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mostra de design
NAS GALERIAS I E II —
Depois do curso com o pro
fessor alemão Volker Fischcr 
em outubro, o Margs retoma 
a discussão sobre desenho in- 
dusirial através de trabalhos 
realizados no su! do país. O I 
Centro Acadêmico de Dese
nho Industrial da Ulbra abre 
no dia 3 de dezembro uma 
mostra com os projetos e tra
balhos desenvolvidos na área 
de design. A exposição ficará 
em cartaz ate o dia 18 de de
zembro. A abertura está mar
cada para as 19 horas de 
quinta-feira, nas galerias I e II 
do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.
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MOSTRA DE DESÍGN - Nas Gale 
rias I e II do Margs (Praça da Alfân
dega s/n°), às 19h, abre mostra pro
movida pelo Centro Acadêmico de 
Desenho da Ulbra. Até 18 de de
zembro, de terças a domingos das 
lOh às I7h.
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MOSTRA DE DESIGN 
NAS GALERIAS I E II — 
Depois do curso com o pro
fessor alemão Volker Fischer 
em outubro, o Margs retoma 
a discussão sobre desenho in
dustrial através de trabalhos 
realizados no sul do país. O 
Centro Acadêmico de Dese
nho Industrial da Ulbra abre 
no dia 3 de dezembro uma 
mostra com os projetos e tra
balhos desenvolvidos na área 
de design. A exposição ficará 
em cartaz até o dia 18 de de
zembro. A abertura está mar
cada para as 19 horas de 
quinta-feira, nas galerias I e II 
do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.
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MOSTRAS

MOSTRA DE DESIGN - Nas Gale 
rias I e II do MARGS (Praça da 
Alfândega s/n°), mostra promovida 
pelo Centro Acadêmico de Desenho 
da UIbra. Até 18 de dezembro, de- 

terças a domingos das lOh às 17h. I
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Participação da Feevale 

na exposição do Margs
Novo Hamburgo — A 

Feevale está participando 
da Mostra Universitária 
Gaúcha de Design até o pró
ximo dia 13, domingo, no 
Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul (Margs), 
através dos trabalhos cria
dos por alunos do curso de 
pós-graduação e extensão 

Estilismo do Calçado, 
também estão ocupando 
aquele espaço trabalhos do 

técnico Desenhista de 
calçados e Acessórios da Es
cola de 2" Grau da institui-

em

curso

ção.
O material apresentado 

pelos acadêmicos do curso 
Estilismo do Calçado recebe 

de “manifestação” eo nome
traz consigo boas referên
cias resultantes da sua par
ticipação na Première Moda 
& Estilo, recentemente 
ocorrida nos pavilhões da 
Fenac. No contexto de apre
sentação do seu projeto, os
mamef“sta0çãotóaorÍ^Sfica Exposição: destaque às manifestações

antes de tudo também a Boçwtato motivo de criatividade. Sa0
mamfestaçao positiva do Naoj po^ curiosidades que despertam

est TeSe Tmaquetes de os olhos, como sapatos feitos
bilidade . E poi^este am sapatos relacionadas às ma- deestranhosmatenais.com 
nho que eles traduziram, ^s“s™e‘aapoliticaSi mais iata, tecidos e flores.

propriamente ao tema do 
impeachment do Presidente 
da República, estampados 
com símbolos nacionais e si
nais de protestos. A coorde-

Já os trabalhos apresen
tados pelos alunos do curso 
técnico Desenhista de Cal
çados e Acessórios são 
oriundos da Exposição 
Anual realizada no final de 
novembro, juntamente com 
o Fórum de Desenhista de 
Calçados. A diretora do 2“ 
Grau, Maria Nair da Silvei
ra, salienta que a mostra do 
Margs é uma excelente 
oportunidade para divulgar 
o trabalho inovador da esco
la fora da região, compro
vando o nível atingido pelos 
alunos.
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mostra de design
nas GALERIAS I E II_
Depois do curso com o pro
fessor alemão Volker Fischer 
em outubro, o Margs retoma 
a discussão sobre desenho in
dustrial através de trabalhos 
realizados no sul do país. O 
Centro Acadêmico de Dese
nho Industrial da Ulbra abre 
no dia 3 de dezembro 
mostra com os projetos e tra
balhos desenvolvidos na área 
de design. A exposição ficará 
em cartaz até o dia 18 de de
zembro. A abertura está mar
cada para as 19 horas de 
quinta-feira, nas galerias I e II 
do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.
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