das 10às 17 ho
ras. Até 6 de novembro.
HÉLIO SANTOS — São 12 peças 
em mármore onde o artista ex
plora a cor, a textura e a forma.
No Centro Municipal de Cultura 
(Érico Veríssimo, 307, fone: 21.
6622) de segunda a domingo 
das 8h30min às 21 horas e du
rante espetáculos no teatro. Até 
4 de novembro..
LIANE MOYA — Objetos antigos 
de prata são resgatados, seccio- 
nados e compostos com ágata e 
couro para preservar símbolos 
da cultura Rio-Grandense. 
"D'Ornatus" está na Singular 
(Quintino Bocaiuva, 940) de se
gunda a sexta da 9 às 12 e das 14 
às 19 horas. Aos sábados, das 
9h30min às 13 horas. Até 31 de 
outubro.

ZÉLLO VISCONTI — "Sicolaco- 
lou" é o título da mostra de arte 
postal que está no hall da Agên
cia Filatélica do Prédio Histórico 
dos Correios e Telégrafos (Pça.

V~»*

h
FOTOGRAFIA

ü <*
DEDÉ FEDRIZZI — Em grandes 
dimensões, 18 trabalhos de foto- 
montagem onde o elemento ur
bano se une ao humano. No Es
paço IAB(AnnesDias, 166-F: 26. 
9348), todos os dias, das 9às 2 da 
madrugada. Até 30 de outubro.

m* \ 11 ^ d-* *V
de Assis, nos 15 óleos expostos 
na Alencastro Guimarães (Rua 
Mariante, 426 - Fone: 31.5100) 
de segunda a sexta das 10 às 20 
horas e, aos sábados, das 10 às 
18 horas. Até 27 de outubro.

MARILY CINTRA OPPERMANN
— Objetos do universo feminino 
trabalhados 
"Tanque de Pandora" está no Es
paço Investigação, do MARGS 
(Pça. da Alfândega, s/n?, F: 21. 
8456) de terça a domingo, das 10 
às 17 horas. Até 26 de outubro.

PROJETO RELEITURA — Releitu- 
ra da obra de Oswaldo Goeldi, 
"Caminho Abandonado", 
acrílico sobre tela, por Cyinthia 
Vasconcellos. No hall do 
MARGS (Pça. da Alfândega, 
s/n?, F: 21.8456), de terça a do
mingo, das lOàs 17horas. Até 30 
de outubro.

VII SALÃO DE CERÂMICA — 
Com a participação de artistas 
de todo o País, o VII Salão de Ce
râmica do Rio Grande do Sul 
ocupa a Grande Galeria do 2? 
andar do MARGS (Pça. da Alfân
dega, s/n?, F: 21.8456) e a Pe
quena Galeria, onde está a mos
tra de cerâmica popular, de au
tores pernambucanos, mineiros 
e cariocas, cujas peças podem 
ser adquiridas. De terça a do
mingo, das lOàs 17horas. Até26 
de outubro.

em

!

porcelana.em

COLETIVAS

CERÂMICA — Produções assina
das por Aglaé Oliveira, Lygia 
Mallmann, Vanda Bopp e Vera 
Becker. Na Sala de Arte da Asso
ciação Leopoldina Juvenil (Rua 
Marquês do Herval, 280 F: 22.
8211), de terça a sábado, das 15 "GUARDADOS DE UMA COLE- 
às 21 horas. Aos domingos, das ÇÃO" — Desenhos, têmperas, 
11 às 16 horas. Até 26 de outu
bro.

