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RELATÓRIO DE EXPOSIÇÃO

Título: ILUMINAÇÕES E LITURGIA 

LATA: 06 de agpsto a 06 de setembro 

Local: Salas Negras 

R2 de obras expostas: 29 

n2 de visitantes:

Co-Promoção: Instituto Cultural Judaico Marc Chagall 

Artista: Laura Cesana

Responsável: Maria Lucia von Hoonholtz, Paulo Gomes

Características: Mostra de desenhos em técnica mista com temática judaico-

portuguesa.

Montagem: Ás obras foram entregues pessoalmente pela artista, que diagra- 

mou e dispôs as obras. Poi montada pelos senhores Sri e Horizon 

te, da equipe do museu, 0 material de informação e orientação 

foi disposto pelo Sr, Paulo u0nes. A vitrine com currículos 

materiais diversos de divulgação foi elaborada pela artista.

Abertura: Contou com presença da diretoria do Instituto Cultural Judaico 

ííarc Chagall e convidados. Foram distribuidos catálogos/progra

mas da mostra.

832

e

Lesmontagem: realizada pela equipe do Museu. As obras foram enviadas para 

a artista por via postal.

Observação: A Artista doou uma das obras expostas para o acervo do Museu.

Porto Alegre, 08/09/91 

Paulo Gomes - NET
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sos na área dç artes cênicas sen
do três de teatro voltados para 
crianças, adolescentes e adultos, 
e outro de acrobata. De 2 a 20 de 
agosto Acrobacia para Adoles
centes. ministrada por Sirlei Ala- 
niz. De 6 de agosto a 11 de se
tembro. oficina de Exercícios 
Teatrais pelo ator e professor de 
teatro RafaeU Baião. De 6 de 
agosto a 28 de novembro pelo 
ator. cenógrafo e figurinista Ale
xandre Silva, e de 7 de agosto a 
29 de novembro Teatro para 
Adolescentes também. por Ale
xandre Silva. Inscrições e inforL 
mações na Casa de Cultura Ma
rio Quintana — fone 2I-7147 — 
ramal 289.

PINTURA EM ACRÍLICO - MERCEDES SOSA - A gran- do em Música da UFRGS. com
Marília Bezerra.ARTES

PLÁSTICAS
de cantora argentina. Mercedes 
Sosa. estará no Auditório Araú
jo Viana no dia 25 de agosto, às 
21 horas — Informações, fone BANDA MUNICIPAL — Deju- 
21-6622 — ramal 31. lho a dezembro de I99l. a Ban

da Municipal cumprirá um calen
dário fixo de apresentações na ci- 

MÚSICA NO SOLAR — A pro- dade. No domingo da primeira 
posta de levar música ao Museu semana de cada mês se apresenta 

' de Porto Alegre terá este mês três às 16 horas no Auditório Araújo 
edições. Dia 3 de agosto será o Viana; na segunda-feira da segun

da semana toca às I2h30min. na

O Curso desenvolvido por Rober
to Fajardo acontece de 7 a 23 de 
agosto, das 18 às 21h30min e é 
abçrto a todos os interessados, 
com ou sem experiência. Maio
res informações na Casa de Cul
tura Mario Quintana. ou pelo fo
ne: 21-7147.

TRANSGREDIR E CRIAR -
Este é o curso que Berenice Uni- ^ Grupo Lamento interpretando .
kowsky oferece de 9 a ll de músicS de Lúcio do Cavaquinho. • praça XV. No domingo da tercei-
agosto. no 3f andar da Casa de Dia 17 é a vez de Rubens Santos ra semana do mês apresentá-se no
Cultura Mario Quintana. e dia 31 com James Liberato e Brique da Redenção, às Ilh: e.

Banda mostrando o choro moder- na quarta-feira da quarta semana
do mês. às I5h. a Banda realizano gaúcho. Sempre às I8h30min 

Maiores informações fone ensaio aberto ao público, no Au- 
21-6622 - ramal 31. ditório Araújo Viana.

MARILICE CORONA - Até 
17 de agosto, na Galeria de Arte 
da Casa de Cultura Mario Quin
tana. a artista plástica expõe seus 
trabalhos em acrílico sobre tela. 
Com o patrocínio parcial do In- 
língua. a exposição pode ser vi
sitada de terças a domingos, das 
9 às 21 horas.

CHORO — No projeto "O Cho- SILVANA CRUZ - A cantora 
ro" da Secretaria Municipal de Silvana Cruz apresenta seu show 
Cultura as mostras iniciam dia 5 "De Mim", de 3 a 5 de setem- 
de agosto na Escola Municipal bro no Teatro Renascença, às 21 
João Satte. às 10h30min. com o horas, 
grupo Reminiscência. Dia 10 é o

PANORAMA DA FIGURA- ILUMINAÇÕES E LITURGIA JívitaMapa.'àsMh.'Dia MARTIN COPLAS - O cantor’
ÇAO — De 1 a 18 de agosto o — A artista Laura Cesana reaii- | j na Lomba do Pinheiro, para- latino-americano Martin Copias
Instituto de Artes Visuais realiza, za exposição de 6 de agosto a o da ]q_ às 16h. apresentação de estará na Sala Álvaro Moreira de
no espaço Vasco Prado, um pa- de setembro no MARGS. Salas Rocha d() Bandolim e no dia l7 2 a 4 de agosto. Rua Erico Ve-
norama das esculturas que tratam Negras. O evento vem acompa- na Escola Municipal Judith de rissimo. 307. POA-RS.
a questão da figuraçao. Entre os nhado de palestras sobre os te- Araúj0 no Morro da Cruz. Air.
artistas indicados. Xico Stockin- mas: "Signos e Símbolos na Pin- |Qn do Bando|im e seu Regional. •
ger e Nilton Maia. O espaço Vas- tura de Laura Cesana . no dia 7 Informações fone 21 -6622 - ra-
co Prado fica no 6? andar da Ca- de agosto as 17 horas, e Vesti- ^
sa de Cultura Mario Quintana — gios Hebraicos em Portugal", no 
Andradas. 736. dia 8. mesmo horário.

