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★ ★ ★ Hoje, as 19h, 
torreão do Margs, abre 
a exposição de trabalhos 
dos alunos da designer 
Renata Rubim, confec
cionados durante os três 
cursos ministrados ano 
passado. Entre as peças, 
produções industriais, 
semi-industriais e exclu
sivas.
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U Abre hoje, às 19h, no torreão do 
Margs, a exposição de trabalhos dos 
alunos da designer Renata Rubim, 
confeccionados durante os três cur
sos desenvolvidos ano passado. Entre 
as peças, produções industriais, semi- 
industriais e exclusivas.
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Várias exposições 

reativam as salas
No Espaço Maurício Rosenblat 

da CCMQ (Andradas, 736) será a- 
berta, às 17h, a exposição de Po
emas em Quadros, dos 11 alunos 
da Oficina de Criação Poética, 
coordenada por César Pereira. Às 
20h, no Teatro de Câmara (Repú
blica, 575), Flávia Arnt, Carlos 
Panitz e Dorothéa F. Schneider, 
inauguram a mostra de litografia 
denominada “Múltiplos”. Na Sala 
de Fotografia do Theatro São Pe
dro (Pça. da Matriz), Eneida Ser
rano volta com a série “Japão: 
Impressões Visuais”, composta 
de 30 fotos em cores, sobre os cos
tumes daquele país. E Renata 
Rubim, ao lado de suas alunas do 
curso de Design de Superfície, 
inauguram exposição de no 
Margs (Pça. da Alfândega), a 
partir dasl9h.
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"*★★ A designer'Renaía Rubim
inaugura amanhã, às 19h, no tor
reão do Margs, uma exposição de 
trabalhos dos seus alunos de de- 
sign das três turmas de 91. São 
mais de 60 peças que mostram a 
criação de superfície, como botas, 
cadeiras, chalés, bolsas e material 
de papelaria, em peças industriais, 
semi-industriais e criações únicas. 
A exposição vai até o dia 19.