)

aquarelas, pinturas, gravuras e 
esculturas, produzidas entre
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Anico Herskovits
Os artistas plásticos, estudantes e professores de ar

te encontrarão no livro de Anico Harskovits, que será
hJ2??faíi0 h°3e ^ 18 h°ras’ nâo só informações so
bre a técnica como também a história da Xilogravura. 
O livro, que leva o nome dessa técnica, explica
cnn^?H eí* ° *nstrumental e ^giu de uma bolsa 
concedida pela Fundação Nacional de Arte (Funarte),
através de um concurso no qual a artista apresentou 

de xilogravura. Além de ser didática, a 
obra apresenta a opinião da autora, respondendo às 
polemicas sobre a xilogravura. Nele, Anico informa 
"r ° .qoe e xüogravura e faz sua distinção das 

H mlsta,s’ apresentando os materiais que aju- 
dam a desenvolver a técnica. A artista tem sido convi
dada a realizar cursos na Universidade de Bagé

Artf ® Chama atençào de Que seu livro 
dP n üph lacfla: 01601 de existirem poucos livros
de arte, o ultimo foi escrito em 1941, já esgotado só 
sendo encontrado em bibliotecas. Osvaldo Silva, seu
Slíftpn a da Moeda’ encarava a xilogravura vol-
tetía aos rotulos e reproduções. Daí o interesse do livro
de Anico Herskovits, o segundo livro editado sobre o 
assunto no Brasil. Tchê.
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Exposições
ANICO HESKOVITS - Expõe 
uma série de xilos e o projeto de 
dois livros que ilustrou. Nas salas 
negras do Margs ( 7 de Setem
bro, 1100- Fone 21-8456 - Cen
tro). Das 10 às 17h. Até dia 6 de 
novembro.
MARILY OPPERMAN Mos
tra a instalação "Caixa de Pando- 
ra”, reunindo peças em porcela
na. No Espaço Investigação do 
Margs ( 7 de Setembro, 1100 — 
Fone: 21-8456 — Centro). Das 10 
às17h. Até dia 30.
9o SALÃO NACIONAL - Sele
cionados nesta promoção da Fu- 
narte mostram seus trabalhos em 
técnicas diversas. No Margs ( 7 
de Setembro, 1100 
21 -8456 
17h. Até dia 7 de novembro.
OURO SOBRE TELA - Exposi
ção de pinturas de Léa Salusse 
Borges e Margarida Souza da 
Cunha. Espaço Cultural BFB (Si
queira de Campos, 824 — 5o an
dar — Centro). Das 10 às 17h.

Fone:
Centro). Das 10 às

Até dia 10 de novembro. 
SORIANO 
pinturas denominada "Corpo e Pa
isagem"; Galeria do Água na Bo
ca (Praça Conde de Porto Alegre, 
55 — Fone: 21-5131 — Centro). À 
noite. Até 18 de novembro. 
INOCÉNCIO 
autodidata expõe desenhos da sé
rie "Caminhos da Esperança". 
Bar Esperança (Fernandes Vieira, 
313 — Bom Fim). A noite. Até 16 
de novembro.
SALÃO DO JOVEM ARTISTA
— Mostra reúne os trabalhos 
premiados nesta tradicional pro
moção. Shopping Iguatemi (João 
Wallig - Três Figueiras) das 10 às 
22 horas.
MARIA BADDO
individual que reúne pinturas cujo 
tema é o "Ano Internacional da 
Paz". Atelier Estágio ( Cel. Bordi- 
ni, 1682 
Vista) das 14 às 20h. Até dia 31. 
EDGAR DO VALLE - Arquiteto 
mostra uma série de aquarelas 
tendo por tema a paisagem. Na 
sala de arte da Associação Leopol- 
dina Juvenil (Marquês do Herval, 
280 — Fone: 22-8212 — Moinhos 
de Vento). Das 15 às 21 h. Até 15 
de novembro.
COLETIVA — Reunião de traba
lhos de 29 dos mais expressivos 
representantes da arte no RS. Na 
nova sede do Banco de Crédito 
Nacional ( Siqueira de Campos, 
1204 - 
vembro.
LIANE MOYA
uma coleção de jóias em ágata, 
prata e couro. Na Singular (Quin
tino Bocaiúva, 940 — Moinhos de 
Vento). Até dia 31.
ÍLTON SAFFER - Fotógrafo, a- 
presenta uma série denominada 
"Momentos". No Museu do IPE 
(Borges de Medeiros, 1945 — 
Praia de Belas). Das 9h30min às 
17h. Até 7 de novembro.
NIURA FERNANDEZ - Pintora

