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A s a r tes v i sua is 
d o m i n a m estes 
sete dias . Entre 

«s muitas 
most.-as 

a cie P ietr ina 
Chectacc i , na 

Documenta; 
o l ivro 

de arte Gi lberto 
Freire e Cícero 

Dias, na Ranulpho 
Editora; 

Wes ley , na 
t.uisc s t r ina ; e 

uma retrospectivo 
de An i t a Ma l f a t t i , 

no MAC. 

PEE-ESTOEIA DA SEMANA 

Casas-Grandes & 

que CrS 200,00. Emy Bomfim, decidiu que o 
preço teto de cada peça não poderá ultrapassar 
Cr$ 200,00. Mas é quase certo que Sophia Tassi-
nari será a vitoriosa nessa rivalidade. Quando 
em dúvida, ela sempre serve faisão. 

Até Crisaldo Moraes ficará impressionado. 
Os quadros que Ivonaldo, outro ínsito, exibirá, 
amanhã, às 20h, no Jardim das Artes, foram 
todos pintados em Utrecht. Nascido em Carua-
ru, Ivonaldo achou que o momento era, final-
mente, propício para a vingança. Revidando a 
invasão de Pernambuco pelos holandeses, Ivo-
naldo invadiu, sozinho, a Holanda, lá fixando 
atelier e residência. Mais orgulhoso do que 
Frans Post, ele se recusa a pintar paisagens e 
assuntos holandeses. Continua fiel aos bares e 
engenhos pernambucanos, não admitindo 
qualquer azul nos olhos de suas figuras. Esses 
olhos provam, aliás, que Raymundo de Olivei-
ra influenciou o olhar dos ínsitos nordestinos 
com uma persistência de fazer inveja aos ócu-
los ray-ban e até mesmo aos óculos gatinho. 
Ivonaldo é um dos poucos pintores ínsitos bra-
sileiros que podem freqüentar as galerias euro-
péias sem se apoiar, exclusivamente, no típico 
e no"pitoresco. É primitivo no gênero. Nunca na 
qualidade. 

É com luxo que a galeria André anuncia a 
inauguração, amanhã, às 21h, da exposição de 
Inos Corradin, um pintor de caprichos e delica-
dezas em suas flores, barquinhos, casas, árvo-
res e frutos. Os quadros de Inos Corradin são 
uma tranqüilidade. Por mais que as pessoas 
troquem de decorador, nunca precisarão se 
desfazer de suas pinturas. Suas figuras fogem 
dos perigos de qualquer moda, não se atre-
vendo a usar sequer um pied-de-poule. Man-
têm-se fiéis aos losangos dos arlequins. A pin-
tura de Inos Corradin é tão amável que os mais 
generosos poderão escrever mensagens nas 
costas de seus quadros, transformando-os, 
com o maior sucesso, em cartões de felicita-
ções. Um país realmente próspero poderia se 
orgulhar de ter um Inos Corradin etm cada 
nursery. <1 , 

Paisagem com figuras forma um gênero 
que Pietrina Checcacci deve considerar exces-
sivo. Por isso, ela continua pintando figuras 
que são as próprias paisagens. Isso poderá ser 
constatado, até com prazer, na galeria Docu-
menta, que inaugurará, amanhã, às 21h, uma 
exposição de suas pinturas. Já a exposição que 
o Gabinete de Artes Gráficas inaugurará, tam-
bém amanhã, dentro de seu horário apenas 
comercial, será de gravuras feitas por Anna. 
Ela é desconhecida. Mas a poetisa Dora Ferrei-
ra da Silva garante, ao falar de*'vórtices", "de-
métrico" e "triptoleno", que suas gravuras são 
de uma "feminilidade verdadeira e abissal". 
Não se sabe se Dora Ferreira da Silva está 
querendo dar má reputação apoesia ou às gravu-
ras de Anna. 

