
Estas obras-primas estão na cidade. De visita. 
A MOSTRA DA ARTE GLOBAS TAMBÉM INCLUI 

Nos próximos onze dias, 
São Paulo vai se transfor-
mar em um pequeno mu-
seu de arte européia, exibin-
do obras de alguns dos 
principais artistas deste 
século: Picasso, Max Ernst, 
Dali, Chagall e Lèger. A 
exposição será inaugurada 
hoje, às 21 horas, na Arte 
Global (Alameda Santos, 
1893) e faz parte das co-
memorações dos 50 anos do 
jornal O Globo, dos 30 anos 
da Radio Globo e dos 10 
anos, da TV Globo. 

Todas as obras vieram de 
Paris e a mostra inclui, 
ainda, obras de Maurice 
Urtillo, Vieira da Silva, Paul 

Klee, Kandinsky, Magritte, 
Tanguy e Miró. A expo-
sição poderá ser visitada 
de segunda a sábado, das 
14 às 21 horas. 

S A L Ã O D E R I B E I R Ã O 
PRETO 

Apesar de ser uma das 
maiores e mais conhecidas 
cidades do Interior paulis-
ta, Ribeirão Preto não ti-
nha, ainda, nenhum salão 
de artes visuais. Este ano, a 
Prefeitura daquela cidade 
tomou a iniciativa e criou o 
I Salão de Arte de Ribeirão 
Preto, ainda limitado por 
um regulamento muito an-

OBRAS DE PICASSO, DALI, 
tigo e acadêmico (portanto, 
de pelo menos 100 anos) 
pois admite como artes vi-
suais somente a pintura, o 
desenho, a gravura e a es-
cultura. Mesmo limitado 
em sua ação, o júri (com-
posto pelos críticos de arte 
Pédro Manuel Gismondi, 
Harry Láus e Olney Kruse) 
conseguiu um bom resulta-
do, premiando a desenhista 
e gravadora Odila Msetri-
ner com o maior prêmio do 
Salão. Participaram 96 ar-
tistas dos quais somente 43 
foram aceitos. O Salão será 
inaugurado hoje, às 21 ho-
ras, no Teatro Municipal de 
Ribeirão Preto. 

LÈGER? KANDINSKY, TODAS 
OUTRAS EXPOSIÇÕES 

COLETIVA DE ARTE: Às 
21 horas, abertura da expo-
sição coletifva com obras 
de Sônia Perrone, Marina 
Sendacz, Manoel Virgílio 
de Queiroz e Cleverly Fon-
tes Pereira. Preços entre 
Cr$ 600.00 e Cr$ 2.500,00. 
Rua Augusta, 486. Até 20/10. 

GRAPHUS: — Óleos e 
aquarelas do artista uru-
guaio Luiz Garcia Lincoln 
Presno, que já realizou 
mais de 60 murais nas mais 
d i f e r en t e s técnicas (alu-
mínio, mármore, mosaico, 
bizantino, cobre, mosaico 
veneziano). Presno já expôs 

VINDAS DE PARIS. 
nos Estados Unidos e esta 
é sua primeira mostra indi-
vidual no Brasil. Ficará 
aberta até 31 de dezembro, 
das 10 às 22 horas. Rua 
Cônego Eugênio Leite, 1077 
(Pinheiros). 

F E R N A N D O ODRiOZO-
LA — Às 20 horas o artista 
espanhol (radicado no Bra-
sil há muitos anos) Fernan-
do Odriozola expõe suas 
últimas 30 obras a preços 
q u e v a r i a m e n t r e C r $ 
1.800,00 e Cr$ 10 mil. Ga-
leria do Centro Cultural 
Brasil-Estados Unidos — 
rua Jorge Tibiriçí, 5 (San-
tos). 

("L'hiver a Noel") e Magritte. ("Le precurseur") na mostra da Arte Global. 


