
BANCO ÍTALO-BELGA — (José 
Montauri, 155) — Individual de 
pinturas e desenhos de Odila 
Mestriner, artista paulista, expon-
do pela primeira vez em Porto 
Alegre. Horário comercial, até o 
fim do mês. 
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GALERIA DO IAB — (Annes 
Dias, 166 — Sobreloja) — Indivi-
dual, de Antonio Maia, pintor ser-
gipano, diversas vezes premiado, 
tendo como tema de seus qua-
dros os «ex-votos». Das 15 às 21 
horas. Até o dia 29 de abril. 

CENTRO COMERCIAL — (Aze-
nha) — Coletiva de artistas gaú-
chos, reunindo trabalhos de Ro-
manita, Eduardo Cruz, Plínio Ber-
hardt, Guma, Roberto Cidade e 
outros. Das 14 às 20 horas. Até 
o fim do mês. 

TÉRREO DO IAB — (Annes 
Dias, 166) — Exposição de foto-
grafias de Luís Carlos Felizardo, 
tendo como tema «A Natureza». 
Das 14 às 20 horas. Até o pró-
ximo dia 18. 

SETE POVOS — (Senhor dos 
Passos, 235 — 3.0 andar) — Mos-
tra de desenhos a bico d e pena 
de dois jovens artistas: Neison 
Bsibich e Alicio Kammar. Os tra-
balhos ficarão expostos até o pró-
ximo dia 30, das 15 às 22 horas. 

GUÍGNARD — (Hotel Plaza São 
Rafael) — Individual de pinturas 
de Aldo Malagoli, mostrando 18 
novos trabalhos, onde apresenta, 
pela primeira vez, quadros com 
toques surrealistas. Das -10 às 12 
e das 15 às 21 horas. Até o 
dia 18. 

CONSULADO AMERICANO — 
(Rua Uruguai, 155 — 10,o andar) 
— Individual de desenhos de Síl-
vio Vasconcelos, mostrando uma 
série de bico de pena, tendo por 
tema a paisagem norte-americana. 

fo lha, da/J 
EXPOSICOES Porto alegre 

Horário comercial, 
de abril. 

até o dia 15 

MARGS — (Salgado Filho, 235 
—Sobreloja) — Coletiva reunin-

do cinco primitivos gaúchos que 
expõem gravuras (Mari di iesu e 
Aneétor Tavares), pinturas (J. Al-
tair e Olegário Triunfo) e escultu-
ras (Guma). De terça a domin-
go, pela manhã, tarde e noite. Até 
o dia 20. 

CASA COELHO — (Galeria 
Chaves — Loja 12) — individual* 
d 9 desenhos de Luís Carlos We-
ber, mostrando uma série de mini-
•trabalhos tendo por tema «Ho-
mens, Cavalos e Pássaros». Ho-
rário comercial. Até o dia 15. 

GALERIA CREDICARD — (Ria-
chuelo, 124 — Loja 1 2 ) — Indi-
vidual de pinturas de Stina Bir-
gitta, formada no Instituto de Ar-
tes da UFRGS, atualmente resi-
dindo em Santa Maria. Horário 
comercial. 

NELPI — (Benjamin Constant, 
1848) — Em seu acervo apare-
cem obras de Alice Soares, James 
Artur Lis'boa, Uataniel Guimarães, 
Guido Mondin., João Faria Viana 
e. outros. Horário comercial. 

PINACOTECA ALDO LOCATEL1 
— (Prefeitura Municipal — prédio 
antigo) — Mais d e 200 obras, as-
sinadas por famosos artistas na-
cionais e internacionais, integram 
a pinacoteca municipal, aberta ao 
público de segunda a sexta-feira, 
no horário comercial. 