Mostra série de

Jovem artista

Exposição

Fone: 31-6858 - Bela

Centro). Até 4 de no-

Apresenta

gaúcha realiza mostra-avaliação 
de pintura — 1965/86. Na Escola 
Brasileira de Artes (Mathias José 
Bins, 530 — Três Figueiras). Das 
9 às 11h30min e das 14 às 18h até 
o dia 31.
REJANE RAMOS Artista
gaúcha apresenta uma série de 
técnicas mistas, na Galeria da 
Companhia de Artes (Andradas, 
1780
Até 10 de novembro.
ZELLO VISCONTI - Artista ca
rioca, radicado em Brasília, apre
senta arte postal sob a denomina
ção de "Sicolacolou”. Na Agên
cia Filatélica da ECT ( Praça da 
Alfândega s/n° - Centro). Das 8 
às18h. Até dia 30.
FÁTIMA ANNES 
uma individual reunindo uma sé
rie de pinturas sobre papel. No 
Centro de Desenvolvimento da 
Expressão (Av. Ipiranga, 389 - 
Fone: 33-5032 — Menino Deus). 
Das 8 às 18h. Até dia 31.
HÉLIO SANTOS

Centro). Das 8 às 22h.

Realiza

Escultor
gaúcho realiza sua primeira indi
vidual reunindo uma série de 
mármores. No Centro Municipal 
de Cultura (Erico Veríssimo, 307 
- Fone: 21-6622 - Cidade Bai
xa). Das 8 às 22h. Até dia 4 de 
novembro.
MARIA INÈS — Artista gaúcha 
mostra pinturas da série "Cami
nhos, Espaços e Transparências". 
No Cristina Gonzalez Atelier de 
Arte (Praca Maurício Cardoso, 

Fone: 22-9193). Das 
13h30min às 18h30min. Até 8 de 
novembro.
O AUTOMÓVEL FAZ 100 
ANOS — Coletiva reunindo tra-
knlKnr r\r\ A C

