
BRUNO GIORGI 
A galeria "Skultura" encerra o 

ciclo de exposições do ano, com vinte 
peças de Bruno Giorgi, considerado o 
mais importante escultor moderno 
brasileiro. A abertura da mostra 
será na quinta-feira, 21 horas. 

Autor de obras que se encontram 
espalhadas em várioe pontos do país 
— especialmente em Brasília —, 
Giorgi há meio século realiza um 
trabalho de excepcional vigor e 
criatividade. Tomou parte dos mais 
destacados certames brasileiros e in-
ternacionais. Sua coleção de prêmios 
évasta. 

As novas esculturas de Bruno Gior-
gi estarão na "Skultura" (ai. Lo-
rena, 1.593) até dia 24, das 9 às 19 
horas de segunda a sexta. 

VALDIR SARUBBI 
O paraense Valdir Sarubbi, após 

dois anos, volta a mostrar suas pin-
turas em São Paulo. Participante de 
Bienais e Salões, além de haver feito 
7 individuais e conquistado 11 prê-
mios, o artista figura atualmente na 
I Bienal Latino-Americana. 

Sarubbi é um pesquisador nato e 
desta vez ele apresentará quadros 
sobre a paisagem amazônica, onde 
as flechas são personagens impor-
tantes, Local da individual de Sarub-
bi: Projecta, na rua Melo Alves, 541. 
Até dia 25, das 10 às 22 horas de se-
gunda a sexta. • 

ALICE BRILL 
Ainda nesta quinta-feira, outra 

abertura de individual, a de Alice 
Brill, na Galeria Paulo Prado, na rua 
Eng. Alcides Barbosa, 47. Ela mos-
trará pinturas (40 telas a óleo e 
acrílico), em que as cenas do urbano 
das grandes ou pequenas cidades são 
por ela recriados com grande ha-
bilidade e domínio técnico. 

» 
A artista iniciou-se com Paulo Ros-

si Osir, trabalhou com Bonadei e com 
o Grupo Santa Helena, percorrendo 
com os artistas deste último os 
bairros antigos de São Paulo, para 
pintar. Alice expôs em várias opor-
tunidades, algumas delas nos Es-
tados Unidos, Israel, Alemanha, 
Uruguai e Suiça. 

A inauguração será às 19h30 e a / ' f C 
mostra ficará aberta até dia 23, de 
segunda a sexta das 15 às 22 horas. 

CILDO MEIRELLES 
Com obras do acervo da própria 

Pinacoteca e outras cedidas por 
colecionadores 17 desenhos de técnica 
mista deCildo Meirelles,poderão ser 
vistos naquela entidade oficial da 
avenida Tiradentes, 141, também a 
partir de quinta-feira, às 14 horas. 
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São trabalhos de 1977, das séries 
"Brasília" e "Campos", por onde o 
artista andou e realizou numerosas 
obras. Até o fim do mês, diariamente 
das 13 às 18 horas. 

CERAMICA 
Lucille Kern, que é austríaca e 

aqui vive há muitos anos, volta a ex-
por suas cerâmicas, ainda na quinta-
feira, na rua Novo Mundo, 383. Não 
só ela, mas também suas alunas 
Jeanette. Lili, Lúcia, Marlene e Wal-
quiria. Além disso. Carole de Serra 
mostrará esmaltes em cobre. 

A inauguração será às 20 horas. 
Até dia 17, de segunda a sábado, das 
14 às 20 horas. 

PAULO CHAVES 
No Centro Cívico de Santo André, 

Paulo Chaves vai mostrar 60 pin-
turas, a partir de sexta-feira, 20 
horas. Ônibus especiais sairão junto 
ao prédio do MAM. no Ibirapuera, 
para transportar artistas e interes-
sados na mostra do artista, detentor 
de diversos prêmios. 

ODILA MESTRINER 
Em São Bernardo, no anfiteatro 

Cacilda Becker, também na sexta-
feira, abertura da individual da pin-
tora e desenhista Odila Mestriner. 
Até dia 30. 
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A maratona da semana ainda tem 

algo nesta sexta-feira: Uma expo-
sição sobre a "Fotografia Atual na 
França —1978". no Museu de Arte de 
São Paulo, av. Paulista, 1.578. Até 
dia 26, de terça a domingo, das 13 às 
17 horas. 


