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NOVAS MOSTRAS DE ARTE EM PORTO ALEGRE
DIVULGAÇÃO/ZH

"V ▼ árias mostras estão sendo inau- 
V guradas na cidade. Hoje, às 
19h30min, a Lavoro D’Arte Galleria 
(Mostardeiro, 157/9) comemora seu 
segundo aniversário com uma mostra 
das três proprietárias: Angela Mene
zes, Beht Baltar e Gessy Geyer (qua
dro na foto). O vemissage terá uma 
performance de dança e a entrega do 
Troféu Lavoro 96, destinado àqueles 
que apoiaram a galeria nos dois anos 
de existência. Visitação de segundas 
a sextas, das 1 lh às 19h.

A partir das 19h30min, a mostra 
Ir-Mano - Artistas Latino-America

no Museu do Trabalho (Andra-nos,
das, 230), apresenta a performance 
pictórica-escultórica El Tango e dan
çarinos do Centro Paraná, de Entre 
Rios (Argentina). Visitação de terças 
a domingos, das 13h30min às 
18h30min, até 17 de novembro.

No Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°), desde terça, o 12° Salão de Cerâ
mica do Rio Grande do Sul pode ser 
visitado nos seguintes horários: até 10 
de novembro, de segundas a sextas, 
das 12h às 21h, e das 15h às 21h nos 
sábados, domingos e feriados. Depois, 
até o dia 24, a visitação será de terças 
a domingos, das lOh às 17h.

Outra mostra inaugurada esta sema
na também marcou a abertura de uma 
nova casa. A exposição de acrílicos O 
Sonho: manchas e Paisagens de Ro
seli Deon pode ser visitada no Espaço 
Cultural Arvel (Santana, 646), de se
gundas a sextas, das 9h às 20h. Aos 
sábados, das 9h às 18h.
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VARIEDADESQUINTA-FEIRA, 31 de outubro de 199624

Arte feminina tem destaque no dia
A mulher, artista ou modelo, é destaque nas exposições de artes plásticas que inauguram hoje

fotos divulgação A s artistas plásticas Angela Menezes. Gessy Geyer e Beth 
lABaltar inauguram coletiva hoje, das 19h30min às 22h, na 
Lavoro D’Arte Galleria (Mostardeiro, 157/9). Para o horário das 
20h30min, integrando o vemissage, está prevista uma perfor
mance de dança com Luciane Coccaro e Rossana Scorza, com 
a coreografia “Lavoro", de Angela Menezes, com base na músi
ca “Quadros de Exposição”, de Modest Mussorgsky. A mostra 
fica aberta até o dia 22 de novembro.

Na galeria Modernidade, em Novo Hamburgo (Casemiro de 
Abreu" 153. no centro) abre a nova mostra do Atelier Infantil 
Fazendo Arte, juntamente com trabalhos da artista Bianca 
Knaak, com registro fotográfico de Ita Kirsch. A exposição po
de ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 
14h às 19h, e aos sábados, das 9h às 12h.

O Margs abre hoje. a partir das 18h, a exposição de escultu
ras em terracota do artista plástico Maia. São 15 esculturas, 
de diferentes fases de sua obra, mostrando uma releitura pa
norâmica de todas as coleções desenvolvidas pelo artista até 
agora. Maia firma que esta mostra “é uma homenagem a todas 
as mulheres através das gordas, sensuais e singelas que. no 
seu cotidiano, se opõem à beleza estereotipada e cultuada pe
la moderna sociedade de consumo". Aberta à visitação até o 
dia Io de dezembro, de terças a domingos, no Espaço Vasco 
Prado, a mostra pode ser visitada das 9h às 21h, no 6o andar 
da CCMQ (Rua dos Andradas, 736).
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ra de Gessy Geyer numa das mostras de ho]e

EXPOSIÇÃO
FAZENDO ARTE — Mostra de trabalhos 
do atelier infantil, na Galeria Modernidade 
(Casemiro de Abreu, 153).
Xli SALÃO DE CERÂMICA — No Margs
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I □ O 12° Salão de Cerâmica do 

Rio Grande do Sul, que será 
aberto no próximo dia 29, no 
Margs, terá como homenageada 
a artista Marianita Linck, que 
participa da mostra com seus 
mais recentes trabalhos
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XII Salão de Cerâmica abre hoje no Margs
0 Margs é sede, de hoje até o próximo dia 24 de no

vembro, do XII Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul.
0 evento, criado em 1975, é organizado pela Associação Vera (Marquês do Herval, 280). A artista nasceu na Co-
dos Ceramistas. O projeto surgiu como uma mostra re- lômbia e veio para Porto Alegre em 1978. A especialida-
gional, mas a partir de 1986 alcançou abrangência na- de de sua obra são ilores e a abertura de sua mostra es-
cional. Desde 1992 é aberto também aos ceramistas dos tá marcada para hoje, às 20h30min, incluindo o leilão

de uma obra entre os presentes.
Na inauguração do novo Espaço Cultural Arvel (San- 

