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Arte contemporânea no Margs
RECORTE’DE ARiOL! NA MARISA SOIBELMANN E FOTOS

Dinturas sobre papel de Marina Cervieri, abre a
A agenda de artes de hoje. A primeira Individual
da artista será inaugurada, às 19h, na Sala Joáo
Fahrion, do Margs (Pça. da Alfândega, s/n°). Em
em seus trabalhos, Marina escolheu o figurativo
como um passo lógico em busca de formas autô
nomas na pintura”. Um pouco mais tarde, às 20h
na Galeria Marlsa Soibelmann, Alexandre Luiz Arioli mostra seus objetos em “Recorte”, onde ele utiliza as técnicas de monotipia, colaem e dobradura,
alèm de recortes que dão nome à mostra. “Curiaú,
O Pantanal Negro” é a exposição fotográfica de
Luiz Achutti que será aberta às 21h, na Galeria do
Espaço IAB (Annes Dias, 166). E no Restaurante da
Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736/6°
andar), “Antônio Prado - Patrimônio Cultural”,
exibe material gráfico e fotográfico desta cidade

Marina Cerveri no Margs

DE ACHUTTI

De A rioli

que detém um acervo arquitetônico representativo
da imigração italiana no país, com 48 edificações
tombadas pelo Patrimônio Histórico. Na abertura
da mostra será apresentado um vídeo sobre a história da idade produzido pelo IBPC e Universidade de
Caxias do Sul. Grátis.
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