FOTOGRAFIAChina e guitarra — Obra de Nilton 
Maia Ruv Varelta

UM ESTRANHO SR. MAS-
LIAH — O espetáculo será apre
sentado de 13 ã 15 de agosto no 
Teatro de Câmara, às 21 horas.

PROJETO SOLO — O músico República. 575.
ARTE EM SANTA MARIA — DECORAÇÃO — A Escola de e compositor Claudc Bolling se- 
A Prefeitura Municipal e o Insti- Decoração de Interiores inicia, no rá interpretado por Daniel Wolf
tuto de Artes Eduardo Trevisan próximo dia 19 de agosto, cursos (violão). Dunia Elias (teclados). AURORA BOREAL — A ban-, Fernando Rrenta
promovem até o dia 11 de agosto com os seguintes temas: A Cor na Zé Montenegro (batería) e Eval- da se apresenta de -7 a 29 de Kuy vueildC f
uma exposição coletiva com mais Decoração. Desenho e Detalha- do Guedes (baixo). O Projeto So- agosto, às 21 horas na Sala Al- no inauguram. " ^ ~ '
de 60 artistas. Como convidada mento de Móveis. Prática da De- Io acontecerá no Teatro Renas- varo Moreira. Rua Erico Vens- to. a exposição tc togra -
especial, a artista Berenice Gori- coração. Prática de Projetos Re- cença, dia 20 de agosto, às 21h. simo. 307. reza- 9ue ocorre ate
ni. A exposição se realiza no hall sidenciais e Desenho em Perspec- Informações fone 21 -6622 — ra- mo mes- 1 e, ° c ™
de entrada do Banco do Brasil. tiva. Os cursos têm duração de mal 31. enf(Klue *¥?da Profr na,^rf'
Rua Cel Niderauer. 1681 - San- dois meses, com opções entre »• a «posição se radia na Sala
ta Maria. manhã, tarde e noite. A Escola de tAuSu*0 de Cul'

Decoração de Interiores fica na A CENSURA NA MPB — A re- tura Marl° V111
Rua Mathias José Bins. 530 — lação dos governos autoritários
Bairro Três Figueiras. Informa- com a Música Popular Brasileira
ções pelos fones: 34-5033 e g mostrada no Projeto A Censu-
34-5732. ra na MPB numa versão didática

apresentada por Beto Hermann e 
Henrique Kunz. Dia 13 de agos- 

O to na Escola Municipal Ana íris 
às 10h30min. dia 20 na Escola

Trabalho do artista

ENSAIO FOTOGRÁFICO -

EXPOSIÇÃO - O Museu An
tropológico do Rio Grande do Sul 
realiza até o dia 31 de outubro a 
exposição fotográfica "A Memó
ria. a Terra e o Homem". O 
evento é uma realização do De
partamento de Ciências Sociais 
das Faculdades Integradas de 
Santa Cruz do Sul. O Museu An
tropológico fica na AC. Venâncio 
Aires. 278. . ■ V

GRAVURA EM METAL -
artista plástica Silvia Cestari Cu
nha ministra, a partir de 15 de 
agosto, o curso de gravura em 
metal, no Ateliê de gravura do 
MARGS. Maiores informações 
fone: 27-2311.

ARTES
CÊNICASFRANCISCO PORALE - ' 

artista plástico Francisco Porale
realiza exposição de suas telas na Municipal D.M. Costa, também
Casa de Cultura de Pelotas na se- às 10h30min e dia 28. às FESTIVAL DE TEATRO DE
gunda quinzena de agosto. 18h30min na Escola Municipal PELOTAS — Na segunda quin-

Lidovino Fanton (Restinga Ve- zena de agosto acontece naquela 
lha). Informações fone 21-6622 cidade o VII Festival de Teatro de 
— ramal 31. Pelotas, com mostra de espetácu

los do Brasil e exterior, no Tea
tro Sete de Abril. Também acon- 

PROJETO INCENTIVO — tecerão espetáculos nos bairros da 
(Suzuki). O projeto visa incenti- cidade.
var as crianças que praticam téc- CURSO D£ DANÇA _ A ^
meas instrumentais a desenvolve- tir de [ ? de agosto estarão ater-

íf FESTA ROCK-O Auditório
sobre Experiências grafico- Araújo viana terá a Festa Rock Salão Mourisco da Biblioteca Pú- DRAMÁTICA ~ 0 Centro de Ma
plásticas, no Atelier de gravura Com as bandas De Falia. Leviatã blica. Este mês será no dia 14. às Estudos de Teatro do Museu do realizadona Q«a de^lturaM
do MARGS. das 14 às 18 horas. e INRI n0 dia 10 de agosto, às 20h. Informações pelo fone Trabalho .nica d.a 3 de agosto. ™
Informações pelo fone: 27-2311. 21 h.30min. Maiores informações 21 -7147 no Instituto Estadual de °f,cina de al'^ade dramática pa- uma que meta ~ dal