Tozzi, Tarsila, Grassmann, Ana Letícia, 
Sílvio Oppenheim, Nelson Leirner são alguns 
dos nomes que assinam desenhos ou gravuras 
na Coletiva de Desenho e Gravura Brasileira 
que será inaugurada, amanhã, na àv. Higienó-
polis, 232, numa iniciativa da Frangest Servi-
ços. Não se trata de feira de Natal. A exposição 

panhamento. Na sexta-feira, talvez com um 
sapato diferente, Gilberto Tinetti voltará ao 
pedal abafador como integrante do Trio Brasi-
leiro, formando ainda pelo violinista Erich Leh-
ninger e pelo violoncelista Watson Clis. No do-
mingo, o piano do MASP descansará. Maria 
Lourdes Cutolo, para sua grande alegria, prefe-
re tocar cravo. Poderá se dedicar a essa prefe-
rência, às 16h, no primeiro andar do MASP. Ela 
tem preferências, mas não perde tempo com 
exigências. A entrada até que será grátis. 

A entrada continuará sendo grátis, hoje, às 
18h30, no saguão do Teatro Municipal. Maria 
Vischinia tocará piano e Amilcar Zani tocará 
violino. Depois, o Coral Luther King cantará. 
Por CrS 5,00 muita gente poderá ouvir, ama-
nhã, às 21h, no mesmo Teatro Municipal, uma 
homenagem a Camargo Guarnieri, dentro da 
série Música Brasileira Hoje. Dentro da mesma 
série, no mesmo local e no mesmo horário, o 
mesmo preço dará direito a ouvir, quarta-feira, 
o mesmo Camargo Guarnieri e alguma coisa de 
Villa-Lobos e Osvaldo Lacerda. Na quinta-
feira, a série voltará, exclusivamente, a Ca-
margo Guarnieri, com a ajuda do Quarteto de 
Cordas da Orquestra Sinfônica da USP. Na 
sexta-feira, a Orquestra Sinfônica Municipal 
tocará Guarnieri, Rachmaninoff e Mendel-
sohn, às 21h, no Teatro Municipal. Talvez até 
seja ouvida. 

Iniciando nova etapa, a Orquestra Sinfô-
nica Estadual se apresentará, hoje, às 21h, no 
Teatro Cultura Artística, com Eleazar de Car-
valho na regência. A entrada é grátis, mas isso 
não diminui a grande importância da pianista 
Clara Sverner, muito bem escolhida como so-
lista do Concerto n° 1 para piano e orquestra de 
Brahms, que faz parte do programa. 

O teatro Célia Helena conseguiu, final-
mente, alguém que quisesse se apresentar em 
suas instalações: o Grupo Araponga. Ao conse-
guir um espetáculo, o teatro não tem a menor 
garantia de ter conseguido uma platéia. Talvez 
ciente disso, o grupo Araponga pretende àpre-
sentar seu show apenas hoje, às 21h. No teatro 
Bandeirantes, estréia, quarta-feira, às 21h, pa-
ra uma curta temporada, o grupo O Terço, que 
tem sua especialidade na vontade de fazer rock. 
Segundo se noticia, o grupo vem de fazer 
grande sucesso em Buenos Aires. Deve haver, 
portanto, muita criança nessa cidade. Tam-
bém para uma temporada ainda mais curta, 
estréia, quinta-feira, às 21h, na Fundação Ge-
túlio Vargas, um show com Márcia, Eduardo 
Gudin e Roberto Riberti. A inclusão de Ro-
berto Riberti deve ter como função esclarecer 
que não se trata da reapresentação de um espe-
táculo já visto. Embora Roberto Riberti seja 
um Chico Buarque de Holanda que já foi visto 
há dez anos atrás. 

Na televisão, a Globo tentará provar, sex-
ta-feira, às 20h55, no programa Brasil Especial, 
que São Paulo também tem samba. É claro que 
Paulo Vanzolini foi imediatamente chamado, 
como única presença indispensável para dar 
autenticidade a essa afirmação. Como os ou-
tros convocados são Adoniran Barbosa e Hervê 
Cordovil, o programa talvez acabe provando 
que São Paulo não tem samba. Só tem mesmo é 
Paulo Vanzolini. 

A voracidade das artes visuais volta a ser 
impressionante. Elas dominam a semana com 
a exuberância de uma quantidade quase sufo-
cante. São tantas as exposições novas que há 
oportunidade até para a qualidade. A galeria 
Luísa Strina inaugura, por exemplo, amanhã, 
as 21h, uma exposição de Wesley Duke Lee. 
Num momento inteiramente oriental, ele faz 
caligrafias e ideogramas, unindo letras e traços 
de cor pura sobre papel japonês. Tudo é feito 
com tanta confiança que o resultado tem o 
movimento e a elegância de um vitorioso em 
ação. Wesley Duke Lee consegue com os meno-
res recursos a maior quantidade de certezas e 
invenções. Se usasse truques, poderia ser cha-
mado de mágico. Como nunca usa, dá a todo 
mundo o prazer de encontrar e aproveitar um 
dos poucos mistérios que ainda restam. 

