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Mostras
MARGS — Mostra coletiva de artistas uruguaios, 

intitulada “Arthur do Bispo Rosário: registro de 
minha passagem pela terra". A exposição está 
programada para dois períodos: de hoje até o dia 4 
de julho, e de 16 de junho a 5 de julho, respectiva
mente, na galeria 1 e na pinacoteca lí.
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1Mostras
MARGS — Mostra coletiva de artistas uru

guaios. A exposição está programada para 
dois periodos: de hoje até o dia 4 de julho, e 
de 16 de junho a 5 de julho, respectivamen
te, na galeria 1 e na pinacoteca 11. Pinturas 
de Gelson Redaelli na Galeria João Fah- 
rion e a exposição das obras de Arthur 
Bispo do Rosário, da colônia Juliano Mo
reira.
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MARGS — Mostra coletiva de artistas uru
guaios até o dia 4 de julho. Pinturas de 
Gelson Redaelli na Galeria João Fahrion e 
a exposição das obras de Arthur Bispo do 
Rosário, da colônia Juliano Moreira.

ROSY MORENO E KALIKA — Pinturas e
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COLETIVA DE 

URUGUAIOS
O Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul (Margs) promove exposição coletiva de 
artistas plásticos uruguaios até o dia 4 de 
julho. Eduardo Cardozo, Lacy Duarte, Ro
berto de Léon, Álvaro Pemper, José Pela- 
yo, Pedro Peralta e Ana Tiscornia são no- 

consagrados no Uruguai e representam 
tendências diversas dentro da arte contem
porânea, neoexpressionismo e arte concei
tuai, com uma reinterpretação pessoal 
cada uma delas. O Margs fica aberto para o 
público de terças a domingos, nos horários 
das lOh às 17h.
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MARGS - Mostra coletiva de artistas uru
guaios até o dia 4 de julho. Pinturas de 
Gelson Redaelli na Galeria João Fahrion e 
a exposição das obras de Arthur Bispo do 
Rosário, da colônia Juliano Moreira.
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