M.ÍKira na Taí» de Cnlmra Ma- ra adullos e adolescentes, coorde- to e vai até 1A de novembro para
Ü Arnmana d ° nada pela atriz Sônia Pellegrino. iniciantes. A outra turma do d.a

PINTURA E TEATRO - De 7 no Quintana. Inscrições e informações fone 15 de agosto a 14 de novembro
a 28 de agosto, Tuca Stangarlin 41-5364. para as pessoas já com experiên
ministra a oficina Da Pintura ao PENA BRANCA & XAVANTI- cia. Ministrado pela atriz e bai
Teatro. Tendo as crianças como NHO — A dupla mineira Pena RECITAL DE FORMATURA larina Lisaura Souto, que utiliza
público alvo. a oficina se realiza Branca & Xavantinho estará na — Dia 31 de agosto, às 18h no . rá o violoncelista Ricardo Perey
sempre às quintas-feiras, das 9 às Restinga no dia 17 de agosto e no Salão Mourisco da Biblioteca Pú- OFICINAS DE ARTES CENI- ra para desenvolver seu trabalho
1 lh30min na Oficina Sapato Fio- Auditório Araújo Viana no dia blica acontecerá o recital de For- CAS — Durante o mês de agos- Inscrições na Rua das Andradas.
rido. na Casa de Cultura Mario 18. às 21 h. Maiores informações. matura (Piano) dos alunos do to. a Casa de Cultura Mario 736 ou fone 2J-7J47 — ramal
Quintana - Andradas. 736. fone 21-6622 - ramal 31. Curso de Pós-graduação/mestra- Quintana promoverá quatro cur- 289.

PINTURA MATÉRICA - De 
22 a 26 de agosto, das 19 às 22 
horas, a artista Nilde Prado de
senvolve o curso de pintura ma- 
térica. técnica que aproveita lixo 
e sucata, transformando-os com 
massa batida e tinta. Informações 
e inscrições no MARGS. salas 11 
e 12.

DANÇA
MÚSICA

LAURA CESANA - De 13 a 15 
de agosto, a artista realiza curso1

fone 21-6622 — ramal 31.

.»•' t ' . * >.V,'' Y.TRIN-TA V '
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★ ★ ★ Nos dias 7 e 8 de 
agosto, às 17h, a artista 
plástica Laura Cesana fará 
duas palestras no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega s/n°) 
sobre Signos e Símbolos e 
Vestígios Hebraicos em 
Portugal. Laura também 
vai ministrar um curso so
bre Experiências Gráfico- 
Plásticas, de 13 a 15 de 
agosto, das 15h às 17h, no 
Atelier da Gravura. Inscri
ções e informações pelo te
lefone 27-2311.

\

* •.
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■ Na próxima terça, nas 
Salas Negras do Margs, o 
Instituto Judaico Marc 
Chagall inaugura a exposi
ção das obras de Laura Ce- 
sana, que já mostrou seu 
trabalho no mundo inteiro.
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LAURA CESANA
A artista plástica italiana, radicada 

em Portugal, Laura Cesana expõe 
seus trabalhos nas Salas Negras do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs) a partir do dia 6 de agosto. 
Ela apresenta uma série de pinturas e 
colagens institulada Iluminações e 
Liturgia. No dia 7, às 17h, no auditó
rio do Margs, será realizada palestra 
sobre Signos e Símbolos na Pintura 
de Laura Cesana. No dia seguinte, 
no mesmo horário, eia falará sobre 
Vestígios Hebraicos em Portugal, 
um dos temas mais constantes 
sua obra. De 13 a 15 de agosto, no 
Atelier de Gravura do Margs (Praça 
da Alfândega s/n°), Laura Cesana 
vai ministrar um curso sobre Expe
riências Gráfico-Plásticas.

em
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viços
Portuguesa expõe nas Salas Neg

:

A artista plástica portuguesa,
Laura Cesana, recebeu, em outu
bro do ano passado, uma bolsa de 
estudos da Fundação Calouste Gul- 
benkian para realizar uma investi
gação no terreno artístico. Ela es
colheu pesquisar os vestígios plás
ticos da cultura judaica em Portu
gal. A mostra “Iluminações e Li
turgia", que será inaugurada ter
ça-feira, às 19h, nas Salas Negras 
do Margs (Pça. da Alfândega, s/ 
n°), traz à cidade parte desse tra
balho onde ela exibe obras realiza
das a partir desta Investigação em 
busca das raízes Judaicas. Laura, “Vestígios Hebraicos em Portugal 
que morou em Porto Alegre duran- Visão de uma Pintora”, dia 8. tam- 
te 2 anos, há 20 anos, e freqüentou bém às 17h, sobre os rumos de seu 
o Atelier Livre da Prefeitura, irá trabalho. Laura é professora na 
fazer duas palestras e dar um cur- Escola Superior de Educação em 

A. Primeira palestra (dia 7, às Lisboa, na cadeira de Educação 
l?h) trata de ‘Signos e Símbolos na Visual, e de 13 a 15 de agosto fará o 
Pintura de Laura Cesana”, onde curso “Experiências Gráfico-Plás- 
ela fala sobre sua produção artísti- ticas". Todas as atividades são no 
ca, antes da pesquisa. A segunda é auditório do Margs

'om ■5m
:-v, ■■■ ■.

