
Espaço serámelhorutirizado,destacaCláudioRocha

cultura

Galeria será reformada
Obras incluem criação de salas e melhoria da iluminação

D
epois de um bom tempo de funciona-A conclusão da reforma permitirátarnbém	Exposição Varal em outubromento precário e de nove meses com que sejam apreciadas pinturas e esculturas cujas

o seu espaço ocupado pela Gerência-Geral de exposições tinham sido suspensas por falta de	A exposição 'Vara]" ocupará a Galena
Documentação e Informação, a Galeria deArte condições estruturais.Va]eu aespera, pois, além	antes do início das obras, anda sem data para
promete retomar todas as suas atividades e de beneficiar a Galeria, o projeto prevê a	começarem. Amostra acontecerá entre os
adquinrum loca] apropriadoedeiinitr'o. Para que construção de um depósito para oTeatro e um	dias 2e 13 de outubro. Formada porobjetos
isso setomepossiel,aGalenavaipassarporuma espaço para o Centro de Memória. Este terá	diversos e telas, a exposição reunirá seis
reforma total, que inclui a construção de salas	exposição constante dos anais da Assembléia,	artistas mineiros.
para a administração e a copa. Será instalado,

ainda, um sistemade iluminação dirigidaefeito o

rebaixamento do teto, com o objetivo de

valorizaras obras apresentadas.

obras raras e um local para a exibição de filmes

e vídeos institucionais.

Infra-estrutura - Para o administrador da

Galeria, Cláudio Rocha, essas mudanças vão

permitir à Assembléia receber

exposições que demandam mai-

or infra-estrutura para sua reahza-

ção. 'A época da feira hippie

chegou ao fim", enfatizou, desta-

cando que agora é hora de voltar

apropiciarao público o prazerde

estarem contato com manifesta-

ções culturais. Segundo Iembrao

administrador, o espaço daGale-

riatem sido utilizado, ultimamen-

te, para abrigar apenas feiras de

comidas e roupas.

O administrador da Galeria, Cláudio

Rocha, destaca que o local foi criado com o

objetivo de popularizar a arte, tomando-a

acessivelao servidor. "AAssembléiapreten-

de, ainda, abrir espaço para os artistas que

têm poucas opções e não serelftista, como

a maioria dos outros locais", diz.

No início de cada ano, é feita uma

seleção das propostas dos artistas que que-

rem divulgar seus trabalhos. Os critérios

adotados para aescolha dos expositores são,

basicamente, o atrativo e a qualidade das

obras. Por esse motivo a Galeria tem se

mostrado eclética Suas mostras abrangem

pintura, escultura, fotografia, mostra

tecnológica, lançamentos de livros, revistas e

artesanato.

Pausa para relaxamento
Teatro oferece eventos culturais toda quarta-feira

Dançade salão inaugurou horário

PARCERIA AGOSTO/95

p

ropiciar ao artista profissional uma rela-

ção intensa com o público e a divulgação

do seutrabalho. Esse é o objetivo do programa

"Movimentos Poéticos",queé realizado todas as

quartas-feirasàs 1 8h30min,noTeatrodaAssem-

bléia, com entrada franca As pessoas têm a

oportunidade de assistir a apresentações de

dança, música, teatro e literatura.

Diversão não falta para os apreciadores

ecléticos. Todas as quartas-feiras deste ano já

estão agendadas. O gerente do Teatro,

Ludovikus Moreira, avisa aos artistas interes-

sados em participar do programa que as

inscrições para o ano que vem serão feitas no

mês de outubro.

PROGRAMAÇÃO DO
TEATRO
"A raposa procura a asado dragão"

- sextas e sábados às 21 horas e

domingos às 20 horas

"Ashonequinhasencantadas"
- sábados e domingos, às 1 6h30min.

• As duas peças ficarão em cartaz até

8 de outubro

Pmgwna

"Movimentos Poéticos"
—quartas-feiras, às 1 8h30min


