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Amaníia a ^palestra cie 

Carla Obino no MARGS
Com esta palestra o Museu 

de Arte do Rio Grande do 
Sul, órgão do Departamento 
de Assuntos Culturais da SEC, 
objetiva, mais uma vez, seu 
propósito em tornar-se um 
centro atuante de informa
ção e debate sobre a arte em 
geral.

Na próxima quinta-feira 
l.° de dezembro- às 16 horas, 
a tapeceira Carla Obino fará 
uma palestra no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
discorrendo sobre o que apre
ciou nos centros tapeceiros 
da Polônia na recente viagem 

realizou atendendo con-que
vite do governo polonês. A 
sra. Carla Obino falará tam
bém sobre a Trienal de Tape
çaria de Lausanne, na Suíça, 
que teve oportunidade de vi
sitar após concluir seu está
gio na Polônia.

Complementando a pales
tra, serão apresentados diver- !

“slides” de tapeçarias po
lonesas e européias. Para a 
mesma, estão convidados as . 

interessadas no as-

sos

pessoas
sunto, em especial os tapecei
ros.

Carla Obino fará 

palestra 

no MARGS
"Arte e Tapeçaria na Polônia 

e na Europa" é o tema da pa
lestra que a tapeçaria Carla 
Cbmo fará na próxima quinta- 
feira, dia l.o de dezembro, no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, órgão do Departamento 
de Assuntos Culturais da SEC. 
D. Carla Obino passou uma 
temporada na Polônia no cor
rente ano, a convite do governo 
polonês, tendo feito estágios 
principais centros de tapeçaria 
daquele país.

Após sua permanência na Po
lônia, d. Carla Obino visitou 
vaiios países da Europa pesqui
sando novas técnicas de tape
çaria. A palestra em questão 
está marcada para as 16 ho
ras, com entrada franca aos in
teressados.

*