Além de Wesley Duke Lee, ha muita impor-
tância na exposição que o Museu de Arte Con-
temporânea inaugura, quinta-feira, às 20h30. 
Trata-se da primeira retrospectiva empenhada 
num grande levantamento da arte de Anita 
Malfatti, uma pintora que muito antes de ter 
importância histórica, já tinha o valor de sua 
própria qualidade. Para proteger os quadros de 
Anita Malfatti dos pombos que poderão atra-
vessar seus vidros quebrados, o MAC poderia 
acrescentar à exposição um quadro de Aldemir 
Martins, atribuindo-lhe a função de espanta-
lho. Uma obra de Edival Ramosa poderia ter a 
mesma utilidade se ele não gostasse tanto de 
incluir milho em sua inspiração. 

Com a emoção certamente corrigida pela 
regra, Maurício Nogueira Lima, apresentado 
por Olívio Tavares Araújo, inaugura, hoje, uma 
exposição de pinturas, na galeria Arte Global. 
Maurício Nogueira Lima é um pintor sempre 
elogiado pelas cores que aproxima. Tem repu-
tação. Foi até absolvido do pecado pop que já 
cometeu. É um artista conceituado, respei-
tado, consagrado. Chega a ser uma pena que 
Sônia Delaunay tenha existido antes. 

Enquanto houver A Galeria, os velhos baia-
nos não precisarão dos domingos da praça da 
República. Numa confirmação desse asilo, é lá 
que Jenner inaugura, hoje, às 21h, mais uma 
exposição de seus quadros. Uma espécie de 
Scliar dos alagados e uma espécie de Pancetti 
delavé, Jenner continua se repetindo como se 
fosse uma peça de cenário único mas de muitas 
cores diferentes na iluminação. Nas exposições 
de Jenner os quadros poderiam ser retirados 
pelo comprador no momento da compra. Há 
sempre a impressão de que há um outro idên-
tico para ser colocado no lugar do que se foi. 

Em catálogo rico, a galeria Seta anuncia a 
inauguração, hoje, às 21h, com rico coquetel, 
de uma exposição de quadros do rico Francisco 
Leão. É muito provável que os quadros se sin-
tam deslocados e constrangidos no meio de 
tanta riqueza. 

É hoje, também, que começa a guerra das 
feiras de Natal. Sophia Tassinari abre, às 21h, 
sua 13a Feira de Natal, na galegia Azulão. Emy 
Bomfim, na galeria idem, abre às 21h, sua Feira 
de Natal, fazendo questão de anunciar, muito 
pioneira, que é a 16a que organiza. Sophia Tas-
sinari determinou que nada custará mais do 

Por Teimo Martino 
será encerrada no dia 18 e seus preços não se 
contentam com um teto de CrS 200,00. 

A única exposição de quarta-feira será a 
que o Paço das Artes organizou para inaugurar 
às 20h30. Reúne três artistas do interior. Antes 
deqüalquer desinteresser avisá-se que esses 
fres artistas são Mário Búeno, Egas Francisco é_ 
Odila Mestriner. Todos dSTntérlor, mas nej" 
phum de yte provinciana. Acredita-se mesmo, 
que sua presença pode ser muito incômoda... 
pãrrmültõs artistas_da crdáde„graride-
" Ha qumtá-féira, exposições voltam a se 
acumular. O Escritório de Arte Renato Maga-
lhães Gouvêa desperdiçará seus cuidados sun-
tuosos exibindo, às 21h, os nus de José Cláudio. 
A galeria Graphus exibirá apenas Edith Jime-
nez, uma gravadora paraguaia. A galeria Ponte 
mostrará, às 21h, os acrílicos sobre tela de An-
tonio Bontempo, ainda dedicado ao ton-sur-ton 
geométrico. Às 19h30, a galeria Paulo Prado 
apresentará os quadros de Ingres Speltri, um 
pintor que, ao recordar a própria infância, faz 
com que os outros se lembrem de Klee.Mon-
drian e até de Volpi. E, finalmente, a Euca-
texpo inaugurará, às 20h30, sua 7a Feira de 
Festas, onde a arte pode custar um mínimo de 
Cr$ 8,00 e um máximo de CrS 800,00. Esse 8 ou 
800 durará até a Páscoa. 

