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7 - GALERIA jOAO FAHRION/INSTITUTO ESTA
DUAL DE ARTES VISUAIS - Indvldual da artista Rose 
Osório.a partir do dia 11. Do da 20 em diante, Indvldual de 
Laura Fróes. Estas exposições são de responsabilidade do 
IEAV.
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■ 0 Margs inaugura, às lOh, de hoje, 
a quinta exposição individual de Rose 
Osório, Seguindo a linha de trabalhos 
de colorido intenso e temas oníricos, 
a artista porto-alegrense apresenta no- 

jva série de pinturas na Galeria Joáo 
í Fahrion, no térreo do museu. Os tra
balhos podem ser vistos de terça 
domingo, das lOh às 12h e das 14h 
às 17h.
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«OSE OSÓRIO EXPÕE PINTURA NO MUSEU DE ARTE
Rose Osório abre hoje

mostra integra um projeto do IAV que divulga a produção de 
artistas emergentes. Por ter sido escolhida para o projeto Rose 
recentemente participou da coletiva Produção Emergente na 
Casa de Cultura Mano Quintana, a qual reuniu nomes que já 
expuseram ou exporão este ano na João Fahrion De terca a 
domingo, das lOh às 17h, até 11 de abril. Ç
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‘Arte Sensual’abre 

nova galeria hoje
A artista plástica leda Ferreira Ma- 

riano inaugura hoje a Galeria de Ar
te do Centro Médico Praia do Guaí- 
ba (Antenor Lemos, 57, 6? andar), 
com a mostra "Arte Sensual". Na Ga
leria João Fahrion do Margs, Rose 
Osório abre individual de pintura.

Técnicas mistas na obra de leda
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ROSE OSORIO — Na «Jaleria João 
Fahrion do Margs (Praça da Al
fândega s/n°), pinturas da artista. 
Até domingo, das lOh às 12h e 
das 14h às 17h.