/
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17h. Atè dia 7 de novembro.
OURO SOBRE TELA - Exposi
ção de pinturas de Léa Salusse 
Borges e Margarida Souza da 
Cunha. Espaço Cultural BFB (Si
queira de Campos, 824 — 5o an
dar — Centro). Das 10 às 17h. 
Até dia 10 de novembro.
SORIANO
pinturas denominada "Corpo e Pa
isagem"; Galeria do Água na Bo
ca (Praça Conde de Porto Alegre,
55 — Fone: 21-5131 — Centro). Á 
noite. Até 18 de novembro. 
INOCÉNCIO 
autodidata expõe desenhos da sé
rie "Caminhos da Esperança". 
Bar Esperança (Fernandes Vieira, 
313 — Bom Fim). A noite. Até 16 
de novembro.
SALÃO DO JOVEM ARTISTA
— Mostra reúne os trabalhos 
premiados nesta tradicional pro
moção. Shopping Iguatemi (João 
Wailig — Três Figueiras) das 10 às 
22 horas.
MARIA BADDO — Exposição 
individual que reúne pinturas cujo 
tema é o "Ano Internacional da 
Paz". Atelier Estágio ( Cel. Bordi- 
ni, 1682 - Fone: 31-6858 - Bela 
Vista) das 14 às 20h. Até dia 31. 
EDGAR DO VALLE - Arquiteto 
mostra uma série de aquarelas 
tendo por tema a paisagem. Na 
sala de arte da Associação Leopol- 
dina Juvenil (Marquês do Herval, 
280 - Fone: 22-8212 - Moinhos 
de Vento). Das 15 às 21 h. Até 15 
de novembro.
COLETIVA - Reunião de traba
lhos de 29 dos mais expressivos 
representantes da arte no RS. Na 
nova sede do Banco de Crédito 
Nacional ( Siqueira de Campos, 
1204 - 
vembro.
LIANE MOYA
uma coleção de jóias em ágata, 
prata e couro. Na Singular (Quin
tino Bocaiúva, 940 — Moinhos de 
Vento). Até dia 31.
ÍLTON SAFFER — Fotógrafo, a- 
presenta uma série denominada 
"Momentos". No Museu do IPE 
(Borges de Medeiros, 1945 — 
Praia de Belas). Das 9h30min às 
17h. Até 7 de novembro.
NIURA FERNANDEZ - Pintora 
gaúcha realiza mostra-avaliação 
de pintura — 1965/86. Na Escola 
Brasileira de Artes (Mathias José 
Bins, 530 - Três Figueiras). Das 
9 às 11h30min e das 14 às 18h até 
o dia 31.
REJANE RAMOS
gaúcha apresenta uma série de 
técnicas mistas, na Galeria da 
Companhia de Artes (Andradas, 
1780 — Centro). Das 8 às 22h. 
Até 1o de novembro.
ZELLO VISCONTI - Artista ca
rioca, radicado em Brasília, apre
senta arte postal sob a denomina
ção de "Sicolacolou". Na Agên
cia Filatélica da ECT ( Praça da 
Alfândega s/n° - Centro). Das 8 
às 18h. Até dia 30.
FÁTIMA ANNES 
uma individual reunindo uma sé
rie de pinturas sobre papel. No 
Centro de Desenvolvimento da 
Expressão (Av. Ipiranga, 389 — 
Fone: 33-5032 — Menino Deus). 
Das 8 às 18h. Até dia 31.
HÉLIO SANTOS 
gaúcho realiza sua primeira indi
vidual reunindo uma série de 
mármores. No Centro Municipal 
de Cultura (Erico Veríssimo, 307 
- Fone: 21-6622 - Cidade Bai
xa). Das 8 às 22h. Até dia 4 de 
novembro.
MARIA INÉS - Artista gaúcha 
mostra pinturas da série "Cami
nhos, Espaços e Transparências". 
No Cristina Gonzalez Atelier de 
Arte (Praca Maurício Cardoso, 

Fone: 22-9193). Das 
13h30min às 18h30min. Até 8 de 
novembro.
O AUTOMÓVEL FAZ 100 
ANOS — Coletiva reunindo tra
balhos de 46 artistas gaúchos 
tendo como tema o automóvel. 
Na Bolsa de Arte (Quintino Bo
caiúva, 1115 — Fone: 32-6799 — 
Moinhos de Vento ). Das 10 às 
12h e das 14 às 20h. Até dia 15 de 
novembro.
SEIS PINTORAS 
reúne trabalhos de Loide Wagner, 
Edi Wagner, Odalea Pulla, Ruth 
Schneider, Vireny Bettanin e Juli
ana Nassif. Na Galeria do Badesul 
(7 de Setembro, 666 — Fone: 
21-2655 R. 292 - Centro). Das 10 
às 12h e das 13h30min às 
16h30min. Até dia 14 de novem-

Mostra série de

Jovem artista

Centro). Atè 4 de no-

Apresenta

Artista

Realiza

:
Escultor

141

Coletiva

i

bro.
HELOÍSA CROCCO - Artista 
gaúcha reúne em sua primeira in
dividual objetos e uma instalação. 
Na Arte & Fato (Santo Antônio, 

