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Exposições de acervo
Serão abertas também hoje no partir da produção rio-grandense dos 

Margs as exposições do acervo per- últimos 40 anos, reunindo Karen 
manente do museu, nas galerias João Lambrecht, Gaudência Fidélis e Vera 
Fahrion e Iberê Camargo, e as cura- Chaves Barcellos, entre outros, 
dorias de acervo Anos 60/70 e Anoson/nn O Margs lança hoje o primeiro li-
sp/90, nas salas Pedro Wemgãrtner, vro de seus 45 anos de história, apre- 
Angelo Guido e Oscar Boeira. sentando os principais aspectos da

Dentre as mais de duas mil obras sua trajetória e belas reproduções de 
catalogadas do museu, 80 foram des- parte do acervo da casa. A publica- 
tacadas pelos técnicos do acervo e ção de 160 páginas em cores, nas 
pelo Conselho Consultivo do Maigs. versões português/inglês e portu- 
Telas de Tarsila do Amaral, Di Ca- guês/espanhol, estará à venda em Ca
valcanti, Guignard e Portinari, e ou- pa dura (R$ 50) e brochura (R$ 40). 
tros nomes das artes no Rio Grande A edição recebeu recursos da Secre- 
do Sul e no Brasil, estarão constante- taria de Estado da Cultura e da Asso- 
mente em exposição a partir de hoje. ciação de Amigos do Margs, com 
As mostras provisórias de acervo, verba captada através da Lei de In- 
com curadoria, foram montadas a centivo à Cultura.


