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Observações :

A exposição Viva Miró abre no dia 17, comemorando os 100 
anos de nascimento do artista, com reproduções de obras, 
releiturase performances. Até o dia 10.10, sob a coordenação da 
Secretaria Municipal de Cultura.
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EXPOSIÇÕES
VIVA MSRÓ — Na Sala Berta Locatelli do 
Margs (Praça da Alfândega), releituras de 11 
arlistas sobre a obra de Miró. Até 10 de outubro.
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|Vj 0 centenário do seu nascimento, o pintor e 
-L escultor catalão Joan Miró é lembrado em mais 
tima homenagem em Porto Alegre. A Secretaria 
Municipal de Cultura inaugura hoje às 18h a mostra 
Viva Miró, na Sala Berta Locatelli, no Margs. São dez 
reproduções de trabalhos do artista e 11 pinturas e 
desenhos em que artistas gaúchos relêem a obra do 
mestre. Entre eles, Ana Isabel Lovato, Rosy Moreno 
e Teresa Poester.

* a&i... t&£ç> - I4í)Í2£l

i°^>
Pàg i»«: _____
'> * sub to:....__.______ /VlftâSfô (

VIVA MIRÓ
Sala Berta Locatelli do Margs (Praça da 
Alfândega s/n°), às 18h.
Reproduções e releituras em comemora
ção aos 100 anos de nascimento do artis
ta. Apresentação do grupo Balleto e per
formances. Até 10 de outubro.



06 / 3o I <33
PAffi*®: J2

i
íssunto: 'Ú\ÍPS ^ fA(M^s

VIVA MIRÓ
Sa/a Berta Locatelli do Margs (Praça da 
Alfândega s/n °).
Reproduções e releituras em comemora
ção aos 100 anos de nascimento do artis
ta. Até domingo.
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