Fone: 26-8870 - Indepen
dência). Das 10 às 12h e das 14 às 
19h. Até dia 30. "Objetos 
1976/84" no Theatro São Pedro ( 
Praça da Matriz. Fone: 27-5100 - 
Centro). Das 12 às 21 h. Àté dia

i
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ARTES PLÁSTICAS

novas fotos no IAB
Até quinta-feira, Dedé 

Fedrizzi continua expondo 
no espaço IAB (Annes Dias, 
166). São 38 trabalhos, de 
grandes proporções, em que 
elementos da paisagem ur
bana se unem a figuras hu
manas.

que retratam panos estão na 
Cambona Centro de Arte (Rua D. 
Laura, 204 - Fone: 35.1699), de 
segunda a sexta das 9às 12edas 
14 às 19 horas. Aos sábados, das 
9às 13horas. Até 30 de outubro.

PACHI LECOURT — Duas tape
çarias e 13 pinturas em acrílico 
sobre papel compõem a mostra 
do artista plástico argentino. Na 
Galeria Mucho Gusto (Rua Cel. 
Bordini, 822 - F: 31.7338) de se
gunda a sexta, das 10 às 12edas 
14 às 19 horas. Até 30 de outu
bro.

ROTEIRO

INDIVIDUAIS
MARIA INÊS — São 18 quadros 
que integram "Caminhos, Espa
ços e Transparências" e estão 
expostos na Galeria Cristina 
Gonzales (Pça. Maurício Cardo
so, 141 - Fone: 22.9193) de se
gunda a sexta das 10 às 12 e das 
13h30min às 19 horas. Até 8 de 
novembro.

RENATO HEUSER — São 13 pin
turas em acrílico sobre tela em 
grandes dimensões. Na Tina 
Presser (Paulino Teixeira, 35 — 
F: 32.3726) de segunda a sexta, 
das 10 às 12 e das 14 às 20 horas. 
Aos sábados, das 10 às 12 e das 
14 às 19 horas. Até 30 de outu
bro.

'*)

ANICO HERSKOVITS — São 10 
gravuras que compõem um que
bra-cabeças e ilustrações suge
rindo um circo, trabalho que ori
ginou a publicação dos livros: 
"Xilogravura — Arte e Técnica" 
e pela editora Tchê! Nas 
Salas Negras do MARGS (Pça. da 
Alfândega, s/n? - F: 21.8456) de 
terça a domingo das 10 às 17 ho
ras. Até 6 de novembro.
HÉLIO SANTOS — São 12 peças 
em mármore onde o artista ex
plora a cor, a textura e a forma. 
No Centro Municipal de Cultura 
(Érico Veríssimo, 307, fone: 21. 
6622) de segunda a domingo 
das 8h30min às 21 horas e du-

I

COLETIVAS
PINTURA — Heidi Wagner, Ju
liana Nassif, Odaléa Pulla, Ruth 
Schneider e Vireny Bettanin ex
põem óleos e acrílico sobre tela 
num total de 30 trabalhos. Na 
Galeria da Associação BADESUL 
(Sete de Setembro 666 - térreo - 
Fone: 21.2655, R. 292) de segun
da a sexta das 10 às 12 e das 
13h30min às 16h30min. Até 14 
de novembro.

\
!

ESPECIAIS

A RUA DA PRAIA — Registro fo
tográfico que apresenta, através 
das imagens de décadas passa
das e do presente, a lenta desca- 
racterização da Rua da Praia: 
um centro cultural que se trans
formou num conglomerado co
mercial. No Museu de Comuni
cação Social Hipólito José da 
Costa (Andradas, 959 - F: 21. 
6622) de segunda a sexta das 
6hl5min às 18hl5min e, aos sá
bados, das 14 às 18 horas. Até 1 ? 
de novembro.

rante espetáculos no teatro. Até 
4 de novembro.
LIANE MOYA — Objetos antigos 
de prata são resgatados, seccio- 
nados e compostos com ágata e 
couro para preservar símbolos 
da cultura rio-grandense. 
"D'Ornatus" está na Singular 
(Quintino Bocaiuva, 940) de se
gunda a sexta das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas. Aos sábados, das 
9h30min às 13 horas. Até 31 de 
outubro.

