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0Divuleaçõo/ZH Margs e a Coor- 
denadoria de Ar

tes Plásticas da Se
cretaria Estadual da 
Cultura realizam ex
posição com as obras 
de Marilice Corona 
na Galeria João 
Fahrion. A mostra 
abre hoje, às 19h, e 
prossegue até o dia 9 
de setembro.
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MARGS — Mostras de Marinês Busetti que 
apresenta oito telas pintadas a óleo e tinta 
acrílica espatulada e duas esculturas traba
lhadas em chapa de polietileno. Além dela, 
Wagner Dotto apresenta a série intitulada 
Cabana do Turquinho, composta por 22 
trabalhos em bico de pena e tendo como 
tema central os homens travestidos e a 
solidão. As duas mostras prosseguem até 
dois de setembro. Na Galeria João Fahrion, 
estão sendo mostradas obras de Marilice 

- Corona. Até nove de setembro.
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MARGS — Mostras de Marinês Busetti que apresen
ta oito telas pintadas a óleo e tinta acrílica espatu- 
lada e duas esculturas trabalhadas em chapa de 
polietilcno. Além dela, Wagner Dotto apresenta a 
série intitulada Cabana do Turquinho, composta 
por 22 trabalhos em bico de pena e tendo como 
tema central os homens travestidos e a solidão. As 
duas mostras prosseguem até dois de setem
bro. Na Galeria João Fahrion, estão sendo mos
tradas obras de Marilice Corona. Até 9 de 
setembro.