Dois livros serão festivamente lançados 
durante a semana. Na quarta-feira, às 20h30, as 
luzes do MASP permanecerão acesas para a 
apresentação de Arte Colonial-Mobiliário, um 
livro que seleciona, identifica e cataloga mais 
de duzentas peças do mobiliário brasileiro dos 
séculos XVII e XVIII. O livro é um trabalho 
conjunto de João Carlos Martel, Horst Merkel e 
Luiz Seraphico. Talvez só não agrade a Henri 
Matarazzo, que não poderá dar vivas para a 
diferença. Na quinta-feira, às 21h, a Ranulpho 
Galeria de Arte lançará o álbum Casas-Grandes 
e Senzalas, com texto de Gilberto Freyre e 
serigrafias de Cícero Dias. É uma edição de 
luxo da Ranulpho Editora de Arte. Pelo tama-
nho e pelo preço, trata-se de uma edição diri-
gida sempre para as casas grandes e nunca 
para as senzalas. 

Tide Moreyra e sua Banda de Najas é O nome 
da peça que Alcides Nogueira Pinto escreveu e 
que o Grupo Pompa e Circunstância montou 

para estrear, domingo, no Teatro Cenarte. A 
peça conta, em "linguagem metafórica e decu-
pada", as expeirências do ator numa comuni-
dade jovem, relembrando os problemas e con-
flitos vividos por quem era jovem nos anos 60. 
Alcides Nogueira Pinto deve ser um escritor de 
boa memória. Ninguém mais se lembra dos 
anos 60.0 diretor Márcio Aurélio numa atitude 
1960 diz que dá preferência a uma platéia que 
seja formada por jovens. É, portanto, muito 
mais exigente do que a maioria das peças que 
estão em cartaz. Essas estão implorando e acei-
tando qualquer platéia. O elenco tem um total 
de 15 pessoas, sem especificar o número exato 
de atores. 

Depois de prolongado intervalo, o Galpão 
voltará a ser, quarta-feira, o Teatro de Dança, 
com a estréia, às 21h30, de mais um espetáculo 
do grupo Danças e Roda, de Ivaldo Bertazzo e 
Alberto M. Pinto. O grupo é formado por pes-
soas muito interessadas em encontrar na 
dança a liberdade que o corpo adora, não se 
importando em recorrer para tanto à dança do 
ventre e a outras coreografias africanas. Em 
sua apresentação anterior, o grupo conseguiu 
sucesso, provando que a alegria do gênero bau-
bles, bangles and beads ainda é contagiante. 
Ainda haverá dança, sábado, às 21h. no MASP. 
O espetáculo será do Balé Evolução, artística e 
geralmente dirigido por Verônica Coutinho. Na 
semana que vem, o Balé Evolução descerá com 
seu espetáculo para o teatro João Caetano. Em 
seguida, interromperá suas apresentações, já 
que descer mais não seria possível. 

Todo mundo poderá descobrir, hoje, às 
21h, qual o modelo de sapato que a moda está 
favorecendo. Bastará olhar para os pés de Gil-
berto Tinetti nas muitas vezes em que pisarão 
o pedal abafador do piano do MASP. O pedal 
abafará duas rapsódias e dois intermezzi, na 
primeira parte do recital. Talvez consiga aba-
far também a cantora Ula Wolff, que ele acom-
panhará em quinze canções românticas na se-
gunda parte. Na terça-feira, o piano do MASP 
será de Fernando Lopes, mas só para fazer 
companhia ao violinista Salomão Rabinowitz. 
Na quinta-feira, o mesmo piano será proprie-
dade temporária de Joana Mendes Oliva para 
que Agnes Ayres seja uma soprano com acom-

ivonaldo estréia, 
amanhã, no 
Jardim das Artes. 
O Terço, 4" feira, 
no Bandeirantes. 