ZÉLLO VISCONT! — "Sicolaco- 
IõXj" é o título da mostra de arte 
postal que está no hall da Agên
cia Filatélica do Prédio Histórico 
dos Correios e Telégrafos (Pça. 
da Alfândega, s/n?), em horário 
comercial. Até 31 çle outubro.

r

N

N

PROJETO RELEITURA — Releitu- 
ra da obra de Oswaldo Goeldi, 
"Caminho Abandonado", em 
acrílico sobre tela, por Cyinthia 
Vasconcellos. No hall do 
MARGS (Pça. da Alfândega, 
s/n?, F: 21.8456), de terça a do
mingo, das lOàs 17horas. Até30 
de outubro.
"GUERRA DO PARAGUAI" —
Documentos, medalhas, conde
corações e mapas estão no Mu
seu Júlio de Castilhos (Duque de 
Caxias, 1321), de terça a domin
go, das 9 às 17 horas. Até 30 de 
novembro.

"E O AUTOMÓVEL CHEGOU..."

MARIA BADDO — Em acrílico 
sobre tela, os 14 trabc^hos da ar
tista abordam o tema da paz, 
apresentando pombas que a 
simbolizam. No Atelier Estágio 
Armazém de Arte (Cel. Bordini,
1682-F: 31.6868), de segunda a 
sexta das 14 às 20 horas. Até 31 
de outubro.
HELOÍSA CROCCO — Peças pro- — Mostra que comemora os 100 
duzidas com materiais naturais anos da indústria automobilísti- 
como: tecidos, madeira, papel Ca — das quais, 20 no Brasil—, 
artesanal e fibras vegetais. "Ob- retratando sua evolução. No 
jetos" está na Arte & Fato (Rua Museu de Comunicação Social 
Sanlo Antônio, 226 — F: 26. Hipólito José da Costa (Andra- 
8870) de segunda a sexta, dos 10 das, 959 F: 21.2926), de se- 
às 12 e das 14 às 19 horas. Aos gUnda a sexta, das 8hl5min às 
sábados, das 10 às 17 horas. Até I8h 15min. Sábados e domingos, 
30 de outubro. das 14 às 18 horas. Até 1 ? de no-
ENIO LIPPMANN—Os 19óleos vembro.
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Detalhe de xilo de Ártico
y Sô=àsXilogravura e livro 

de Anico na Gestual
O

o> Oricos desta que é a precürsó* 
ra das técnicas de gravar.SJ

A publicação deste livro é 
resultado do projeto que Ani
co ganhou em 1983 no con
curso “Ivan Serpa” da Fu- \ 
narte. Com a mudança de 1 
Governo, este prêmio foLtObJ 
nado sem efeito e a edttera 
gaúcha Tchê conseguiu os dP£, 
reitos para editá-lo. A deci-ü 
sâo é importante, tendo em* 
vista que a última publicação * 
no Brasil sobre o assunto foi * 
em 1941, escrita por Oswaldo* 
Silva, desenhista da Casa1-da* 
Moeda Além deste, Anrétf 
também responsável petas 
ilustrações com xilos do lim» 

de Jorge Rein, lançado' 
na Bienal do Livro de Sãtr 
Paulo.

