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7 - Iberé Camargo - Saguão Nobre. Exposição de 7 desenhos 
a lápis e guache realizados neste ano por Iberê Camargo, 
durante as filmagens do curta ‘Presságio \ produzido pela Casa 
de Cinema, dentro do projeto ‘Um ato de amor à vida1. Os 
desenhos estão ã venda e a renda será destinada ao Grupo de 
Apoio e Prevenção à Aids. De 10.12 a 03.01.93.
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IBERF. CAMARGO - No Saguão No
bre do Margs (Praça da Alfândega s/n°), 
sete desenhos do artista, realizados du
rante a filmagem do curta Presságio (pro
jeto Um Ato de Amor à Vida). Até 4 de
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DESENHOS DE IBERÊ 
CAMARGO NO DIA 10 —
Os desenhos de Iberê Camar
go, realizados durante as fil
magens do curta Presságio, 
podem ser vistos no Margs a 
partir do dia 10 de janeiro. Os 
desenhos estão à venda e fa
zem parte do projeto Um Ato 
de Amor à Vida, com renda 
destinada ao Grupo de Apoio 
à Prevenção da Aids (Gapa).
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09 DE DEZEMBRO DE 1992

l Iberêinaugura 

mostra no Margs
Iberê Camargo inaugura ato de amor à vida”. Os tra- 

exposiçâo hoje, às 18h, no balhos já foram apresenta- 
saguáo nobre do Margs. Sáo dos no Theatro Sáo Pedro, 
sete desenhos de lm x 
70cm, a lápis e guache. Rea-

na estréia da peça “O ho- 
.. - - mem da flor na boca” e a
hzados em cinco horas por renda de sua venda será 
Ibere, durante as filmagens destinada ao Grupo de 
do curta “Presságio”, pro- Apoio e Prevenção da Aids. 
duzido pela Casa de Cine- A mostra permanece aberta 
—. dentro do projeto “Um até três de janeiro.ma
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a<Ê CAMARGO — No Saguão No
bre do Margs (Praça da Alfândega s/n°), 
exposição de desenhos feitos sobre a peça 
O Homem da Flor na Boca (Projeto “Um
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IBERÊ CAMARGO - No Saguão 
Nobre do Margs (Praça da Alfân
dega s/n°), exposição de desenhos 
feitos sobre a peça O Homem da 
Flor na Boca (Projeto “Um Ato 
de Amor à Vida”). Até 3 de janei
ro, de terças a domingos das 1 Oh às
17h.
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Desenho: Iberê Camargo, no Margs

IBERE CAMARGO — No Saguão No 
bre do Margs (Praça da Alfândega 
s/n°), exposição de desenhos feitos so
bre a peça O Homem da Flor na Boca 
(Projeto “Um Ato de Amor à Vida”). 
Até quinta, hoje e amanhã das lOh às 
17h e quinta das lOh às 12h.


