
£,v\U>vrít o*
f^uSíuí>

/Colb^c*»^&>VA Í)íW\ V ftw
.0 'A

HW^ i$^c,****•'

ci^i4;1®V‘ - A/7 a</llocal: f^‘35'
«i-

,. JU fja/^ck , e^otc^ra o

4«
ju rf-» "a""3 / IcJfo |i>)V <3 LA £-1 —I) / r oVJÉV^ CO‘A(Xn reC#'*-

\ i>\ -ci^ J"1■K.OeAet*K^seuS
jj K/-A. I

do ^CO*

(XfA (A C^

‘ j\,-tf - íJa«vc®^

d-c H**
-j jl) la6 <-t. 3~»iij?e W\<A

ac^l 

í o/i° *

'okc
^ ^-'v

-U. °
„U ■

UIe ^ s sJ—loW-A 5^A
)c-l/li/st) ■ j1 D^OYA

r'11
)U v-vjSv/V ^V.A.|Ml11 £o,4« u\AOr íí\<^LA-



J c r n a 1 r
I h$ --- /-«t_Data:__

agina: ..... .Ç^Íík._______
’ s un t o: Sy^rvvfejBra w>o HQQ$S‘:

Encontros no Margs
Neste mês de novembro, o Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul, órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, estará rea
lizando encontros e seminários de grande interesse. Dois 
dos palestrantes do Encontro Internacional do ICOM (In
ternational Council of Museuns), organismo ligado à 
UNESCO, que foi realizado em Buenos Aires de 27 de outu
bro a primeiro de novembro, virão a Porto Alegre para 
apresentar no MARGS os temas desenvolvidos durante o 
evento.

Hoje, às 16h, Dan Van Golberding, do Museu Nigbeega da 
Holanda, abordará “Arte-Educação em Museus”, sendo 
sua palestra ilustrada pelo vídeo 4 ‘Como aproximar a Arte 
do público”.

Dias 13 e 14, com a chancela do Institito Goethe de Porto 
Alegre, teremos Udo Liebelt falando sobre ‘‘Educação em 
Museus”, numa série de três palestras: dia 13, às 17h, será 
abordado o tema “Vivenciar o Museu”; dia 14, às 14h, fala
rá sobre “Exposições Didáticas de um Museu de Arte Mo
derna” e, na tarde deste mesmo dia, às 17h, abordará “Jo
gos com crianças num Museu de Arte Moderna”. Udo Lie
belt é conservador e especialista em didática de museus do* 
Museu Sprengel de Hannover, República Federal da 
Alemanha.