Laura Cesana e sua obra
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Minitêxteis e obras de 

Laura Cesana no Margs
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul promo

ve duas exposições a partir de hoie em suas de
pendências. A artista plástica Laura Cesana 
inaugura hoje, às 19 horas, nas Salas Negras, 
a mostra “Iluminações e Luturgia”, que reúne 
cerca de 30 trabalhos da artista. Com apoio do 
Instituto Cultural Marc Chagall, as obras per
manecem no local até Io de setembro para visita
ção pública.

Laura Casana nasceu em Roma, onde cursou 
Ciências Econômicas. Posteriormente estudou 
arte em Lisboa, Boston, Porto Alegre, Roma e 
Nova Iorque. Em Porto Alegre, a artista estudou 

■ pintura, gravura e desenho no Atelier Livre, em 
1971 e 72. Casana possui obras em vários museus 
do mundo, especialmente em Portugal. Amanhã 
e quarta-feira, às 17 horas, a artista fará pales
tras no Auditório do Margs.

O Centro Gaúcho de Tapeçaria Contemporâ
nea e o Centro de La Tapeçaria Uruguaya reali
zam a partir de hoje, às 19 horas, na Pinacoteca 
I do Margs, o II Encontro Latino-Americano de 
Minitêxteis, que conta com 130 obras de 79 artis
tas selecionados no Brasil, Argentina, Colômbia, 
Chile, Uruguai, México e Porto Rico. A mostra 
fica no local até 8 de setembro e tem como obje
tivo o intercâmbio cultural entre os artistas da 
América, sendo que o primeiro encontro foi reali
zado em Montevidéu, em 1988.

. |L—M#§pi8&
________________________iii
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Pintura de Laura Cesana
O Instituto Cultural Judaico Marc 

Chagall e o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul promovem, no MARGS 
(Praça da Alfândega s/n°) exposição da 
artista plástica italiana, radicada em Por
tugal, Laura Cesana, intitulada Ilumina
ções e Energia.

A busca das raízes judaicas é uma 
das características marcantes de suas co
lagens e pinturas. Com um currículo de 
premiações importantes e várias exposi

ções individuais, Laura tem seus traba
lhos espalhados por museus e galerias. O 
poeta Fernando Pessoa é tema de expres
siva parte de sua produção.

fazer palestras, amanhã e quinta-feira, 
com os temas: Signos e Símbolos na Pin
tura de Laura Cesana e Vestígios Hebrai
cos em Portugal (Visão de uma Pintora), 
no auditório do MARGS, às 17h; nos dias 
13,14 e 15 de agosto ela vai dar um curso 
sobre Experiências Gráfico-Plásticas, 
Atelier de Gravura do MARGS. Nesta 
mostra ela apresenta 30 trabalhos. Diz 
Laura que “pintar é um encontro contí
nuo comigo mesma, com o mundo, com 
meus limites e minhas miragens”.

Em 1971 estudou pintura, desenho e 
gravura no Atelier Livre da Prefeitura. É 
formada na Escola Superior de Educação 
pela Arte de Lisboa e estudou gravura na 
Temple University, em Roma, e desenho 
na Art StudenCs League de Nova Ior
que.

no

Além da exposição, Laura Cesana vai
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De Fayga Ostrower De Carmen Vieira

Fayga expõe litos e aquarelas
MOSTRA E NO BFB. E A AGENDA INCLUI PINTURA, DESENHOS E FOTOS
f') Espaço Cultura BFB (Siquei- 
vy ra Campos, 824/5°) apresenta 
55 obras, que incluem aquarelas 
recentes e litografias da década 
de 80, da artista plástica de ori
gem polonesa Fayga Ostrower, na 
mostra “A Música do Silêncio”, 
que será aberta às 19h. Antes, às 
15h, Fayga realizará palestra e 
autografará os livros “Universos 
da Arte” e “Acasos e Criação Ar
tística”, no mesmo local>JÍaâ Sa
las Negras do Margs (Pça. da Al
fândega, s/n°), a portuguesa Lau- 
ra Cesan inaugura a mostra “Ilu
minações e Liturgias’ L com 30 
obras onde a artista busca símbo

los e identidade das raízes judai
cas ~ em Portugal. Ainda no mu
seu. em sua Pinoteca 1, o Centro 
Gaúcho de Tapeçaria Contempo
rânea, junto com o Centro da Ta
peçaria Uruguaia, promove o 2° 
Encontro Latino-Americano de 
Mini-Têxteis, com 130 obras de 79 
artistas selecionados de sete pa
íses. As I9h30min, na Sala de Ex
posições do DMAE (24 de Outu
bro. 200), Carmen Vieira apresen
ta 10 trabalhos de grande dimen
sões em acrílico sobre tela. Hele
na Maya D’Avila exibe uma série 
de pinturas e desenhos denomina
da “Apoteose”, às 19h, na Aliança

Francesa (João Manoel, 282) e 
Ione Ayala Queiroz mostra óleos 
sobre tela, no Hotel Everest (Du
que de Caxias. 1357). às20h.
■ “A Morte da Alemanha Socia
lista”, é a exposição fotográfica 
que Luiz Eduardo Robinson 
Achutti apresenta, às 19h30min, 
no foyer do Café-Concerto da 
CCMQ (Andradas, 736/7°), sobre 
Berlim de maio de 1989 a outubro 
de 1990. antes e depois da queda 
do Muro. E na Sala Augusto Mey- 
er, ainda na CCMQ, Fernando 
Brentano e Ruy Varella inaugu
ram, às 20h, a instalação fotográ
fica “Natureza”.
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artes plásticas

Pintura de Laura Cesana
fazer palestras, amanhã e quinta-feira, 
com os temas: Signos e Símbolos na Pin
tura de Laura Cesana e Vestígios Hebrai
cos em Portugal (Visão de uma Pintora), 
no auditório do M ARGS. às 17h; nos dias 
13,14 e 15 de agosto ela vai dar um curso 
sobre Experiências Gráfico-Plásticas, no 
Atelier de Gravura do MARGS. Nesta 
mostra ela apresenta 30 trabalhos. Diz 
Laura que “pintar é um encontro contí
nuo comigo mesma, com o mundo, com 
meus limites e minhas miragens”.

