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SECRETARIA DE CEDUCAÇSO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIC GRANDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

ENCONTROS NO MUSEU:

” CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO "
Anton Rajer

Promoção : SUSEC / SEC-
MARGS
INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO NORTE-AMERICANO

Local s MARGS*.. Auditorlo

i
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a _2L horas ^§--feiri•10 / 07 X ir

Período t

Observações ANTON RAJER: Conservador de obras de arte do
Centro de Conservação do Museu do Texas.
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Arte
americana

Será na noite da próxi
ma terça, 10 de julho, que 
o Instituto Cultural Brasi
leiro Norte-Americano e 
o IJfluseu Júlio de Casti- 
lhos promovem uma pa
lestra sobre “A Arte 
Americana dos Estados 
Unidos”, a cargo de An- 
ton Rajer, conservador 
do Museu do Texas. À tar
de, Rajer, que é respon
sável pelo acervo cultural 
daquele museu, fará 
palestra abordando o te
ma: ‘‘Conservação e Res
tauração”, nas dependên
cias do Museu de Artes do 
Rio Grande do Sul 
(Margs).
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Arte
americana

Será na noite da próxi
ma terça, 10 de julho, que 
o Instituto Cultural Brasi
leiro Norte-Americano e 
o Museu Júlio de Casti- 
lhos promovem 
lestra sobre 
Americana dos Estados 
Unidos”, a cargo de An- 
ton Rajer, conservador 
do Museu do Texas. À tar
de, Rajer, que é respon
sável pelo acervo cultural 
daquele museu, fará uma 
palestra abordando o te
ma: “Conservação e Res
tauração”, nas dependên
cias do Museu de Artes do 
Rio Grande do Sul 
(Margs).
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RESTAURO E
CONSERVAÇÃO DE OBRAS 
— No Margs (Praça da 
Alfândega), I4h30min, 
palestra de Anton Rajer — 
conservador de obras de arte 
do Centro do Conservaçio do 
Texas — que discutirá sobre o 
assunto e apresentará um 
novo tipo de secador de 
gravuras.
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EXPOSIÇÃO AUDIÇÃO

ÓBERAS — Na Discoteca 
ftublica?a Subsecretária
de Cultura (Andradas, 736,
Io andar), a partir do 
meio-dia, audições 
discofônicas. Hoje, trechos 
de óperas. Entrada 
franca.

QUADROS DE ROCK 
INTERNACIONAL - Na 
Livraria Coletânea (altos 
do Mercado Público), das 
9h30min às 19h30min, 
visitação da mostra de 
quadros de rock 
internacional. Até sábado.
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Paulo Houayek na Tina Presser
Pode ser vista na Galeria 

Tina Presser (Paulino Teixei
ra. 35, fone 32-3726) a mostra 
individual do artista gaúcho 
Paulo Houayek, atualmente 
radicado no Rio de Janeiro. A 
mostra reúne pinturas recen
tes que demonstram a evolu
ção do artista e também um 
maior domínio técnico. Visi
tação de segunda a sexta, das 
lOh ás 12h e das 14h á 20h Sá
bados, das 10 às 12h e das 14 
às 19.

A

PALESTRA
que discutirá sobre o 
assunto e apresentará um 
novo tipo de secador de 
gravuras. O tema da 
palestra será Técnicas e 
Práticas de Conservação. 
Promoção conjunta Museu, 
Júlio de Castilhos e 
Margs, com o Instituto 
Cultural Brasileiro Norte- 
Americano.

RESIAUROE. 
CONSERVAÇÃO DE 
OBRAS - NoMaras 
(Praçà da Alfândega), 
14h30min, palestra de 
Anton Rajer — 
conservador dé obras de 
arte do Centro de 
Conservação do Texas —
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