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No iinal da semana, no dia 
5, sexta-feira, duas exposi- 

também serão inaugu-çoes
radas simultaneamente, no 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul. Na chamada Sala 
de Fotografias do MARGS, 
José Felizardo abre sua mes
tra individual de trabalhos 
que têm como tema a paira- 
gem. Na mesma ocasião, óc- 
rá inaugurada, np grande 
sala de exposições, a coleti
va da I Mostra Bienal ne 
Fotografia Ecológica, promo
vida pelas Secretarias d« 
Cultura e Meio ^ Ambiente, 
com a colaboração da Cia. 
Jornalística Caldas Jr. Am
bas as exposições, após Por- 
to Alegre, poderão viajar 
pelo interior do estado e mes
mo para fora, já havendo 

pftmeiro pedido de Bra
sília. onde será realizado um 
importante encontro de ar
quitetos, ainda neste ano. 
Para tanto, os interessados, 
poderão dirigir-se diretamen
te a Coorclenadoria de Pro- 

da vSecretaria de

um

#

gramaçao 
Cultura, Avenda Borges de 
Medeos, 1501, 5.0 anda. A 
Mosta da Bnal, bem como a 
de Felizardo, permanecerá?* 
abertas s visitação públi'3 
durante todo o mês da outu
bro.
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FELIZARDO — Também no Margs está aberta a mostra reu
nindo fotos de Luiz Carlos Felizardo com o tema natureza. «*w' 
São 28 trabalhos realizados pel0 fotógrafo profissional há 10 •

e que possui um vasto currículo, participando cm salões e 
mostras individuais e coletivas. Visitação até o final do mês, 
d®s_10 Js 17_ horas, de terças a domingos.
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Uma trágica visão de Torres

I o lograi ias Ecológicas de Felizardo
GrSJfdo Sul, mesmo cDlof FtíbJS folóÇatí>tLuiz «“ras cidad“ brasileira, ,
tempo em que apresenta os spÍLntí í ’ sobre tema do interior do Estado. Na re-
trabalhos vencedores e sele- FelizaídSt uma d £ tK .í f?íUçã° a?™.a> um â°s tra-
danados & I Bienal da Foto- SS aquisSa do DenS" 1í1,zafdo' 0
grafia Ecológica, está mos- lamento de S un ÍKf ?\GS nao ahre, as segundes-
trando, também, em sua sa- cretari-a de rnlt.n-J\ n S f ^eiras> mas Pode ser visitadala de fotografias, a exposição | ser apresentada, depo.ÇTm dfsmalã °S d<™ais
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