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O Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli convida para a 
terceira edição do Happy Hour Cul
tural, que acontece nesta terça-feira, 
às 19h, no Auditório do Margs. A ar
tista convidada para o debate é He- 
loisa Crocco. Coordenado pelos psi
canalistas Jaime Betts e Lenira Bal- 
bueno Fleck, a série de debates so
bre Metamorfoses do Feminino - Ato 
Psicanalítico / Ato Criativo objetiva 
refletir sobre a arte e o universo da 
mulher, numa interação entre públi
co, artista e psicanalistas.

Heloisa Crocco falará sobre 
dedicação ao design utilitário e à 
arte têxtil, na qual vem trabalhan- 

| do desde 1967. Entre outras parti- 
« cipações importantes, a artista tem 
1 no currículo a I, II e III Trienal de 
§ Tapeçaria no MAM (SP) e o IX Sa- 
| lão de Artes Plásticas da Funarte 
q (RJ). A promoção, do Núcleo de Ex- 
^ tensão do Margs, tem entrada fran

ca. Na Praça da Alfândega, s/n9.

sua

Heloisa Crocco é a palestrante
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Margsfaz hoje 

debate cultural 

sobre arte
Hoje tem Happy Hour Cul

tural no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli 
(Margs). A terceira edição do 
evento será realizada às 19h no 
auditório do museu com a pre
sença da artista plástica Heloí
sa Crocco.

O debate faz parte da série [ 
Metamorfoses do Feminino - 
Ato Psicanalítico/Ato Criativo. : 
Coordenado pelos psicanalistas j 
Jaime Betts e Lenira Balbueno I 

I Fleck, o ciclo de discussões tem !
como objetivo refletir sobre a ; 

j arte e o universo da mulher. No | 
i encontro, o público interage I 

com o artista convidado e com \ 
| os psicanalistas. I

Na ocasião, a escultora gaú- | 
cha Heloísa Crocco falará sobre j 
sua dedicação ao design utilitá
rio - ela está participando da 
mostra Casa & Cia 2002 com 
objetos de mesa que decoram a 
cafeteria, entre outras criações 
- e à arte têxtil, linha com a 
qual trabalha desde 1976.

O Happy Hour Cultural é pro
movido pelo Núcleo de Exten
são do Margs e tem entrada fran
ca. Mais informações pelo tele
fone (51) 3227-2311, ramal 15.
________
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Clima
A expectativa é pelo anúncio do próximo happy hour 

cultural no Margs. Tudo por conta do sucesso da mais 
recente edição, quando os psicanalistas Jaime Betts e 
Lenira Fleck coordenaram um debate sobre a arte e o 
universo feminino. Heloisa Crocco estava lá, concentran
do as atenções como artista plástica convidada.