ções individuais, Laura tem seus traba
lhos espalhados por museus e galerias. OO Instituto Cultural Judaico Marc 

Chagall e o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul promovem, no MARGS poeta Fernando Pessoa é tema de expres

siva parte de sua produção.(Praça da Alfândega s/n°) exposição da 
artista plástica italiana, radicada em Por
tugal, Laura Cesana, intitulada Ilumina
ções e Energia.

A busca das raízes judaicas é uma 
das características marcantes de suas co
lagens e pinturas. Com um currículo de 
premiações importantes e várias exposi-

Em 1971 estudou pintura, desenho e 
no Atelier Livre da Prefeitura. Egravura

formada na Escola Superior de Educação 
pela Arte de Lisboa e estudou gravura na 
Tcmple University. em Roma, e desenho 
na Art Student's League de Nova Ior
que.

Além da exposição, Laura Cesana vai

■?
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LAURA Cesana. A pintora portuguesa Laura 
Ce sana, que está com uma exposição no 
Margs (veja em exposições) também promo
verá duas palestras na cidade: quarta (7), ela 
falará sobre “Signos e símbolos na pintura de 
Laura Cesana”, e quinta (8) “Vestígios he
braicos em Portugal — visão de uma pinto
ra”. Auditório do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, Praça da Alfândega, s/n°, tel. 
27-2311, às 17h.

Laura Cesana. Iluminações e Luturgia é o tí
tulo desta exposição da portuguesa (nascida 
na Itália) Laura Cesana, que vem mostrar em 
Porto Alegre a pintura que começou a conhe
cer aqui mesmo, no Atelier Livre da Prefeitu
ra, no período em que residiu na cidade. De
pois ela voltou a Portugal, cursou lá a Escola 
Superior de Educação pela Arte, estudou tam
bém em Nova York e a acabou construindo 
uma obra pictórica em que aparecem com 
muita força os símbolos e a iconografia liga
dos à tradição judaica. Para Fernando de Aze
vedo, presidente da seção portuguesa da As
sociação Internacional de Críticos de Arte, a 
obra de Laura se aproxima da liturgia, “oscila 
entre uma quase ingenuidade liberta e um se- 
cretismo profundo e envolvente”. A mostra, 
promovida pelo Instituto Cultural Judaico 
Marc Chagall, abre nesta quarta (6). Museu 
de Artes do Rio Grande do Sul, Praça da 
Alfândega, s/n.°, tel. 27-2311. Até 10 de se
tembro.

0
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UBIRATÃ BRAGA O artista gaúcho apresenta 
pinturas em telas e pratos em pequenas dimensões 
na galeria Arte&Fato (Gonçalo de Caravalho 35). 
Até 22 de agosto, de segundas a sextas das 
1 lhàs 12hedas 15h às 19h,e aos sábados das 1 Ih 
às 13h.

ARTISTAS E ARQUITETOS - Na Agência de 
Arte (Casemiro de Abreu 144) mostra dos artistas 
Carlos Pereira, Janviere Hélio Santos. Até 17 deMostras agosto.

FARE E AFÁRI — O Museu Universitário da 
UFRGS (Paulo Gama s/n°) promove exposição 
Caxias do Sul em Imagens e Artefatos, com 
fotografias, artesanato, ferramentas e objetos que 
mostram a cultura italo-gaúcho. Promoção do 
Museu e Arquivo Histórico de Caxias do Sul. Até 
4 de setembro.

FAYGA OSTROWER — Série de litografias e aqua
relas intitulada Música do Silêncio, no Espaço 
Cultural do Banco Francês e Brasileiro (Siqueira 
Campos 824, 5o andar). Até 31 de agosto.

ILUMINAÇÕES F. LITURGIA — Pinturas de Lau 
ra Cesana nas Salas Negras do MARGS. Até 10 
de setembro. Praça da Alfândega, de terças a 
domingos das lOh às 17h.

ESCULTURA FIGURATIVA ATUAL - Coletiva 
de 12 escultores gaúchos no Espaço Vasco Prado 
(6o andar) da Casa de Cultura Mário Quinta 
na(Andradas 736). Promoção do Instituto Esta
dual de Artes Visuais. Até 18 de agosto, de terças 
a domingos das 9h às 21 h.

CARMEM VIEIRA — Pinturas da artista gaúcha no 
Centro Histórico-Cultural Prof. Klinger Filho (24 
de Outubro 200). Segue até 26 de agosto em 
horário comercial.

A MORTE DA ALEMANHA SOCIALISTA —
Fotografias de Luiz Eduardo Achutti feitas em 
maio de 89 e outubro de 90, registrando a queda 
do Muro de Berlim e as transformações conse
quentes. No foyer do Café Concerto (6° andar) da 
CCMQ (Andradas 736). Até 25 de agosto.

