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Farnese de Andrade (acima), na Christina Faria de Paula. Newton Mesquita (à direita), na Projecta. 
Hoje, mais seis mostras na cidade. 

Farnese de Andrade, que tem uma das mais expressivas e originais salas na I Bienal 
Latino-Americana (Ibirapuera), vai inaugurar, às 21h, mostra individual, na galeria Christi-na Faria de Paula (r. Paraguai 82) que ficará aberta até 16 de dezembro. 

FOTOGRAFIA 
Às 21h, o MASP (av. Paulis-

ta 1578) abre uma exposição de 
fotografias que serviram para 
a campanha publ ic i t á r ia da 
perfumaria Rastro. Até 5 de 
dezembro, das 13 às 17h. 

ENTREARTES 
Às 21h a Entrear tes (al. Joaqu im Eugênio de L ima 1409) comemorando seu I o ani-versário faz uma coletiva da qual participam entre outros, Newton Mesquita, Gregório, 

Gilberto Salvador, Marcos Con-cilio, Juarez Magno, Odila Me-triner e Irene KelléF"mãé"dõ escultor Fredy Keller. 
PROJECTA 

Às 21h, Newton Mesquita abre mostra individual de de-senhos e pinturas na Projecta (r. Mello Alves 541). 
TABLEAU 

Às 21h, a Tableau (av. Fa-ria Lima 1698) promove o leilão 
Quatro Artes, do qual partici-pam entre outros, Cylene Bit-t encour t , Guignard, Segall , Volpi, Visconti, Pancetti, Porti-nari, Cícero Dias. 

Finalmente, às 21h, a gale-ria Renato Gouvêia (r. Pelotas 475) abre mostra individual da a r t i s t a n o r d e s t i n a M a r i a Carmen. 

... com o Corpo de Baile. A volta do Corpo de Baile 
Depois de dois meses de apresentações pelo Norte e Sul do País, o Corpo de Baile do Municipal está de volta para três espetáculos em São Paulo: hoje e amanhã, às 21 h, e dia I o 

de dezembro, às 23h. Para todas as apresenta-ções os ingressos custam Cr$ 10,00, mas os estudantes têm entrada livre, desde que apre-sentem a carteira de escola. 
O programa inclui três balés do repertório do grupo: Cenas de Família, com coreografia de Oscar Araiz e música de Francis Poulenc, considerado como o melhor trabalho do Corpo de Baile durante a excursão. Além disso, ainda consta Corações Futuristas, com coreografia de Oscar Navarro e música de Egberto Gismon-ti; e Percussão Para Oito, com coreografia e figurinos de Antonio Carlos Cardoso e música de Paulo Herculano, especialmente composta para este balé. 
Estas serão as últimas apresentações do Corpo de Baile do Municipal, no Teatro Muni-cipal, durante a temporada, já que os próximos espetáculos serão realizados entre 14 e 17 de dezembro, durante o encerramento da I Bienal Latino-Americana, no Ibirapuera, quando se-rão apresentados novos trabalhos do grupo. 


