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Margs lança catálogo
O Margs (Praça da Alfândega, s/n9) põe fim ao gram a exposição homônima e releituras feitas por 

projeto Ihsouros do Margs - Acervo Visita o Inte- alunos através de um projeto pedagógico orientado 
rior às 18h desta quarta-feira, na Galeria Iberê pelo núcleo de extensão do museu. O lançamento 
Camargo, com o lançamento de Acervo do Margs conclui o trabalho realizado em Caxias do Sul, Passo 
- Expressividade na Arte Brasileira (R$ 15,00). O Fundo, Santa Cruz do Sul e Pelotas ao longo de 2007 
catálogo contém reprMuçAéS, das, ,que iflte-,.. ,ç 2008,,que.qtjngiu um público de 12 mil pessoas.
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Catálogo e litografias
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul encerra ho

je, às 18h, na Galeria Iberê Camargo do Museu (Praça 
da Alfândega, s/nQ), o projeto Tesouros do Margs, com 
o lançamento do catálogo “Acervo do Margs - Expressi
vidade na Arte Brasileira". O livro, patrocinado pela 
Caixa RS, apresenta as obras que fazem parte da expo
sição e releituras feitas pelos alunos do projeto pedagó
gico do Núcleo de Extensão do Margs.

Cenas urbanas recriadas em litografias de grandes 
dimensões podem ser conferidas, hoje, a partir das 
18h30min, até 30 de abril, em mostra de Suzel Neubar- 
th, no T Cultural Tereza Franco da Câmara Municipal 
de Porto Alegre (Loureiro da Silva, 255). O trabalho é re
sultado de seis anos da oficina de litografia do Atelier 
Livre da Prefeitura. Suzel recria cenas de cidades reais 
e imaginárias, tendo como ponto de partida fotografias.
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