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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
GOVERNO DO ESTADO — RS

Nome da Exposição : U®a Galeria de paris 

Data : de 12 a 29 de outubro de 19Ô9 

LocaliKusfeu de Arte do Rio Grande ao sul

Estarão em exposição,no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no 

período de 12 a 29 de outubro ,1+8 cartazes feitos para a divul - 

gação das exposições ua Galeria L'0eil de Boeuf,de paris,que per
tence a gaúcha Ceres Franco,de 3sgé.A mostra tera por titulo 

Galeria de Paris".

"Uma

Nome da exposição : Uma Galeria de Paris 

Data

Local : Museu

: de 12 a 29 de outubro de 1989
de Arte do Rio Grande do Sul

do Sul apresentara no período de 

de 1+8 cartazes feitos para a fii-
0 Museu de Arte do Rio Grande 

12 a 29 de outubro urna exposição
vulgsção das exposições da Galeria i/Oeil de 3cuef.de Faris.^sta 

galeria pertence 'a gaúcha Ceres Franco.de Bagé.e a mostra se deno-

mina "Uma Galeria de Paris".
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Cartazes 

de Paris 

no Margs
Inaugura hoje, 

no Margs, a expo
sição Uma Galeria 
de Paris, reunindo 
48 cartazes produ
zidos para a divul
gação das exposi
ções apresentadas 
pela Galeria L’Oiel 
de Bouef, de Paris, 
pertencentes à gaú
cha Ceres Franco, 
de Bagé. Em cartaz 
até dia 29 deste 
mês, no horário de 
funcionamento do 
museu.
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Assunto*-

UMA GALERIA DE PARIS
— De 12 a 29 de outubro uma ex-

pertence à gaúcha Ceres Franco.
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Assunto

Roteiro de individuais
Vasco Prado é o destaque nas exposições 

de hoje. Ele inaugura mostra, às 20h30min, 
na Scherer Artes (Pedro de Oliveira Bit
tencourt, 217) com obras inéditas em ce
râmica e bronze. L’Atelier D’Art Maria He
lena Rambor (Farrapos, 292) abre, às 21h, 
exposição do surrealista Alkindar Sardo. O 
pintor Adalberto Estrázulas mostra a par
tir das 18h30min, na Estilo Presentes (Av. 
Palmeira, 8) 17 
quadros a óleo. E 
no Margs (Pça. 
da Alfândega, 
s/n°) será aberta 
a mostra “Uma 
Galeria de Pa
ris”, de 48 carta-

. São obras de .gjlik 
divulgação 
L’Oeil de Bouef, L 
de Paris.
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De Alkindar


