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[Susana Barrera apre
senta suas pinturas tridimensionais no
MAROSJ

Suzana Barrera mostra suas pinturas 
tridimensionais na Galeria João Fahrion, 
no MARGS, com o título de “Do Direito 
Ao Avesso”. Sua proposta é “explorar além 
dos limites tradicionais da bidimensiona- 
lidade”. A abertura será às 19h, e a mostra 
poderá ser visitada de terça a domingo, das 
10 às 12h e das 13 às 17h.
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SUSANA BARRERA - Na Galeria Joao 
Fahrion do MARGS (Praça da Alfândega 
s/n°), às 19h, abre exposição de pinturas 
tridimensionais da artista. Até 6 de dezem
bro, de terças a domingos das lOh às 12h e 
das 13h às 17h.
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Assunto

PINTURA TRIDIMENSIONAL 
NO MUSEU DE ARTE

A exposição de pinturas tridi
mensionais Do Direito e do Aves
so, da artista plástica Susana Bar- 
rera, será inaugurada hoje às 19h 
na Galeria João Fahríon do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega). Natural do 
Uruguai e radicada em Porto 
Alegre, Susana apresenta nesta 
segunda exposição individual te
las que se articulam com o espaço 
circundante. A sua proposta é 
ultrapassar os limites da bidimen- 
sionalidade. A exposição de Susa
na Barrera pode ser visitada até o 
dia 6 de dezembro, de terças a 
domingos, das lOh às 12h e das 
13h às 17h.


