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Até o dia 04, exposição de Adnído Bortolatto em óleo 
sobre tela. De 06 a 18, Mauro Bruschi mostra seu 
trabalho fotográfico e ilustrativo para dissertação da 
antropologia “Nômades Urbanos”. A partir do dia 
22, recortes e colagens de tecido sobre papel de Celso 
Vitelli. Estas mostras são de responsabilidade do 
Instituto Estadual de Artes Visuais.
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VARIEDADES TERÇA-FEIRA, 6 de julho de 1993 — 17

feuihetaÇão criativa em exposição
fecsrts “4:z ser,9rrí - - -

bram ?Ua PáWa'
e cores que lem-

Ue Mariana uanepa, no Margs

2^-SajkjAã_
xIqi^aO Q AjLOadUj

...

; *"* <•:*__! . 1o <

MAURO BRUSCHI - Na Gale 
ria João Fahrion do Margs (Pra
ça da Alfândega s/n°), às I9h, 
trabalhos em técnicas variadas. 
De terça a domingo, das lOh às 
I2h e das 13h às I7h. Até I8 de 
julho.
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Mostra 

de Bruschi 

traz vida 

de Nômades

As técnicas diversas do 
artista revelam sua vi
são sobre os andarilhos 
das ruas

“Nômades Urbanos” é a 
individual de Mauro Brus
chi que está na Galeria João 
Fahrion. no andar térreo do 
Margs. até 18 deste mès. Lá 
estào trabalhos em técnicas 
variadas, como desenho, co
lagem e reutilização de ma
teriais, pintura, etc. Forma
do pelo Instituto de Artes da 
Ufrgs. Bruschi participa 
desde 1989 de coletivas e sa
lões. inclusive com traba
lhos fotográficos. As técni
cas mistas que integram es
ta mostra baseiam-se no 
contato pessoal do artista 
com vagabundos, mendigos, 
sem-teto. andarilhos, tre- 
eheiros. clochards e morado
res das ruas. O Margs fica 
ali junto à Praça da Alfân
dega.
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I MAURO BRUSCUI- Na Galeria João 
Fahrion do Margs (Praça da Alfânde 
ga s/n°), às I9h, trabalhos em técnicas 
variadas. De terça a domingo, das 1 Oh 
às I2h e das 13h às 17h. Até 18 de 
julho.
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Última semana:
Mauro Bruschi 
expõe no Margs


