
SECRETARIA DE'.EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSELHO DE DESENVIMENTO CULTURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

iiUSEU DE ARTE DO RIO GR-ADE DO SUL 

IftfCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
DO SUL

CsWu crr* ‘' ^OO
Cl ^ ■. Ckjç,. <^U Qa$U> <^uj''VOrvVCO

PrOBoç-ao : ^

FcxVnjnjuto - V-A i^e.. >ooLocal :

IIfi de peças s

QJTj Q V °l M aPeríodo i

;

Observações :



• •■*«*•*•*»' ' • ••». . -•'«uiv.».(ÚSwfc. . -t&Um. l ......

.. Cf^XSU- O do
ofe OM
-1>

. f&êt&Q.
~n—nm ■ . a. jau - . r-ta
riMie#

.......■;...- . ’ .

■*»■.-• -n

TEMPO - A nova exposição do 
instituto de Artes Visuais abre 
hoje, 19h, com obras de Heloísa 
Franco. Intitulada "Objeto Mar
cador do Tempo” (galeria João Fa- 
hríon, térreo do Margs), apresen- 
ta uma série de relógios criativos 
e diferenciados.
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Individual de Heloisa Fran
co reúne uma série de reló
gios extremamente criati
vos, na galeria Joào Fah- 
rion do Margs. “Objeto Mar
cador do Tempo” pode ser vi
sitada até 24 dèste mês.
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HELOÍSA FRANCO
Galeria João Fahrion, no Margs (Praça 
da Alfândega, s/n °).
Exposição de relógios na instalação Obje
to Marcador do Tempo. De terça a do
mingo, das lOh às 12h e das 13h às I7h, 
até 24 de abril.
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HELOÍSA FRANCO
Galeria João Fahrion, no Margs (Praça 
da Alfândega, s/n0;. , I
Exposição de relógios na instalação Obje- 
to Marcador do Tempo. De terça a do- | 
mingo, das lOh às 12h e das 13h às 17h, 
até 24 de abril.__________ ________


