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Artes 
ísuais 

Lucilia M ezzotero 
expõe gravuras 

na Galeria Itaú-América. 

Exposições 

G A L E R I A I T A U - A M E R I C A — 
'Rua Augusta. 2575) — Instalada 
num banco, tem uma ótima ilumi-
nação. auxi l iada pe las paredes 
brancas ou de vidro, que permitem 
ao.espectadpr, ver as obras mesmo 
fora da galeria. No momento, expo-
sição individual da gravadora pau-
lista (nascida em São Carlos) Luci-
lia Mezzotero. O diretor do MASP, 
professor Pietro Maria Bardi afir-
ma: " A s xilogravuras de Lucilia são 
originais, isto è. expressão de uma 
individualidade que não pede em-
préstimos alheios". Lucilia e, tam-
bém. secretaria da seção brasileira 
da A1AP (Associação Internacional 
de Artistas Plásticos). Sua exposi-
ção pode ser visitada das 9 às 22 
horas, de segunda a sábado. Até 18 
de junho. 

GALERIA CHELSEA — (Rua Au-
gusta. 1931 — Telefone: 282.3979) 
Mostra individual do pintor Wla-
dimir Krivoutz que tem obras nos 
museus de Paris, Bayonne, Lyon, 
Londres e Madri. Pintura figurativa 
e religosa, inclusive alguns retratos 
de São Pedro. Cores fortes, vibran-
tes, com predominância do ama-
relo. Financiamento do Banco Lar 
Brasileiro S/A. De segunda a sa-
bado, das 9 às 23 horas. Até 23 
de junho. 

GALERIA ESPADE — (Rua Pam-
plona, 929 — Tel.: 288.1988) Durante 
este mês, exposição coletiva® reu-
nindo as obras de Walter Lewy, 
Rebolo, Pennachi, Aldemir Mar-
tins, Maria Bonomi, Mário Gruber, 
Fiavio de Carvalho, Tomie Ohtake, 
Savério, Ubirajara, Piza, Newton 
Rezende e Marcello Grassmann. 
Preços entre CrS 600,00 e CrS 
1.200,00. Financiamento em 12 me-
ses A Espade tem um dos mais 
belos símbolos de galerias de São 
Paulo: um selo oval, com uma fruta 
vermelha no centro e o lema da 
casa: "Para um mundo mais boni-
to" Diariamente das 9 às 22h30. 
Até 30 de junho. 

INSTITUTO GOETHE — (Rua A u 
gusta, 1470 — Tel.: 288.5921) Mostra 
individual do pintor e gravador 
Adam Firnekaes, nascido em 1909 
em Wurzburg (Alemanha) e aluno 
de Xaver Fuhr, em Munique. Veio 
ao Brasil em 1950 e morreu na Ba 
hia em 1966. Artista ligado ao Ex-
pressionismo alemão. De segunda 
à sábado, das 14 às 18'h30. Até 23 
de junho. 

GALERIA DA FPM — (Rua Ica-
raí, 365 — Tatuape — Telefone: 
295.3048) A Faculdade Paulista de 
Musica esta apresentando, em sua 
galeria, 60 obras de 20 artistas. En-
tre eles Raquel Kambinda, Carlos 
Alberto de Godoy, Deodato, Mario 
Cespedes, Sauro de Col, Maria Au-
xiliadora Silva, Salete Magoga e 
Roberval. (Este último, entalhador, 
definido pela galeria como "escul 
tor expressionista"). 

MÚLTIPLA GALERIA — (Rua 
H a d d o c k L o b o . 1399 — T e l 
282.6565) Mostra individual da pin-
tora e desenhista Myra Landau, ex-
aluna de Goeldi e ausente de São 
Paulo ha muitos anos. Sua obra è 
conhecida em toda a América e na 
Espanha Os preços variam entre 
CrS 1.500,00 e CrS 10.000,00 De se-
gunda a sexta, das 15 a s 22 horas, 
e sabados das 10 às 13 horas. (Não 
deixe de ver). Até 3Qde junho. 