42 artistas gaúchos, além de participantes de Santa Ca- tana, 646), Roseli Deon apresenta a mostra “O Sonho:
tarina, Paraná, São Paulo, Bahia, Pará e Argentina. A Manchas e Paisagens”, com novos trabalhos da artista
comissão julgadora é composta por Ana Luz Pewtini, em pintura em acrílico. São dez telas nos tamanhos 70
Cláudio Ely, Constantina Iconomopoulos de Jones, Ja- x 50 centímetros. A exposição de Roseli Deon fica aber-
der Siqueira e Neusa Poli Sperb. O Salão 96 homenageia ta até o próximo dia 29 de novembro.
Maria Anita Linck, artista e mestra de toda uma geração Eleuza M. e Nicole Kunzler apresentam seus novos 
de ceramistas, por sua atuação pelo desenvolvimento de trabalhos na Galeria de Arte Centro Cultural Klinger Fi-
nossa cerãmica-arte. A mostra pode ser vista de terças a lho (24 de Outubro, 200). A mostra inaugura às 20h e
domingo, das lOh às 17h. pode ser vista de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Quatro artistas plásticas fazem vemissage hoje. 
“Flores de Rosy Moreno” é a nova atração da Galeria da

outros países que integram o Mercosul.
Dos 58 inscritos, foram selecionados para este ano
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XII Salão de Cerâmica do
RS abre no Margs às 17h, com 
obras de 42 artistas, selecionados 
do RS, SC, PR, SP, PA, BAe Ar
gentina. A artista homenageada 
nesta edição é Maria Annita Lin
ck e a mostra pode ser visitada até 
24 de novembro, de terças a do
mingos das 10 às 17h.
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712° SALÃO DE CERÂMICA 
DO RIO GRANDE DO SUL
Margs (Praça da Alfândega, s/n°), às 19h. 
Abertura da exposição e lançamento 

I do catálogo. Haverá uma homenagem

C

à ceramista Marianita LinJ< Vjsitação I 
ate 24 de novembro.
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Pjjf'VAD°RES — Coletiva reunindo tra
balhos de artistas plásticos gaúchos, na 
Galeria Gravura (Corte Real, 647)
LEW™ 0RT,Z,E JERÔNIMO'WISN- 
LtwsKl — Escultura, desenho e gravu- 

Sala Antônio Gonzalez do DCE- 
Pucrs (Ipiranga, 6681 - prédio 8).
RENE RUüUfT — Pinturas, na Galeria 
Joao Fahrion da CCMQ (Andradas, 736 - 
3o andar), até 7 de dezembro.
MAFHON REAL — Pinturas na Agência 
Bord-n- da CEF (Coronel Bordini, 58). 
PAISAGEM BRASILEIRA - Fotos, de 
Martin Streibel, na Galeria Xico Stockin- 
ger (Andradas, 736 - 6» andar)
PEÜRO WEINGARTNER - Pinturas, no 
Escritório de Arte Alto da Bronze (Mar
ques do Herval, 82), até 30 de novembro. 
PAULA MASTROBERTI - Pinturas, no 
Espaço Cultural Yázigi Sonilton Alves 
(fraça Japão, 155), até 28 de novembro. 
BONSAI — Exposição de árvores minia- 
turizadas, no Shopping Praia de Belas 
(Praia de Belas, 1181).
EDELWEISS BASSIS — Fotos, no Thea- 
tro Sao Pedro (Praça da Matriz, snc).
ROTH EM GARCIA LORCA — Dese
nhos e infogravuras, no Margs (Praça da 
Alfandega, sn»), até 20 de novembro. 
EMERI BOLASÉLL — Pinturas, na Aq. 
Açorianos da CEF (Cel. Genuíno, 423). 
FERROVIA ■*— Mostra fotográfica coleti
va, no Atelier das Massas (Riachuelo 
1482), até 18 de novembro.
XII SALAO DE CERÂMICA - No Margs 
(Alfandega, sn"), até 24 de novembro.
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112° SALÃO DE CERÂMICA 
DO RIO GRANDE DO SUL
Margs (Praça da Alfândega, s/n°). 
Exposição organizada pela Associação 
dos Ceramistas do Rio Grande do Sul, 
com apoio do Margs e da Secretaria de 
Estado da Cultura. A mostra conta 
com os trabalhos premiados de Silvia 
de Amorim Argemi (primeiro lugar), 
Alexandra Eckert (segundo), Osvaldo 
Luiz Gaia (terceiro), Zezé Kronbauer 
(quarto) e Sônia Stieh Machado (quin
to). Visitação de terças a domingos, 
das 1 Oh às 17h, até 24 de novembro.