TAIPAS E TOUPEIRAS - Na Galeria Tina Zap- 
poli (Paulino Teixeira 35) mostra de pinturas da 
artista Miriam Gomes de Freitas.

MARILICE CORONA — Pinturas da artista gaúcha 
na Galeria de Arte da CCMQ (Andradas 736 6o 
andar). Até 17 de agosto, de terças a domingos, 
das 9h às 21 h.

DIRCE PIPPI — Pinturas da artista na Sala João 
Fahrion do MARGS (Praça da Alfândega). Até 
15 de agosto. De terças a domingos, das lOh às 
17h.

GRÁFICA DOS ANOS 50 — Promoção do Instituto 
Goethe apresentando artistas gráficos alemães da 
década de 50 nas Galerias I e II do MARGS 
(Praça da Alfândega s/n"). Terças a domingos, das 
lOh às 17h.

BINA MONTEIRO - Nas Galerias III, IV e V do 
Margs (Praça da Alfândega s/n°). a partir das 19h, 
exposição das pinturas da série Torre de Babel. 
Segue até 25 de agosto.

UM ANO DE CONFLITO — No Sagão do CMC, 
mostra fotográfica que marca a data do primeiro 
aniversário do conflito entre colonos sem-terra e 
Brigada Militar na Praça da Matriz. Até 26 de 
agosto.

CARMEM VIEIRA — Pinturas da artista gaúcha no 
Centro Histórico-Cultural Prof. Klinger Filho (24 
de Outubro 200). Até 26 de agosto em horário 
comercial.

MINI-TÊXTEIS — Nas Galerias III e IV do 
MARGS (Praça da Alfândega s/n°), 2° Encontro 
Latino-Americano de Mini Têxteis, com artistas 
do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e 
Colômbia. Até 8 de setembro. Terças a domingos, 
das lOh às I7h.

COLETIVA — Na Galeria de Arte do Palácio da 
Justiça (Praça da Matriz) a exposição da Associa
ção dos Escultores do Rio Grande do Sul com a 
presença de 14 artistas gaúchos. Até 16 de 
agosto, em horário comercial.

NATUREZA — Exposição fotográfica de Fernando 
Brentano e Ruy Varella na Sala Augusto Meyer 
da Casa de Cultura Mário Quintana (Andradas 
736). Terças a domingos, das lOh às 17h.

ARCANOS IMAGINÁRIOS - Instalação fotográ
fica de Irene Santos no Espaço Livros e Artes 
Café Bar Roland Barthes (Mostardeiro 974). A 
mostra se baseia nas cartas de tarô, com uma série 
de fotografias de 22 produtores culturais gaúchos. 
Até 21 de agosto.

>
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• “Experiências Gráfico- 
Plásticas” é o curso que 
a artista plástica Laura 
Cesana realiza de hoje a 
quinta-feira, das 14 às 18 
horas, no Atelier de Gra
vura do Margs. Informa- 
ções pelo telefone: 
27-2311.
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los. Sala de Arte Porto Alegre, Rua Cel. 
Bordini, 501, tel. 42-5149. De segunda a sex
ta, das 9h às 12h e das 14h às 19h. Sábado, 
das 9h às 18h. Até 21 de setembro.

bém em Nova York. Construiu uma obra pic
tórica em que aparecem com muita força os 
símbolos e a iconografia ligados à tradição ju
daica. A mostra é promovida pelo Instituto 
Cultural Judaico Marc Chagall. Museu de 
Artes do Rio Grande do Sul (salas negras). 
Praça da Alfândega, s/n.°, tel. 27-2311. Até 
01 de setembro.

ANELA
Encontro Latino-Americano de Mini- 

TÈxteis. Esta talvez seja a maior mostra de 
tapeçaria já montada em Porto Alegre: são na
da menos que 130 peças de 79 artistas de sete 
nações latino-americanas. Este Segundo En
contro Latino-Americano de Mini-Têxteis (o 
primeiro foi em Montevidéu) é promovido pe
lo Centro Gaúcho de Tapeçaria Contemporâ
nea e pelo Centro de Tapeçaria do Uruguai e 
quer promover um intercâmbio cultural entre 
os artistas e o público e tem ainda o objetivo 
de difusão desta arte, nas várias facetas que 
ela apresenta pela América. Os expositores 
são da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
México, Porto Rico e Uruguai. Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, Praça da Alfân
dega, s/n.°, tel. 27-2311. Até 8 de setembro.

Escultura Figurativa. Esta é uma mostra 
bastante representativa da escultura figurativa 
atual no Rio Grande do Sul, reunindo os no
mes mais importantes desta arte no Estado: 
Vasco Prado, Xico Stockinger, Tênius, Bez 
Batti, Marlies Ritter, Eloisa Tregnano, Nilton 
Maia, Caé Braga, Mauro Fuke, Luiz Gonza
ga, Helio Santos e Gustavo Nackle. Casa de 
Cultura Mário Quintana, Rua dos Andra- 
das, 736, tel. 21-7147. Visitação de terça a 
domingo, das 9h às 21h. Até 18 de agosto.

