
v i o bo :

" o CNoejL/G òo tiovo
it

U)o^u: y\A^

£6 w*. <* A&o/f).

085'. 0 i/ibeo yio&r&b a Aíztz jvs-Múííeevtsrt
Vista aoò &IV£&&GS /tüGUUJS .



J ornai: 3^Q._I4%\_cl

ÜL/jal /.?_>0 ata:
• agin*: -Rõ^U.'. .o
Assunto: J/IAcIq - H (\C-G g

—
MARIA TOMASELLI - Na Bolsa de z 
Arte (Quintino Bocalúva, 1115), expo- Ç 
slçáo da artista plástica. Na mostra, 
pinturas e aquarelas. Atè dia 18, du
rante o dia. 3
ALICE BRUEGGEMANN E ALICE | 
SOARES - Na Arte& Fato (Santo An- ^ 
tflnio, 226) e no Ateller de Arte Crlsfln 8 
e Gonzalez (Praça Maurício Cardoso, o 
141), exposição em comemoração ao 
30? aniversário dos trabalhos destas 
duas artistas plásticas. Na mostra pin
turas e desenhos recentes.
COLETIVA - No Saguão do Centro Mu
nicipal de Cultura (Érlco Veríssimo, 
307), dentro do II Festival de Arte da 
Cidade de Porto Alegre, exposição co
letiva dos trabalhos de48 artistas plás
ticos. Reflete a Importante safra de 
consagradosartlstas dosul do Brasil. 
PROJETOARTE 
BRASI LEI RA-ACADEMISMO 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Matriz), reproduções foto
gráficas e alguns originais dos artistas 
mais representativos, além de um 
llvro-catátogo. Na mostra as seguintes 
obras: Almofada Amarela, de Leopol
do Gotuzzo, Croquls para um Cenário, 
de Manoel AraOio Porto Alegre, entre 
outros. Até dia 2 de agosto.
LURDt BLAUTH No Espaço de Arte 
Sandiz (Shopping Center iguatemi), 
exposição plástica. Na mostra, xilo
gravuras. Até dia 31, no horário co
mercial.
DULCE HELFER No Teatro de Cá 
mara (República, 575), às 21h, mostra 
fotojjráflca Golpes de Pequenas Soli- 
dões, da fotógrafa Dulce Helfer. Nesta 
sua éxposiçào Individual, a fotógrafa 
mostra a realldáde social e a solidão 
do cotidiano nos seus diversos aspec
tos, visto de forma multo especial. Até 
dia 26.
ROBERTO FEITOSA - Na Alencastro 
Guimarães Galeria de Arte (Marian 
te, 426), exposição do artista plástico 
carioca. Na mostra, telas de tamanho 
médio, pinturas em acrílico, tendo co
mo tema Paisagens Imaginárias. Até 
dia 18.
LOIDE SCHWAMBACH NoMuseu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega), exposição sobre Corpos: 
Questionamentos Nossos .... da artista 
plástica. Trata-se de uma coleção de 
23 desenhos em pastel, onde predomi
na o corpo em desdobramento, corpo 
que esconde, revela, figuras através 
de cordas. Até dia 2 de agosto, das lOh 
àsI7h. '
ÂNGELO GUIDO Na Sala de Artes 
da Associação Leopoldlna Juvenil 
(Marques doErval, 280), exposição de 
desenhos da artista plástica. Atè dia

