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Niterói ganha Escola
• •  A experiência 

será debatida
feira, às 

• •  O
17 horas 
lebate r

Lage; Marcus ti
sor do 
Munici 
Funiar

useu/dct 
1 de Cultura;

scola de Artes Visuais do Parque Lage 
da Escola de Artes de Niterói, segunda- 
seu Antônio Parreiras, 

uiz Áquila, diretor da Escola do Parque 
-diretor da casa; Aluísio Carvão, profes- 
loderna; ítalo Campofiorito, Secretário 
e Luiz Antônio Mello, presidente da

» encontro, que será aberto ao público, terá a coordenação 
do artista plástico Luís Carlos de Carvalho, diretor do Centro 
Cultural Paschoal Carlos Magno e da nova escola.

• •  Aliás, Luís Carlos também marcou presença no desfile da 
Unidos do Viradouro.
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Termina hoje na Casa de Cultura 
Laura Alvim (Avenida Vieira Souto,
176, llnánema) o 4o Salão Carioca de Humor.ijlpanema^ o

Artes
Luiz; Carlos T avares

Hoje é o último dia para ver $ 
mostra Germ inar, de Luiz Barata, n< 

Sesc-Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539

Entre arqueologia e geom etria
O Salão Casino Icarahy (Rua Miguel 

de Frias, 9, Icaraí) abriga nesta quarta- 
feira, às 20 horas, a instalação Mó e 
Bastões da ceramista Celeida Tostes. 
São 50 bastões, todos de grande dimen
são e uma roda de dois metros de diâme
tro, feitos de terra vermelha e lama cin
za. A artista bota a mão na massa, 
amassa o barro e o queima na lenha. Da 
vida da fazenda Celeida molda as lem
branças do pilão-bastão, da roda d 'âgua 
e do carro de boi. Na estrutura do traba
lho da artista está, do lado de fora, o ve
lho, o antigo — a arqueologia dos milê
nios; do lado de dentro — a arqueologia 
do cotidiano.

No mesmo dia, horário e endereço, a 
Galeria de Arte UFF abre para a mostra 
de Nélson Augusto, reunindo sua pro
dução dos últimos sete anos. Ele iniciou 
sua participação em coletivas em 66 e 
realizou sua primeira individual quase 
10 anos depois. As amostras anteriores 
— sempre pintura — mantiveram a or
ganização geométrica e atração pela cor. 
As formas são básicas: retângulos, qua
drados, fitas. As cores são as eleitas do 
artista: rosa, verde, azul, amarelo e suas 
variações.

Ambas exposições podem ser visita
das até o dia 5 de abril, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 20 horas.

EAV abre 
sua filial 
em  N iterói

■  A experiência da Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage, do Rio, foi de
batida na última segunda-feira, na aber
tura oficial da Escola de Artes de Nite
rói, realizada no Museu Antônio Parrei
ras, no Ingá. O encontro aberto ao pú
blico, teve a participação de Luiz Áqui- 
la, diretor da EAV; Marcus Lontra, ex- 
diretor da EAV; Aluísio Carvão, profes
sor do MAM; ítalo Campofiorito, Se
cretário Municipal de Cultura e do jo r
nalista Luiz Antônio Mello, presidente 
da Funiarte, sob a coordenação do pin
tor Luiz Carlos de Carvalho, diretor do 
Centro Cultural Paschoal Carlos Magno 
e da nova escola de arte, que vai funcio
nar, provisoriamente, na Vila Olga do 
Museu Antônio Parreiras, na Rua Tira- 
dentes, 47, Ingá.

■  O Galpão de Artes do MAM 
(Avenida Infante D. Henrique, 85, P ar
que do Flamengo) está com inscrições 
abertas para cursos e workshops com os 
professores Alex Varella, Antônio Cíce
ro e Regina M iranda, sob a coordenação 
de Luiz Pizarro, com aulas a partir de 11 
de março em pintura, desenho de mode
lo vivo, estética e teoria da arte.
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Misturando colagens com tinta acrílica, Nelson Augusto expõe geometries afetivas

K M ;

A instalação de Celeida Tostes inclui uma roda de dois metros em terra vermelha

VALE CONFERIR
3a MOSTRA DO AR 

TISTA NOVO DE NITE
RÓI — Coletiva de 26 artis
tas no Museu do Ingá (Rua 
Presidente Pedreira, 78, In 
gá). Termina dia 6.

HÉLIO MANGUEIRA 
OITICICA — Individual na 
Galeria Cândido Portinari 
(Rua São Francisco Xavier, 
524, Campus da UERJ). 
Até dia 31.

B R A S I L ,  N O S S A  
GENTE — Esculturas em 
madeira de Reinaldo Lòure- 
do no Espaço Cerj (Rua 
Luiz Leopoldo Fernandes 
Pinheiro, 517, térreo, Cen
tro). Termina dia 7.

MARIANNITA LUZ 
ZATI — Individual de pin
turas na Galeria macunaí- 
ma (Rua México com Araú
jo Porto Alegre, Centro), 
Até dia 13.

ANTÔNIO PAR REi; 
RAS — Mostra comemora' 
tiva aos 131 anos do pintoi 
e dos 50 anos do museú 
(Rua Tiradentes, 47, Ingá>. 
Até dia 12.

ALEM ANHA: IMA 
GEM E MENSAGEM 
Mostra de 93 medalhas qu< 
contam a história da A le 
manha no Museu Históricc 
Nacional (Praça Marechal 
Âncora, s/n" Castelo). Ali 
dia 31.

GRAVURAS — Coleti
va da Oficina de Gravuri 
do Museu do Ingá (Ru? 
Presidente Pedreira, 78j 
coordenada por Anna Lety- 
cia. Termina dia 6

CURSOS — Desenho 
pintura, modelagem, xilo 

ravura, papel artesanal. 
apel vegetal, porcelana, 

aquarela, história da artt 
no Parthenon (Rua Manoel 
de Abreu, 9, Praça da Re
pública, Niterói) Inscrições 
e informações pelo telefone 
719-6285.

ÓLEO SOBRE TELA
— Individual de Hilton Ber- 
redo na G aleria Ibeu- 
Copacabana (Avenida Co
pacabana, 690/2° andar), 
inauguração dia 6.

ACERVO DQ CCCM
— No Museu de Arte Mo
derna (Avenida Infante D. 
Henrique, 85, Parque do 
Flamengo) coletiva de pin
turas, esculturas, fotos.