Fare E Afari. Esta é certamente uma exposição 
diferente do convencional: velhas fotografias, 
máquinas, cestos, enxadas, ferramentas — 
uma série de objetos que contam a história da 
cidade de Caxias do Sul. A promoção é do 
Museu Universitário da UFRGS e do Museu e

RESTAURANTES

La Charbonnade, Rua Theobaldo Fleck, 
180, Vila Suzana, tel. (054) 282-1054. De 
terça a sexta, sempre a partir das 19h30. Sá
bado e domingo, a partir das 1 lh30. Cc: O e 
A. Estacionamento fácil. O ambiente com 
duas lareiras é uma das atrações da casa. 
Atendido pelos proprietários. A especialidade 
da casa é o fondue charbonnade, que é uma 
versão do conhecido fondue bourguignonne. 
O próprio cliente prepara e assa as carnes num 
aparelho chamado charbon. Acompanha doze 
tipos de molho pastoso, maionese de aipim e 
geléia de maçã. Atenção para a carta de vinho 
que conta com 136 variedades entre nacionais 
e importados. $$

Mirabelle, Estrada Canela-Caracol, 220, no 
Continental Serra Hotel, tel, 282-2100. Aten
de conforme a ocupação do hotel, por isso é 
interessante telefonar antes. No cardápio, co
zinha internacional e à la carte. Aos sábados, 
feijoada completa e variedade de oito sobre
mesas. É um dos espaços mais requintados da 
serra, onde o ambiente romântico é decorado 
com maravilhosos lustres de cristal. Música 
ao vivo com o pianista Wilson Bizarro. $$

Panorâmico, Av. Presidente Kennedy, s/n.°, 
Hotel Laje de Pedra, tel. 282-1530. Diaria
mente, das 12h às 15h e das 20h à Oh. Cc: to
dos. O restaurante se encontra em um local 
privilegiado, com vista para o belo Vale do 
Quilombo. Serve comida da cozinha interna
cional. Aos sábados, a tradicional feijoada.

Ma Ri Ll CE Corona. Marilice mostra trabalhos 
de grandes dimensões, em acrílico sobre tela, 
nos quais figuras de pequeno tamanho surgem 
em telas de grandes dimensões, criando insti- 
gantes e curiosas relações espaciais, que po
dem levar a variadas reflexões. Esta é a se
gunda individual da artista, Casa de Cultura 
Mário Quintana (Galeria de Arte). Rua dos 
Andradas, 736, 6.° andar, tel. 21-7147. De 
terça a domingo, das 9h às 21h. Até 17 de 
agosto.

Mecânica do Desejo. O arquiteto paulista 
Antônio Saggese mostra um trabalho singu
lar: treze fotos em preto-e-branco, todas pro
duzidas dentro de oficinas mecânicas. E nisto 
cria um clima de erotismo, através dos pôste
res de mulheres que são praticamente onipre
sentes nestas oficinas, convivendo com moto
res, latarias e graxa. Theatro São Pedro, 
Praça da Matriz, s/n.°, tel. 27-5100. Até 18 de 
agosto.

A Memória, a Terra e o Homem do Cam
po. Esta exposição fotográfica é uma promo
ção do Departamento de Ciências Sociais das 
Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul, 
como resultado de uma pesquisa de mestrado 
sobre a área rural do município, as plantações 
de fumo e milho e a colonização alemã. Mu
seu Antropológico do Rio Grande do Sul, 
Av. Venâncio Aires, 278, com visitação das 
8h às 18h. Até 31 de outubro.Arquivo Histórico Municipal de Caxias. Pré-w, 

dio da Reitoria da UFRGS, Av. Paulo Ga ^ Projeto Fahrion. O Museu de Arte do Rio 
ma, 110. Até 4 de setembro. \ Grande do Sul está promovendo, dentro do 

Projeto Fahrion, uma coletiva com as obras de 
pintura de Maria de Fátima Araújo, Paulo Da- 
mè, Cris Rocha e Rildo Batista. Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, Praça da Alfân
dega, s/n.°, tel. 27-2311. A partir de quinta 
(15). Até 1. ° de setembro.

Fernando Brentano e Ruy Varella. Ins
pirada nos mestres Emst Haas e Ansel Ad- 
mas, esta dupla de fotógrafos faz exposição 
que tem por tema básico a natureza, embora 
cada um trabalhe com técnicas e inspirações 
distintas: Brentano usa cor, Varella fotografa 
exclusivamente em preto-e-branco. Esta dico- 
tomia enriquece a mostra, que pretende auxi
liar na conscientização das pessoas da neces
sidade de preservação da natureza. Sala Au
gusto Meyer da Casa de Cultura Mário Quin
tana, Rua dos Andradas, 736, tel. 21-7147. 
Visitação de terças a domingos, das 9h às 
21h. Até 25 de agosto.

Helena Maia D'Ávila. Expondo regular
mente desde 1963, e com nada menos que 35 
anos de trabalho, Helena tem uma obra em 
pintura e desenhos bastante apreciada, e agora 
mostra seus novos trabalhos (vinte quadros) 
da série Apoteose — Uma Festa do Verde. 
São telas quase abstratas^ no terreno do fan
tástico. Aliança Francesa, Rua João Manoel, 

. 282, tel. 26-8655. Até sábado (17).
^ LAURA CESANA. Iluminações e Liturgia é

tulo desta exposição da portuguesa (nascida 
na Itália) Laura Cesana, que vem mostrar em 
Porto Alegre a pintura que começou a conhe
cer aqui mesmo, no Atelier Livre da Prefeitu
ra, no período em que residiu na cidade. De
pois voltou a Portugal, cursou lá a Escola Su
perior de Educação pela Arte, e estudou tam-

