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Arte' religiosa

'O Museu de'Arte do Rio'Grande do Sul, nestas vésperas na- : 
' talinas, passa a acolher .a: mostra de reproduções fotográficas da 
; pintura religiosa da Bulgária, que .procede do Rio de Janeiro, 
onde esteve em exposição no Museu Nacional .de Belas Artes.

Meia centena de caprichadas reproduções coloridas de icones 
.e vitrais desse pais da Europa Oriental, donde já nos tem vindo 
mc- rs da Iugoslávia, Polonia e Rússia, Tcheco-Eslováquia e 
Hungria.1. , v .v .. ...

É mma pequena panorâmica, ■ em fotorama ida arte búlgara 
nos íntimos seis séculos, sendo de notar que a .Bulgária tem 
uma historia cultural que remonta ao século 13 e de influxo oto- 
mano, eslavo com marcação medieval e renascentista, formando 
escolas _ histórica^ e brilhantes periodos .de afrescos, icones até 
a divisão contemporânea da Europa /Ocidental .e Oriental.

Sobo Patrocínio d° departamento de assuntos culturais da 
W 1Ijegatçao da Bulgária no Brasil; a mostra,.já montada, 
sera oficialmente mauguiada antes do Natal pelo adido cultural 
búlgaro, num coquetel com bebidas típicas búlgaras, como é 
licor de rosas.

Lunco mostras coletivas
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FEIRA DE NATAL — A Galeria Pancetti, decano centro da ' 
Casa das Molduras, esta com mais uma de suas apreciadas mos-
ímwntoeÍVaS e l?latas„de Natal, "em que >se encontram os mais diferentes e escolhidos .lavores. „ . . ■

GALERIA TRR ACm ' M -IBRAÇCO _ No moderno centro comercial da
Rua. Vigário José Inácio, - encontramos .uma mostra coletiva de

cZFbo“aatrarihosa da
g GALERIA REÍÍBR.ANDT I Ka AveillUa ,

sucessora da Galeria Nova .Elfo tendo co 
Pastro “•

à pia0DrLF^Dt0 7 °'conbecido csnta-o da Galeria À Nação 
aDr' F°ies' tendo Passado o ano com inúmeras promoções aitisticas. encerra a temporada com outra mestra coletiva de 
seu acervo, em que k encontram inúmeros artistas locais.'
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