oteiro
m@w

BANDALIERA — Auditório da As
sembléia Legislativa, às 21 horas com 
o show Nosso Lado Animal, de lança
mento do seu primeiro disco, que tem 
o mesmo nome. Trabalho competente 
de Alemão Ronaldo (vocal), Marclnho 
e Duca (guitarras) João (baixo) e Fá
bio (batería), fazendo rock'n rool com 
o apoio Inestimável de Fuguetl Luz, 
um dos pais do rock nesta terra. In- 
gressosa Cz* 100,00.
GLÓRIA OLIVEIRA - Theatro São 
Pedro (Praça da Slneta) ás 21 horas 
com o Show Louca de Cara, retornando 
ao palco de um teatro, mostrando um 
trabalho sempre renovado. Com dire
ção de L. E. Crescente ela se faz canto
ra, atriz e até dança, com Fernando 
Corona (teclados), Toneco (violão) e 
Fernando do O na harmônica e "enfei
tes". Ingressos de Cz* 50,00 a Cz* 
150,00. Somente hoie.
CANTO LIVRE - Sgt. Peppers (Dona 
Laura. 324) às 23 horas última apre
sentação do melhor vocal gaúcho, re
centemente vitorioso no Festival de 
Avarè (SP), mostrando um repertório 
selecionado entre os bons autores gaú
chos e do resto do Brasil, com Joca, 
Cynthla, Fernando e Pedro, com o 
apoio fiel dos teclados de Chico Ferret- 
tl. Couvert Cz* 80,00.
HAI KAI DANÇA & PERFORMANCE 
— Porto de Ells (Protáslo Alves. 1670) 
às 23 horas a performance (também) 
musical com as bailarinas Adriana 
Torres. LIgla Petruccl, Mônlca Dan
tas, Cecília Astiazarán, SuzaneWeber, 
Jussara Lerrer e Márcia Capra, cha
mada Entressalas. Couvert Cz* 60,00.
O CHORO É NOSSO - Partenon Tênis 
Clube (Bento Gonçalves, 2018) ás 21 
horas com o grupo Vibrações, lidera
do por Jessé Silva e participação espe
cial de João Vicente Interpretando re
pertório que tem Jacô do Bandolim, 
Pixlngulnha e outros, da casa. In
cluídos. Couvert Cz* 30,00.

No

Tnldade Parque Madeplnho (Rua Ar
rolo Grande, 50 — Cavalhada), ás 18h, 
dentro do Proieto Teatro nos Bairros, 
dança Intitulada Ego Movere. Ingres- 
sos a CzS 10,00.

;

i

WDPI©A EXCEÇÃO E A REGRA- Na Ter- 
relra da Tribo (José do Patrocínio, 
627); ás 21 h, em comemoração ao ter
ceiro aniversário da Terrelra da Tri
bo, encenada pelo grupo OI Nóls Aqui 
Travelz. Escrita em 1930, por Brecht, 
mostra a história de um comerciante 
tentando atravessar um deserto em 
grande velocidade para vencer um 
concorrente. A peça conta com 27 
atuadores. Entrada franca.

15.
KLE8ER ANTÔNIO VASCONCELOS 
- No foyer da Assembléia Legislativa 
(Praçada Matriz), mostra fotográfica 
que se caracteriza casas históricas, 
mcdelos fotográficos, numa viagem 
pelo Brasil, em sua primeira exposi
ção Individual composta por 40 fotos. 
Atè domingo.
KARIN LAMBRCHT Na Galeria Ti
na Presser (Paullno Teixeira, 35), 
mostra de pinturas e desenhos da ar
tista plástica, para festelar sua parti
cipação na próxima Bienal, em outu
bro. Atèdla 31, daslOh ásl2h edasl4h 
às20h, de segunda a sexta edas lOh às 
12 e 14h às 19h, no sábado.

O CHOQUE DE NOVO - No Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega), ás I5h30mln, VT focali
zando a arte de pós-modernlsmo. En- 
trada franca.______________________

*

AElllOfã®
MUTAÇÕES: UMA SELEÇÃO DE 
TRECHOS CLÁSSICOS - No auditó
rio da Discoteca Pítollca Natho Henn 
(Andradas, 748), às 12h, audição de 
discos de músicas clássicas. Entrada 
ranca.Angela pettini de oliveira

Na Singular Art & Design (Quintino 
Bocalúva, 940), exposição das escultu
ras da artista plástica. Atè dia 18, das 
9h ás 12he das 14hásl9h, de segunda a 
sexta: e das 9h30mlnás 13h, dossába-

