
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
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Núcleo de
Vj Extensão do Margs 
(Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado 
Malagoli) promove a 
palestra Os Avatares da 
Paixão: Camille e 
Rodin, no próximo dia 
24, às 19h30min. A 
entrada será franca, 

limitadopara número 
de pessoas..
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-EmCAMILLE e rodin
homenagem ao mês internacio
nal da e alusiva à exposi
ção Auguste Rodin - em cartaz 
no Margs, na Capital, ate 11 de 
abril o Núcleo de Extensão do 
Museu promove a palestra 
Avatares da Paixao: Camille e 
Rodin, na quarta-feira as 
19h30min, no auditono do 
Margs, com entrada franca. Va-
gaSlÜnI^3M"emS' 
cnçoes: (51) 3221-3w-
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+ José Outeiral e 
Luiza Moura falam so
bre o tumultuado ro- 

entre Camillemance 
Claudel e August Ro- 
din. Amanhã, no Margs, 
às 19h.

ü



Jornal: .............
..r..oH.... tfjg&i/

5 - âsina:
Assumo:

'õ

Bis
® Devido ao sucesso da pales
tra “Os avatares da paixão: Ca- 
mille e Rodin”, realizada no Au
ditório do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul - Ado Malagoli, 
haverá uma segunda edição do 
evento no dia sete de abril, à 
noite. Os psicanalistas José 
Otoni Outeiral e Luiza Moura, 
autores do livro “Paixão e Cria
tividade”, estarão novamente a 
postos para o bate-papo sobre 
os escultores Camille Claudel e 
Auguste Rodin, projetando um 
vídeo que retrata a relação dos 
dois artistas. As inscrições já es
tão abertas e as vagas são limi
tadas, então, olho vivo.
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