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■ 0 Margs visto por Kraunus e Pletskaya é a 
próxima exposição do Museu, que abre as por
tas às 19h de terça-feira. Os dois atores do 
espetáculo Tangos & Tragédias selecionaram 
as obras que refletem o espírito do musical, 
há 8 anos em cartaz.
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Os personagens do espetáculo Tangos e Tragédias, o 

Maestro Pletskaya (Nico Nicolaiewsky) e Kraunus 
Sang (Hique Gomes) escolheram, de acordo com seu 
gosto “sborniano”, uma coleção de quadros do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) para compor a 
mostra Margs por Kraunus e Pletskaya. A abertura 
será às 19h, na Sala Pedro Weingartner.
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MÃRGS POR KRÀUNUS E PETTS 
KAYA — Na Sala Pedro Weingartner 
do Margs (Praça da Alfândega s/n°), às 
19h, inicia-se mostra do acervo do mu
seu organizada pelos personagens 
Kraunus (Hique Gomes) e Pletskaya 
(Nico Nicolaiewsky). Até 28 de feve
reiro, de terças a domingos das lOh às 
17h.
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Inaugura mostra ‘Margs por Krãunus e Pletskaya’
Kraunus ePletskaya, persona- Entre elas, obras de Pedro 

gens de Tangos e Tragédias, des- Weingàrtner, Alberto Guignard, 
cem do palco e abrem exposição Alfredo Nicolaiewsky, Edgar 
hoje, às 19h, na sala Pedro Wein- Koetz, Regina Ohlweiler, Marce- 
gartner do Margs (Praça da Ma- lo Grassmann, Sotero Cosme e 
triz). Nico Nicolaiewsky e Hique Carlos Asp. Conforme Nico, a 
Gomes, os atores-músicos, vas-
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mostra "Margs por Kraunus e 
culharam todos os espaços do Pletskaya" será uma típica expo- 
museu e escolheram obras que sição da Sbórnia, "representati- 
prometem refletir o espírito do va da arte hiperbólica". A mostra 
próprio espetáculo. Da reserva pode ser visitada até dia 28 de 
técnica, selecionaram 35 peças, fevereiro. Obras foram selecionadas pela dupla
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• Exposição no Margs foi 
aberta terça-feira com o 
Show Tangos e Tragédias, 
com Kraunus Sang e o maes
tro Pletskaya.
HH
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Margs por Maestro Pletska- 
ya e Kraunus Sang — Sala Pe
dro Weingartner. Os persona
gens de Tangos e Tragédias 
desceram do palco, vasculha
ram todo o prédio do Margs, 
e reuniram as suas obras pre
feridas. Entre elas, estão pe
ças assinadas por Alberto 
Guignard, Nicolaiewsky, Ed
gar Koetz, Regina Ohlweiler, 
Marcelo Grassmann, Carlos 
Asp e outros. Essa exposição 
bem-humorada fica em cartaz 
até o dia 28/02.
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Margs por Maestro Pletska- 
ya e Kraunus Sang — Sala Pe
dro Weingartner. Os persona
gens de Tàngos e Tragédias 

l desceram do palco, vasculha
ram todo o prédio do Margs, 
e reuniram as suas obras pre-

' feridas. Entre elas, estão pe
ças assinadas por Alberto 
Guignard, Nicolaiewsky, Ed
gar Koetz, Regina Ohlweiler, 
Marcelo Grassmann, Carlos 
Asp e outros. Essa exposição 
bem-humorada fica em cartaz j 
até o dia 28/02.


