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Individual de Maria 
Valquíria de Azevedo 
inaugura às 19h de hoje. 
na Galeria Joào Fahrion 
do Margs. Suas pequenas 
gravuras em metal têm 
como ponto de partida 
elementos da natureza, 
como conchas, plantas, 
etc. I
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Exposições trazem gravuras
Gravuras em metal e cores com base em aspectos 

da natureza e fotos da obra do artista plástico gaúcho 
Iberê Camargo são a tônica de duas novas exposições 
na cidade, a partir de hoje: Valquiria Azevedo - Gra
vuras, na Galeria Joáo Fahrion, Margs (Praça da Al-

--------- - fândega) e Arte 18X24,
da fotógrafa Cristine de 
Bem e Canto, sala JB 
Scalco, Solar dos Câma
ra (Duque de Caxias, 
968). A primeira mostra, 
que inaugura às 19h, 
apresenta uma série de 
pequenas gravuras em 
metal à cores com base 
numa pesquisa da auto
ra Maria Valquiria de 
Azevedo (formada em Ar
tes Plásticas pelo Insti
tuto de Arte da UFRGS) 
sôbre conchas, plantas 
entre outros objetos. A 
mostra permanece na ga
leria até o dia 3 de abril, 
podendo ser visitada de
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MARIA VALQUIRIA 
DE AZEVEDO
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MARIA VALQUIRIA 
DE AZEVEDO
Galeria João Fahrion, no Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°).
Gravuras de metal. De terça a domingo, 
das 1 Oh às I2h e das 13h às 17h. Até 4 de
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MARIA VALQUIRIA 
DE AZEVEDO
Galeria João Fahrion, no Margs (Praça 
da Alfândega, s/n °).
Gravuras de metal. Das lOh às 12h e das 
13h às 17h. Até amanhã.


