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Observações s.

- boletim margs n^ 12

- houve apresentação de peças barrocas da coleção particular 

do Dr. Julio de Curtis
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Assunto:

uma análise 

dos profetas
Prosseguindo sue programa 

çüo relativa ao primeiro aan 
de ocupação da nova sede. , 
Museu de Arte do Ri0 Gran 
de do Sul desenvolverá 
guinte programa: às 15 horas 
projeção de filmes no 
ditório: “A Arte do Real", com 
duração de vinte minutos, e “O 
Rosto”, com duração de quinze 
minutos. Às 16 horas ocorre
rá a apresentação do Corel da. 
Secretaria da Fazenda, com 
regência do maestro Aloysius 
Staub. que apresentará pecas 
de Th emas Morle’, Arthur Sul- 
livan, Luis Carlos Barbosa. Les
se e Francis Lai. Às 17h30min 
haverá palestra de Isoldy Ven- 
turelli, sobre "Os Profetas de 
Congonhas”, com ilustração de 
peças barrocas da coleção par
ticular do dr. Júlio de Curtis. 
Toda a. programação está aber
ta ao público, gratuitamente
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palestra, e filmes, AO MARGS
A obra do “Aleijadinho” 

o assunto dia palestra de 
Venturelli, às 17h30min, 
ditório do Museu de Ar e 
Grande do Sul (praça da 
<*ega). quando ela falará sobre 
Os profetas de Congonhas, apre
sentando peças barrocas da co
leção particular de Júlio de

será alusiva 
Isolde MARGS 

no au- 
do Rio 
Alfân-

funcionamento du 
eu a sede própria 

para onde foi transferido 
de outubro de 1978.

As I5h de hoje, haverá nroje- 
çao de dois fiWs, no auditório: 
a Arte do Real, com duração d* 
2Cmin, e O Rosto, 
de 15min. o Coral da 
da Fazenda 
l&h e, sob

ao
«t Pnmavera (de Thoanas * 
ley) Smg Eamerry Madrigal 
Arthur SuIPvan), Negrinho 
Pastoreio (de Barbosa 
Love Story (de Francis 

A Semana do MARGS 
clui a apresentação de uma 
tra coletiva de

Mor-
(de

em
em 26

do
Lessa) 9 
Lai» 
que In- 

mos-
escultura e foi 

ocasiao para inagurar-se a Sala 
J® Taí>3çan'a. com participação 
de vanos ar tetas gaúchos, en- 
ceira-se amanhã.

com duração 
Secretaria 

se apresentará às 
a regência de Alul- 

syus Staufo, interpretará Chegou

Curtis.
A palestra Integra a progra

mação da Semana do MARGS,