Após ter inaugurado uma 
individual no Margs e lança
do o livro “Xilogravura: Arte 
e Técnica” na Feira do Li
vro, Anico Herscovlts encer
ra o ciclo de atividades hoje, 
em São Leopoldo, às 20h, na 
Galeria Gestual, com uma 
mostra de 10 gravuras recen
tes e sessão de autógrafos. 
Segundo a autora, o objetivo 
de seu livro “é permitir que 
qualquer estudante que nun
ca tenha feito uma xilo, con
siga fazê-la após ler o livro“. 
Nele Anico trata de detalhes 
pequenos mais decisivos para 
uma boa xilogravura, com 
cuidados com a matriz, esco
lha do papel, ferramentas, 
entintamento, manejo da im
pressora e aspectos histó-



Jornal: GOgfrUJO C^C

Data ....
Pagin»:_--------------- A<kSee
Assunto:_I.)^B4ÍSÍ3ei’- V ***

24 — QUARTA-FEIRA, 5 de novembro de 1986
-

Indicador
Grátis Encontro
MÚSICA AO MEIO-DIA - O
projeto da Susec apresenta, hoje, 
o pianista Ney Fialkow, vencedor 
do IV Concurso Nacional de Piano 
de Salvador, em 1981. Às 
12h30min, no "Foyer" do Theatro 
São Pedro.
NA UNIVERSIDADE - Recital 
de violino e piano, com Hella 
Franke Maly Weisenblum, às 18h, 
no Auditório Tasso Corrêa do Ins
tituto de Artes (Senhor dos Pas
sos, 248).
CORAL 25 de JULHO - De Por
to Alegre, regido pelo Maestro 
Nestor Wenholz, apresenta um 
concerto de músicas francesa, 
alemã e brasileira. No Instituto 
Goethe (24 de Outubro, 112), às 
20h30min.
EMOÇÕES 
grupo de dança MuDança que in
tegra o projeto Teatro nos Bair
ros, da Susec. No Cecopan (Bair
ro Cavalhada). 15 horas.
OFICINA DE EXPERIMENTA
ÇÃO E PESQUISA CÊNICA - 
Trabalho coordenado por Paulo 
Flores, para improvisações coleti
vas. Das 20 às 24 horas. Na Ter- 
reira da Tribo (José do Patrocínio, 
527 — Cidade Baixa).
SEMANA DE CULTURA DO 
CPERS — Apresentação dos cur- 
tas-metragens "O Natal do Bur- 
rinho" e "As Cobras, o Filme", 
seguido de um debate sobre mú
sica, teatro e cinema, com Aqui
les Reis (MPB-4), Luiz Eduardo 
Crescente e Henrique de Freitas 
Lima. Às 19 horas, no Colégio do 
Rosário (Independência) 
CULTURA VERSUS PARTIDO 
— Ciclo reúne candidatos e artis
tas em um debate em torno das 
propostas culturais dos partidos. 
Na conclusão, hoje o tema é 
"Cultura na Constituinte". Clube 
de Cultura (Ramiro Barcellos, 
1853 — Bom Fim). 18 horas.

V ENCONTRO NACIONAL DO 
LIVRO E VII ENCONTRO RE
GIONAL DE PESQUISA E LEI
TURA — Vera Teixeira de Aguiar 
(Puc/RS) fala sobre "A Leitura no 
enfoque semiológico-ideológico", 
às 8h30min, e Letícia Malard 
(UFMG) aborda "A Leitura no 
Ensino do II Grau", às 14h30min. 
No auditório da Caixa Econômica 
Federal (Andradas, 1000 - 12° 
andar).

Vídeo
O LAGO DOS CISNES - Cine- 
balé russo com música de Tchai- 
kowski. Às 15h, no auditório do 
Museu da Comunicação Social 
Hipólito José da Costa (Andradas, 
959 - segundo andar - Centro). 
Ingresso: CzS 1,00.
QUE VIVA MÉXICO - Clássico 
do cinema russo dirigido por 
S.M. Eisenstein e rodado no Mé
xico. Às 16h30min, no Museu da 
Comunicação Social (Andradas, 
959 - segundo andar — Centro). 
Ingresso: CzS 1,00.

Espetáculo do

Guaíba FM
A Rádio Guaiba FM 101.3 apre

senta, hoje, em Clássicos Banri- 
sul, às 21 horas, a Orquestra Sin
fônica de Chicago fegida por Sir 
Georg Solti, executando a "Sin
fonia N° 4 em Fá Menor, Opus 
36" de Tchaikowsky. Depois, às 
22 horas, Guaíba Laser destaca o 
pianista Richard Clayderman no 
disco "laser" "Amour".