GALERIA AZUL AO — (rua Fer 
nando de Albuquerque, 28 — Tele-
fone: 256.9289) Esta galeria esta ex 
pondo, em sala especial, as últimas 
obras feitas por Flàvio de Carvalho: 
gravuras coloridas e quatro dese-
nhos, inclusive sua últimá obra, um 
nu feminino. Participam ainda, da 
coletiva: Sophia Tassinari, Odetto 
Guersoni. Clovis Graciano, Zoravia 
Bettiol e Maria dei Carmem Perez 
Sola. Preços entre Cr$400,00 e CrS 
1.500,00 com financiamento do Ban-
co Novo Mundo. De segunda a sex-
ta. das 10 às 22 horas e aos sábados 
das 10 às 14 horas.„(Não deixe de 
ver) Até 30 de junho. 

GALERIA DOCUMENTA — (Rua 
Padre João Manuel, 811 — Tel. 
81.3766) Mostra coletiva com obras 
de Fredy Keller (esculturas feitas 
com ossos de macaco, ofcchorro, 
elefante e baleia) além de pinturas 
de Walter Lewy. Amando Sendim, 
Clovis Graciano, Darei, Pietrina 
theccacci, Regelio Polesello, Harry 
Elsas e Karoly Pichler. Uma expo-
sição curiosa, que reúne alguns dos 
principais artistas brasileiros, e que 
por isso mesmo deve ser visitada. 
A diversidade de estilos e técnicas 
desses artistas é outra atração a 
mais para a visita. Até 30 de junho. 

MUSEU DE ARTE CONTEMPO-
RÂNEA — (Parque Ibirapuera — 
Tel. 71.9610) A gravadora Anna 
Bella Geiger reuniu um grupo de 
amigos (artistas) e fez uma obra 
conceituai na Barra da Tijuca (Gua-
nabara) utilizando, inclusive um 
trator. Artista séria e importante. 
Uma pesquisa que deve ser visita-
da, exposta num dos mais importan 
tes museus brasileiros. O espetácu-
lo e um audio visual que dura oito 
minutos e pode ser visto de 1° a 17 
de junho, (exceto dias 3 e 11) nos 
seguintes horários: às 17h30; às 18 e 
às 18h30 horas. Entrada gratuita. 

MUSEU DO SOL — (Rua Diogo de 
Faria, 521 — Tel. 70.1376) Dirigido 
pela pintora Iracema Arditi, este 
museu está expondo às últimas 25 
telas (tinta acrílica) de um ótimo 
pintor jovem: Ivonaldo. Ele e per 
nambucano e está-se despedindo do 
Brasil onde ficará até 30 de junho. 
Depois, passará um ano na Euro 
pa. Preços entre Cr$ 800,00 e CrS 
3.800,00. Sua temática são bois mis-
turados com frutos tropicais. E 
também ônibus urbanos do Nordes-
te, cangaceiros e pequenas cidades 
nordestinas. Até 30 de junho. 

GALERIA GUIMAR — (Rua Had 
dock Lobo. 856> — Mostra indivi-
dual do pintor Eros Oggi, super-
visor dos restaurantes da Ford do 
Brasil S/A. Eros deu um título a sua 
exposição: Primalias. São 34 pintu-
ras que podem ser adquiridas atra-
vés do Banco Novo Mundo. Preços 
entre CrS 1.000,00 e CrS 2.800,00. De 
segunda à sabado, das 9 às 20 ho-
ras. Eros e italiano; engenheiro for-
mado na Universidade de Bolonha. 

^Até 3 0 ^ junhn |w||| 

PEPE'S - # Um bar da Galeria 
Metrópole que agora passa a'expor 
arte em suas paredes. Os artistas 
criaram um grupo (Grupo de Ami-
gos da Pintura) e um lema: "Ad-
quirindo uma obra de arte, voce 
propicia condições para um artista 
continuar criando". Expõem: Agos-
tinho Batista de Freitas, Fernando 
Lisboa, Heitor dos Prazeres Filho, 
Reginaldo Bonfim, Roman Dahbar, 
Terciliano Júnior e Vidal. Finan-
ciamento do Banco Novo Mundo. 
Praça Dom José Gaspar, 134 — loja 
2. Até 20 de junho. 

