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Diversidade dá o tom nas exposições
Aquarelas, pinturas e outras criações integram as mostras que abrem hoje. No 

Centro Cultural do Dmae (24 de Outubro, 200), 20h, Paulo Roberto Prado e Myriam 
Pires de Moraes expõem o resultado de sua união na aquarela com peças enferru
jadas moiroes de madeira, além de paisagens e objetos do cotidiano. Para obter 
um eleito diferente nas obras, eles se valeram da saturação da cor em tons de terra 
niiMrUgem' °S artistas lnte£ram coletivas desde 1989. Até 5 de julho.

. Na Galeria João Fahrion do Margs (Praça da Al
fândega), Anício Bortolatto reúne seus óleos sobre 
tela com motivos abstratos para sua 12s individual 
em Porto Alegre. Além de pintura, ele também faz 
poesia, tendo se destacado com menção honrosa 
em concursos nacionais. Até 4 de julho.

No Espaço Novos 
Meios da CCMQ 
(Andradas, 736) 
tem individual com 

■ ' 1H pinturasdeDjalma 
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m E o Núcleo de Ar-
«pjglp» te de Viamâo (Dal- 

1 tro Filho, 18b) reú- 
m "e criações coleti-

vas do próprio ate- 
lier com o tema 
"Zoológico".De Myriam e de Bortolatto
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INDIVIDUAISí
ADNÍCIO BORTOLATTO - Na Ga

leria João Fahrion do Margs (Praça da 
Alfândega s/n°), pinturas a óleo sobre 
tela com motivos abstratos. De terça a 
domingo, das lOh às 12h e das 13h às 
17h. Até 4 de julho.
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iINDIVIDUAIS
ADNÍCIO BORTOLATTO - Na Ga

leria João Fahrion do Margs (Praça da 
Alfândega s/n°), pinturas a óleo sobre 
tela. Das lOh às 12h e das 13h às 17h. 
Até 4 de julho.


