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um curta-metragem que o Mu

seu de Arte vai exibir no dia 27, 
com duração de 40 minutos. 
Quem trouxe foi o Consulado 

Francês em Porto Alegre.
* A “Ouro Preto Arte Collec- 

tion é uma nova maneira de
vender arte. Em primeiro lugar 
quer divulgar artistas brasileiros 
e contemporâneos no Brasil, 
buscando um público que usual
mente não freqüenta galeria, 
pois os trabalhos são oferecidos 
por catálogos. No caso de esco
lha, vem com um certificado de 
autenticidade e se forem gravu
ras vem a moldura, montável, 
no tipo desenvolvido pelo Mu
seu de Arte de Nova Iorque. A 
primeira coleção reúne os im
portantes nomes de Moriconi 
(esculturas em aço), Marília 
Kranz (aerlíicos) e Marília Ro
drigues (excelente gravadora).
* Géza TIeller continua com sua 

exposição no Museu de Arte
do Rio Grande do Sul 
oue parte das obras podem ser 
adquiridas pelo público.
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* Encerram-se hoje 
trículas as ma-

, (ITpara 0S cursas intensi
vos de Letras e Cartazes”, “Pin
ou-a a õleo” e “Maquetaria” da 
tocola Nacional de Desenho m
“es através das telefones! 
24.0132 e 21.9196.

* O MARGs estará apresen
tando hoje, às 16h30min, mais 
urna sessão de cinema, em seu 
auditono. Desta vez o filme es
colhido aborda a obra de Picas
so, tendo duração de 40 minutos 
e foi cedido
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★ Prog; mação das mais^polivalentes nesta última semana de 

junho. Noite de hoje, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
apresentará, no seu auditório, à partir das 16 horas uma sessão 
de cinema. O filme é sobre a obra de Picasso e foi cedido pelo 
Consulado Francês de Porto Alegre