GALERIA GIRASSOL — (Rua 
Padre Vieira, 1098 — Tel. 9.8191 — 
Campinas. Realiza, no momento 
galeria de arte contemporânea de 
Campinas. Re l i za , no momento, 
uma exposição individual de Vanda 
Pinheiro Dias, excelente gravadora 
nascida em Goiás e muito elogiada 
pelos mais importantes críticos bra-
sileiros. Vanda mostra gravuras e 
desenhos que poderão ser vistos de 
Segunda a sábado, no horário co-
mercial. A s segundas, a galeria fica 
aberta até 22 horas mais ou menos. 
Ha financiamento. (Não deixe de 
ver). Até 20 de junho. 

XVI FENIT — (Parque Anhembi) 
já se tornou hábito mostrar arte 
amena nas feiras desse gigantes-
co parque, situado ao lado do rio 
Tietê e perto do antigo Cam-
po de Marte. Atualmente, o Banco 
Novo Mundo realiza em seu estande 
uma exposição em conjunto com " A 
Galeria" para exibir e financiar a 
obra de vários artistas baianos, ca-
riocas e paulistas todos tapeceiros 
decorativos: Rubico, Marlene Trin-
dade, Renot Kennedy Bahia, Raul, 
Jac e Marson. São 15 obras com pre-
ços entre CrS 800,00 e CrS 8.000,00. 
Até amanhã. 

GA-LEIA DO SESC — (Rua Dr 
Vila Nova, 245) Exposição indivi-
dual do pintor snatista Nelson 
Ramos Filho que expõe 25 obras, 
algumas com títulos engraçados: 
"Sempre comi banana", "Paulo 
tira coco do coqueiro", "Pe-
quenas nuvens me golpeiam". O 
artista ainda proclama: "Eu não 
quero chegar a um ponto; não há 
onde chegar, para mim. E aqui mes-
mo onde eu vinha. E onde eu vou é 
aqui também" Até 13 de junho. 

GALERIA PRESTES MA IA 
(Praça do Patriarca) — Os artistas 

^que expõem aos domingos na Praça 
da Republica foram admitidos no 
Salão Almeida Júnior e ganharam o 
I Salão de Artes Plásticas que a Se-
cretaria de Turismo organizou para 
eles. São ceramicas, pinturas, es-
culturas, desenhos e gravuras sem 
maiores pretensões e na maioria, 
decorativas. Participam cerca de 
90 artistas ligados à Associação Au-
tonoma dos Artistas Plásticos da 
praça da República. 

IADE — (Rua Ouro Branco, 100) 
Os alunos (maioria de idade média 
de 17 anos) estão expondo obras 
que exploram, viasualmente, a boca 
humana. A exposição tem um títu-
lo: "Ponto de Encontro". Horário 
comercial. 

G A L E R I A A R T E A P L I C A D A 
(Rua Haddock Lobo, 1406) Exposi-
ção de gravuras de Fiavio de Car-' 
valho, inclusive as que serviram de 
ilustração para o livro de poemas 
de Clovis Beznos, editado por Mas-
sao Ohno e lançado nesta sema-
na. Preços entre CrS 800,00 e CrS 
1.100,00. (Não deixe de ver) Horário 
comercial. Até 30 de junho. 

GALERIA ROSA FILHO — (Rua 
Eça de Queirós, 330 — Tel. 71-1676) 
Mostra individual de tapeçarias 
de Malie King, artista nascida em 
Xangai. 

GALERIA DO CCBEU —<RUa Jor-
ge Tibiriça, 5) Mostra individual do 
pintor abstrato e figurativo Takashi 
Fukushima filho do famoso pintor 
abstrato. São oleos que poderão 
ser vistos das 16 às 22 horas, dira-
ria mente. 

O.K. 

GALERIA ASTREIA — (Rua Pa 
dre João Manuel 1253 — Tel. 
81.9998) Mostra individual da pin-
tora, desenhista e gravadora Odila 
Mestriner que nasceu e mora em 
Ribeirão Preto. Uma das nossas 
principais gravadoras que expõe 10 
desenhos e 12 pinturas. Esses dese-
nhos são de técnica mista, isto é, 
desenho propriamente dito e gravu-
ra. Algumas obras utilizam a simbo-
logia do transito e outras, os ele-
mentos do circo. Preços entre CrS 
2.500,00 e CrS 8.000,00 com finan-
ciamento. (Não deixe de ver;. Até 

de junho. 
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