EGO MOVERE - No Centro de Comu-dos. PESSOAS OBESAS - Na Associação
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neamente prosseguem os cursos de vídeo promovidos pela Associação 
dos Amigos do MARGS. Inscrições no local e informações pelo 
telefone 21-8456.
★ A Empresa Portoalegrense de Turismo expõe até 31 de agosto 
fotos turísticas da cidade no Museu de Porto Alegre, que fica na 
Rua João Alfredo, 582. São mais de cem fotos de prédios, monu
mentos, praças, folclore, artesanato, paisagens. Visitação de terças 
a domingos, das nove às 17 horas.
'★ O Museu Antropológico do Rio Grande do Sul expõe nesta semana 
reproduções de desenhos a bico-de-pena de José Lutzemberger sobre 
o colono alemão no Rio Grande do Sul. Os colonos chegaram a 
25 de julho de 1824 ao Porto das Telhas, Faxinai do Courita, para 
estabelecer o que viría a ser São Leopoldo. O falecido artista plástico 
registrou usos e costumes, o enfrentamento de uma terra diferente 
e a evolução que ramificou-se também para o artesanato e a indústria.
★ O escritor e ensaísta francês Paul-Louis Mignon chega ao Rio 
de Janeiro no princípio de agosto para proferir palestras sobre a 
importância do centenário de nascimento do ator e diretor Louis 
Jouvet. Estarão debatendo os diretores brasileiros Fernando Peixoto 
e Augusto Boal e o crítico e professor Yan Michalski. Jouvet trabalhou 
por muito tempo com o dramaturgo Jean Giraudoux. Em 1922 orga
nizou sua própria companhia que fez muito sucesso. Mas entre 41 
e 44. impossibilitado de montar as peças que desejava na Paris ocupa
da pelos alemães, partiu para a América do Sul e instalou-se no 
Brasil. Realizou temporadas no Municipal do Rio de Janeiro e influen
ciou toda uma geração de atores e diretores brasileiros.
★ De segunda a sexta-feira, a Discoteca Pública Natho Henn promo
ve em seu auditório, ao meio-dia, audições discofônicas. A atração 
de hoje são peças de Rossini e de Strauss. Amanhã haverá David 
Bowie e The Cure, na quinta-feira Fauré e Tchaikovsky e na sexta, 
o samba de Martinho da Vila e Orlando Silva.
★ Foi prorrogado até o dia 31 de julho o prazo para inscrições ao 
concurso III Prêmio Eldorado de Música. Interessados em concorrer 
a prêmios em dinheiro, viagens ao Exterior e gravação de um disco 
podem apresentar suas fitas no final de agosto, em São Paulo. Maiores 
informações podem ser obtidas através do telefone (011) 800-8565.

★ O projeto do Partenon Tênis Clube “O Choro é Nosso” firma-se 
cada vez mais como uma boa opção para os apreciadores do chorinho. 
Com apresentação de Roque Araújo Vianna, produtor do programa 
da Rádio Princesa “Tangos en la Noche”, criação e direção artística 
de Lúcio do Cavaquinho, arranjos e direção musical de Jessé Silva 
e apresentações do Grupo Vibrações," “O Choro é Nosso” traz a 
cada semana um convidado especial diferente. O Partenon TC fica 
na Avenida Bento Gonçalves, 2018 e o show tem início às 19 horas.
★ No próximo dia cir co de agosto haverá na Assembléia Legislativa 
um show nativista er í benefício do Setor Recreativo e Cultural da 
Penitenciária do Jacu . A partir das 20h30min apresentam-se Cenair 
Maicá, Dorotéo Fagu.ides, Maria Luiza Benitez, “Os Guapos”, Cha- 
loy Chara, Lúcio Yanel, Gaúcho Guapo, “Os Fronteiriços" e “Raiz 
Nativa”. Trata-se da II Quarteada Nativista, que acompanha a expo
sição de artes plásticas que abre hoje no Vestíbulo Nobre, peças 
criadas pelos presos. Na tarde do dia cinco, Antônio Marino Cardoso 
estará autografando seu livro “Receitas de Bandido”, também no 
vestíbulo.
★ Integrantes da Associação Brasileira de Críticos de Arte vão sele
cionar (-s melhores trabalhos apresentados no primeiro concurso de 
artes plásticas realizado no Brasil exclusivamente para médicos. O

.curso Tanakan de Artes está com inscrições abertas para médicos 
de qualquer Estado, desde que inscritos em seu Conselho de Medi
cina, tenham sido ou não premiados por suas obras de arte. Informa
ções podem ser obtidas com os representantes da Knoll ou pelo 
telefone (021) 342-2525, Rio de Janeiro.
★ O vídeo “O Choque do Novo” está sendo apresentado no Museu 
de Arte do RS de terças a domingos às 15h30min. Em 40 minutos, 
é focalizada a arte pós-modernista vista sob diversos ângulos. Simulta-


