
diario do grande ABC 

Peça de Molière 
será mostrada 
em S. Bernardo 

Escola de Mulheres, de Molière será 
apresentada hoje e amanhã no Auditó-
rio Martins Pena (Praça Marquês de 
Alegrete) em São Bernardo. As apre-
sentações serão às 20h. com ingressos a 
Cr$ 30. 

A montagem é do Grupo Cordão de 
Teatro, de Santo André, sob a direção 
de Arnaldo Batista, que também inte-
gra o elenco ao lado de Valter Taira, 
Jair Barbosa, Esperanza Romero, Edi-
valdo Carvalho, Mariza Gomes, Erival-
do César e Mareio Defavari. Os cená-
rios e figurinos são do grupo, com ilu-
minação de Yvone da Silva e sono-
plastia de Cláudia Motta. 

Francisco Araújo 
faz apresentação 
em São Paulo 

s. bernardo do campo 

Clóvis Graciano 
é o destaque 
na Pinacoteca 

O violonista Francisco Araújo, que 
este ano apresentou-se com sucesso no 
recital no Teatro Municipal de São Paulo 
recital no Teatro Municipal e São Paulo 
no próximo dia 14, terça-feira, a partir 
das 21 h. Professor do Conservatório de 
Tatui, Araújo é um dos raros composi-
tores brasileiros para violão a ter parti-
tura editada nos Estados Uidos. Sua 
Valsa Virtuosa esgotou uma tiragem 
editada nos EUA. No Teatro Munici-
pal de São Paulo, Araújo apresentará 
um repertório de músicas eruditas, 
constando composições de sua autoria e 
algums variações sobre chorinhos. O 
Conservatório Musical Carlos Gomes, 
de Santo André (avenida Lino Jardim, 
976), está vendendo convites. 

Frevo, óleo sobre tela que Clóvis 
Graciano concebeu em 1953, é o Desta-
que do Mês na Pinacoteca do Estado 
(avenida Tiradentes, 141), em São 
Paulo. Trata-se de uma pintura repre-
sentativa de uma das melhores fases do 
artista, assinalando a influência que as 
solicitações para painéis e murais traria 
para sua pintura, na preocupação de 
uma nova organização do espaço pietó-
rico. Focalizando três passistas de frê-
vo, dança pernambucana, Graciano 
consegue registrar na tela uma sucessão 
frenética através de cortes, transparên-
cia de imagens e uma iluminação que se 
desloca como focos cenográficos em 
ação, num trabalho que assinala a pre-
dominância do desenho. 

Dissecação da natureza nas pinturas de Odila 
A Prefeitura de São Bernardo inau-

gurou ontem, no saguão do Anfiteatro 
Cacilda Becker (Paço Municipal), uma 
exposição individual da artista plástica 
Odila Mestriner. Trata-se de uma artis-
ta cuja temática é o questionamento do 
homem, o mundo, seu espaço e tempo, 
o que ela define como seu caminhar 
dentro da vida. 

Apresentando as figuras em situa-
ções das mais variadas, as obras de 
Odila levam títulos como Trapezistas no 
Circo, O Carrossel, O Vendedor de Ilu-
sões, O Equilibrista, Pássaros e Figura, 
Figura Transfigurada, Cabeças Repeti-
das, Proibido Seguir, Começo e Fim, 
Sinal de Parada e Figuras e Casa. 

As figuras da artista são emblemáti-
cas. Nelas existem apenas alguns pou-
cos traços reais da forma retratada. O 

cítico Bassano Vaccarini, de Ribeirão 
Preto, diz que "a artista disseca a pró-
pria natureza das coisas com o rigor 
•analítico adquirido no seu paciente tra-
balho de laboratório, com um empenho 1 

e um fervor que raia pelo fanatismo". 

Odila tem m&recido respeito da crí-
tica paulista principalmente porseruma 
artista nascida e formada em Ribeirão 
Preto, no interior do Estado, num meio 
sem nenhuma expressão artística, um 
ambiente praticamente indiferente às 
manifestações do espírito e às coisas da 
arte. 

A critica Ernestina Karman vê dessa 
forma o trabalho de Odila: "Altamente 
intelectualizada, sabe realmente o que 
quer e como realizar o que almeja den-
tro de sua arte inconfundível, resultante 
de árduo e incessante trabalho". 
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