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Artes
expostas em 

múltiplas 

galerias

Entre o Ser 
e o Nada

A mostra individual de 
Angela Pohlmann inaugu
ra hoje às 19 horas na Gale
ria João Fahrion, térreo do 
Margs, numa promoção do 
Instituto de Artes Visuais 
da Secretaria da Cultura. 
São gravuras em metal da 
série Entre o Ser e o Na
da, com imagens femininas 
transportadas da mídia e fi
guras inertes, contemplati
vas, resultado de um traba- 
lho desenvolvido desde 
1990. A exposição ficará 
aberta até 31 de dezembro, 
de terça a domingo, das 10 
às 12h e das 14 às 17 horas.
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INAUGURAÇÕES

ANGELA POHLMANN - Na Gale 
ria João Fahrion do Margs (Praça 
da Alfândega s/n°), às 19h, abre a 
exposição Entre o Ser e o Nada, de 
gravuras da artista. Até 31 de de
zembro, de terças a domingos das 
10h às 12h e das 14h às I7h.

Jornal: ................
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ANGELA POHLMANN — Na Galeria 
João Fahrion do Margs (Praça da Al
fândega s/n°), exposição Entre o Ser e 
o Nada, de gravuras da artista. Até 
quinta, hoje e amanhã das lOh às 12h 
e das 14h às 17h, e quinta das lOh 
às 12h.
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ANGELA POHLMANN — Na Gale 
ria João Fahrion do Margs (Praça 
da Alfândega s/n°), exposição Entre 
o Ser e o Nada, de gravuras da 
artista. Até 31 de dezembro, de ter
ças a domingos das 1 Oh às 12h e das 
14h às 17h.

Jornal: )kAssjO—
Data
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ANGELA POHLMANN - Na Galeria João 
Fahrion do Margs (Praça da Alfândega 
s/n°), exposição Entre o Ser e o Nada, de 
gravuras da artista. Das lOh às 12h.