AXIAS 
DO SUL

RESTAURANTES

República. Çastilhista. O Museu Júlio de 
Castilhos apresenta sua exposição comemora
tiva aos 100 anos de promulgação da Carta 
Constitucional Gaúcha de 1891. A Breve 
Mostra da República Çastilhista, cedida por 
empréstimo pelo núcleo de pesquisas da 
UFRGS, mostra flashes da vida gaúcha du
rante a plena vigência do Castilhismo no Rio 
Grande do Sul, incluindo desde a ideologia 
positivista firmada pelo jornal A Federação, 
até o cotidiano e a vida privada dos gaúchos, 
no período entre 1884 até 1901. Museu Júlio 
de Castilhos, Rua Duque de Caxias, 1231, 
tel. 21-3959. De terça a sexta, das 9h às 17h. 
Sábados e domingos, das 12h às 17h. Até 25 
de agosto.

Ubiratan Braga. Este jovem pintor gaúcho, 
já premiado no Salão do Paraná, mostra suas 
pinturas de pequenas dimensões, em tela ou 
pratos, de características abstracionistas. São 
dez trabalhos. Galeria Arte & Fato, Rua 
Gonçalo de Carvalho, 35, tel. 26-8870. Visi
tação de segundas a sextas, das 1 lh às 12h e 
das 15h às 19h, e aos sábados das lOh às 13h. 
Até 22 de agosto.

Bossa, Av. Júlio de Castilhos, 2713 (Hotel Se
nador), tel. 223-3847. Diariamente, das lOh 
às 23h, aos domingos, começa a atender às 
18h30. Cc: nenhum. Com capacidade para 
setenta pessoas, divididas em dois ambientes. 
Serviço à la carte e pizzaria. Foi a casa que 
instituiu o bauru ao prato na cidade, sua espe
cialidade. Local indicado para quem aprecia 
gastronomia farta, limpo e com bom atendi
mento. Não possui estacionamento próprio, 
porém não há dificuldade para encontrar vaga 
para carros. $

Clube Juvenil, Av. Júlio de Castilhos, 1677, 
tel. 221-2679. Cc: A, D e N. Estacionamento 
fácil, na área central da cidade. Almoço co
mercial, de segunda à sábado, das 1 lh às 14h. 
Lugar tranqüilo, com capacidade para oitenta 
pessoas, atende basicamente executivos e 
mensalistas. Também serve viandas. $

Recreio Guarany, Av. Júlio de Castilhos, 
987, tel. 222-5815. De segunda a sexta, das 
llh30 às 14h, aos sábado, a partir das 20h. 
Domingos, somente das llh30 às 14h. Cc: 
nenhum. Possui dois ambientes, serve bufê
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MARGS - Nas Galerias 1 e 11, mostra dos artistas gráficos 

alemães da década de 50. em promoção do Instituto 
Goethe: nas galerias 111. IV e V, 2° Encontro Latino A 
mericano de Mini Têxteis, com artistas do Brasil, Uru 
guai. Argentina. Paraguai, Chile e Colômbia; nas Salas 
Negras, pinturas da artista italiana Laura Cesana; na Sala 
João Fahrion. pinturas da artista gaúcha Dircc Pippi. 
na Pinacoteca I. pinturas de Bina Monteiro da série Torre 
de Babel. Praça da Alfândega, s/n". Terças a domingos, 
das lOh às I7h.

MARGS — Nas Galerias 1 e 11, mostra dos 
artistas gráficos alemães da década de 50, 
em promoção do Instituto Goethe, nas 
galerias 111, IV e V, 2o Encontro Latino A- 
mericano de Mini-Têxteis. com artistas 
do Brasil. Uruguai, Argentina, Paraguai, 
Chile e Colômbia; nas Salas Negras, ptn- 

da artista italiana Laura Cesana; na
Sala João Fahrion, pinturas da artista gaú
cha Dirce Pippi; na Pinacoteca 1, pinturas 
de Bina Monteiro da série Torre de Babel. 
Praça da Alfândega, s/n°. Terças a domin
gos, das lOh às 17h.
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Agosto 17/,18 — p. 31

\ EXPOSIÇÃO
* A artisia plástica Laura Cesana^ 
liana radicada em Lisboa, expõe a 
mostra Iluminações e Liturgia.

Ela estudou no Ate- 
lier Livre da Prefeitura em 1971/72 e 
também tem passagens por Boston, 
Nova Iorque, Roma e Lisboa, onde 
foi professora do Conservatório Na
cional. A mostra fica no MARGS até 
o dia 1 ? de setembro.
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MARGS - lluminaçowe Limniia, exposiçac da

domingos das lOh as 17h (Praça daças a 
fândega)
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Laura Cesana v

pintora italiana radicada em Portugal, Laura Cesana, voltou 
do Brasil onde esteve a proferir umas palestras e a expôr 
desenhos no Museu de Arte do Rio Grande do Sul com texto 

para o catálogo do crítico Fernando de Azevedo. Ao mesmo tempo teve 
uma exposição de pintura e gravura em Portugal no Museu Dr. Santos 
Rocha na Figueira da Foz. No entretanto, sempre no Brasil, a Galeria 
Gestual em S. Leopoldo a conv idou a expôr gravuras numa sala especial 
contemporaneamente a uma exposição de óleos do pintor brasileiro 
Carlos Wladimirsky, exposição a decorrer até meados de Outubro.

Para o futuro surgiram outros convites por parte de museus brasi
leiros.
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