Música
MACALÉ & MOREIRA DA 
SILVA — Os dois compositores, 
que resumem muitos anos da his
tória da MPB, se apresentam ape
nas hoje, assim como os gaúchos 
Zé Caradípia e grupo, e de Santa
na. Às 18h, no Projeto Palco, no 
Teatro da OS PA (Independência, 
925). Ingressos a CzS 30,00 (na bi
lheteria) e CzS 10,00 (com os bô
nus distribuídos pelos postos Ipi
ranga).
NOITE JAZZ — Com os músi
cos Edinho Espíndola, Tonda Pe- 
coits, Joel Brito e Luiz de Lima 
interpretando músicas de Herme- 
to Paschoal, Chick Corea, John 
McLaughlin, Dizzy Gillespie e Pat 
Metheny. Ao final, uma "jam- 
session". No Porto de Elis (Protá- 
sio Alves, 1670), às 23h. "Cou- 
vert”a CzS 20,00.
QUINTAL DE CLOROFILA - O
duo estará interpretando músicas 
do primeiro LP, Alamedas, e do 
próximo, Jornada, a ser lançado. 
No Bar Aconchego (José do Pa
trocínio, 808), às 23h, apenas ho
je. "Couvert" no local.

Dança
UM SONHO MEU - Espetácu
lo de dança contemporânea com 
o grupo dirigido por Suzete Otto. 
No Teatro Presidente (Benjamin 
Constant, 1773-Fone 43.3376 - 
Floresta). 21 horas. Ingressos a 
CzS 70,00.
ESCOLA DE DANÇA GUTIER-
RES — Apresenta seu 19° espe
táculo anual, sob a direção-geral 
de Elisabeth Gutierres Etges. O 
programa é constituído por três 
atos, onde participam as classes 
infantis, o grupo de sapateado e o 
de dança clássica. Salão de Atos 
da PUC (Cidade Universitária, 
Partenon). 20h30min. Ingressos 
no local.

Bares
LEANDRO CACHOEIRA - O
músico e compositor nativista se 
apresenta hoje, a partir das 21 h, 
no Bar Desgarrados (João Alfre
do, 321). "Couvert" a CzS 10,00.

Exposições
ANICO HESKOVITS - Expõe 
uma série de xilos e projeto de do
is livros que ilustrou. Nas salas 
negras do Margs (7 de Setembro, 
1100 — Fone 21.8456 — Centro). 
Das 10 às 17h. Até dia 6 de no
vembro.
9o SALÃO NACIONAL - Sele
cionados nesta promoção da Fu- 
narte mostram seus trabalhos em 
técnicas diversas. No Margs (7 de 
Setembro, 1100 — Fone 21.8456
— Centro). Das 10 às 17h. Até dia 
7 de novembro. 
SIMPLICISSIMUS 
reúne 100 caricaturas realizadas 
por artistas para esta revista ale
mã que circulou no início do sécu
lo. Sala de Exposições do Theatro 
São Pedro (Praça da Matriz s/n°
— Fone: 27.5100 — Centro). Das 
12 às 21 h. Até dia 23.
LURDI BLAUTH 
gaúcha mostra uma série de xilos 
recentes. Atelier Mariatereza 
(Souza Doca, 52/02 
31.7004 — Petrópolis). A partir 
das20h. Até sábado.
FEIRA DA GRAVURA - Mos
tra reunindo trabalhos de grava
dores que atuam nas oficinas do 
Atelier Livre. Pavilhão junto ao 
CMC (Erico Veríssimo, 307 - 
Fone: 21.6622 — Cidade Baixa). 
Das 10 às 22h. Até dia 10.

Mostra

Gravadora

Fone:


