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Observações :
Design de Superfície. Exposição dos trabalhos dos alunos do 

de design de superfície, coordenado por Renata Rubim 
1993, no MARGS. De 6.01 a 16.01.
curso , em

4
:

!
!-
I

:

4



<11 *1III«MM Itm TH

í J a y ü s. 1; _>M, iaj>-£ Ao Ca

oj < oA i ?y Ií r?£ A '!

/b&Sv-V*-* í

Os alunos do Curso de De- 
sign de Superfície, desen
volvido ano passado no 
Margs, expõem seus traba
lhos a partir do dia seis des
te mês. 0 local é o próprio
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DESIGN DE SUPERFÍCIE
— Os alunos do curso de de- 
sign de superfície, desenvol
vido em 1993, por Renata Ru- 
bim, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, expõem 
os seus trabalhos de conclu
são a partir de 6 de janeiro. A 
exposição será realizada no 
museu e pode ser vista até 16 
de janeiro, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas.

Design de Superfície é 
projeto bidimensional para su
perfícies de qualquer nature
za. Nesta exposição, há pro
jetos de aplicação industrial, 
semi-industrial e até projetos 
específicos como uma facha
da lateral de edifício.
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Os alunos do Curso de 
Design de Superfície, de
senvolvido por Renata 
Rubim, expõem os seus 
trabalhos no Margs. 
Trata-se de um projeto 
bidimensional para su
perfície de qualquer na
tureza.


