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Cartazes ingleses 
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O Museu de Arte do Rio Grande do Sul promove hoje, 
às 19 horas, a 5 de janeiro a exposição “British Posters”, 
que foi elaborado pelo Conselho Britânico e patrocinado 
pela Cultura Inglesa. São 104 posters, selecionados por 
Alan Mabey, com cartazes que contam a história da vida 
da Inglaterra, desde 1894 até 1930.

A exposição apresenta duas fases distintas da vida ingle
sa: os primeiros cartazes mostram atividades do teatro, 
da música do fim do século e início deste; e a segunda 
parte mostra posters da vida social, comercial, turística 
de Londres nas décadas de 20 e 30. Os cartazes foram 
feitos de fotografias ou pinturas de artistas e desenhistas 
ingleses do século passado e do século XX.
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MARGS — Na Pequena Galeria, desenhos e 
pinturas dos americanos David Young e 
Cheryl King; na Galeria I, mostra fotográfi
ca de Fay Goodwin; no Espaço Ado Mala- 
goli, aquarelas de Fernando Duval; na Ga
leria João Fahrion, esculturas de Hamilton 
Coelho, e na Galeria II, exposição British 
Posters, numa promoção do Conselho Bri
tânico.

Terças a domingos, das 1 Oh às 20h.
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Cultura Inglesa. Uma série de pôsteres re
tratando diversos aspectos da cultura inglesa, 
clássica e contemporânea, faz essa mostra. De 
terça a domingo, dar; lOh às 17h. Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, Galeria I e Pe
quena Galeria, Praça da Alfândega, s/n.°. Até
^ z//> iVm/iiV/i


