
"Nós e nossas formas 78 " — É 
apresentação de fotos, videos e 

cartões postais que está sendo reali-
zada por Mário Espinosa, no Café 
Paris, e que tem como tema a 
opressão do afro-americano. São 
15 fotografias em branco e preto, de 
50x60 cm, um vídeo de 30 minutos 
que será exibido às 20h30 e às 
22h30 nos dias 16, 20 e 23, além de 
10 ampliações assinadas pelo artista 
e montadas em cartão postal. As 
fotos e os cartões postais estarão 
expostos no horário normal do Café 
(depois das 18 horas) e a mostra vai 
até o dia 31 de dezembro. O Café 
Paris fica na avenida Waldemar 
Ferreira, 149, entrada da Cidade 
Unjversitária, e a iniciativa desta 
mostra é da poesia-e-arte, com a 
colaboração do Café. 

João Rossi — Expõe no Gabi-
nete de Artes Gráficas. A mostra 
consta de 12 imagens de gravura em 
metal sob o tema "ameríndio" e vai 
xité o dia 10 de janeiro. João Rossi 
desenvolveu uma técnica especial no 
metal e estará com dois auxiliares 
imprimindo uma imagem sua na 
prensa instalada no Gabinete espe-
cialmente para essa exposição, o 
que dá ao público oportunidade de 
conhecer o processo técnico da im-
pressão em metal. As gravuras têm 
tiragem de até 30 gravuras por 
edição e custam de Cr$ 1.500,00 a 
Cr$ 3.000,00. O Gabinete de Artes 
Gráficas fica na rua Haddock Lobo 
1568, tel. 258-5292, e a mostra 
pode ser vista das 11 às 22 horas. 
'Minha viagem à Grécia ho helicóp-

tero de Leonardo da Vinci" 

oferecendo visitas monitorias (maio-
res informações com Daniela ou 
Irineu, pelo tel. 229.0795, das 12 às 
18 horas, de segunda a sexta-feira). 
A Pinacoteca do Estado fica na 
avenida Tiradentes, 141, Estação 
Luz do Metrô. 

Farnese de Andrade — Expõe 
objetos na Christina Faria de Paula 
galeria de arte, na rua Paraguai, 
82, Jardim América- tel. 853.5893. 
A mostra ficará aberta até 16 de 
dezembro, e pode ser vista das 10 
às 21 horas de segunda a sexta-fei-
ro, e aos sábados das 10 às 13 
horas. 

Trama — E o título do álbum de 
dez pranchas xilografadas que An-
tonio Dias estará expondo na Gale-
ria Luisa Strina até o dia 30 de 
dezembro. Trama reúne dez dese-
nhos geométricos, quase diagramas, 
com pequenas variações de traços, 
sinais, pontas ou marcas, gravadas 
sobre folhas quase transparentes de 
papel nepalês. Cada exemplar de 
Trama será vendido a 30 mi! cruzei-
ros e ainda estará à venda uma 

Bico-de-pena de Anna Fisher, do álbum Ouro Preto — lllustra-
tions on a Brazilian Colonial Town 

— É o livro e o tema da 
exposição de desenhos .que Wesley 
Duke Lee está realizando na Pinaco-
teca do 2° andar do Museu de Arte 
de São Paulo, e que vai até o dia 30 
de dezembro. A exposição, organi-
z a d a pela Galeria Luisa Strina, 
apresenta os 36 originais que apare-
cem nesta edição de 2 .000 exempla-
res, da Editora Praxis, com prefácio 
do prof. Pietro Bardi. Com esse 
livro, a preço de Cr$ 1.200,00 o 
exemplar, pela primeira vez está 
sendo realizada uma edição mais. 
acessível de sua obra. Os desenhos 
originais custam Cr$ 40.000,00 ca-
da. O MASP fica na avenida Paulista 
e está aberto das 13 às 17 horas. 

Naldo — O pintor Arnaldo 
Navajas Filho (Naldo) está expondo 
na Galeria de Artes e Curiosidades 
Brasi leiraí ná a lameda Lorena, 
2 1 6 3 ( junto a Rebouças), tel. 
852.9452. As obras de Naldo são 
em óleo sobre tela, e mostram as-
pectos humanos e cenas de Ouro 
Preto, cidade onde ele reside. A 
mostra vai até o dia 31 de dezem-
bro, e pode ser vista das 10 às 22 
horas. 

" A Paisagem na Coleção da 
Pinacoteca: do século XIX aos anos 
40 " — É a mostra que está sendo 
realizada na Pinacoteca do Estado, 

outra gravura, çm tiragem de 20 
exemplares, ao preço de 4 mil cru-
zeiros. A Galeria Luisa Strina fica na 
rua Padre João Manoel, 974 A, tel.: 
280-2471. 

"Artistas do Interior expõem na 
Praça Roosevelt" — A segunda ex-
posição individual e simultânea de 
artistas do Interior, promovida pela 
Secretaria da Cultura, Ciência e 
Tecnologia, estará apresentando até 
o dia 20 desse mês as obras de 
Bassano Vaccarini, Fúlvia Gonçal-
ves, Luiz Guimarães e Thomaz Peri-
na, que poderão ser vistas pelo 
público diariamente das 10 às 22 
horas, no salão Portinari da Praça 
Roosevelt. A . mostra é organizada 
pela Comissão de Artes Plásticas, do 
Departamento de Artes e Ciências 
Humanas, e tem por objetivo divul-
gar ao público paulistano os traba-
lhos em pintura, escultura e desenho 
realizados por al istas do Interior do 
Estado. 

E x p o - C i r c u l a n t e I n t e r -
Bibliotecas — O Pintor Dionísio 
Guerra (D. Guerras) está apresen-
tando suas obras na Expo-Circulante 
Inter-Bibliotecas, que é uma iniciati-
va do Departamento de Cultura da 
Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes- da Prefeitura de São Ber-
nardo do Campo e visa levar as 

cramé, trabalhadas em lã e barban-
te, tendo como detalhes madeira e 
metal, cujos preços variam a partir 
de Cr$ 1.500,00. O Atelier de 
Labarros fica na rua Nestor Pestana, 
87, apto 904. 

Erico Sanson — Expõe no Stú-
dio Elizabeth Wey — Galeria de 
Arte. A mostra vai até o dia 23 de 
dezembro, de 15 às 21 horas, de 
segunda à sexta-feira e aos sábados 
das 9 às 12 horas. Os preços variam 
de Cr$ 5 .500,00 a Cr$ 11.000,00, 
e o Stúdio Elizabeth Wey fica na 
alameda Santos, 1518, loja 70, tel. 
284.1938. 

Panorama da Escultura e Obje-
to — O Museu de Arte Moderna de 
São Paulo está apresentando o seu 
décimo "Panorama de Arte Atual 
Brasileira", neste ano dedicado a 
Escultura e Objeto. Estão participan-
do 58 artistas de vários Estados do 
Brasil, com cerca de 170 obras, O 
Panorama poderá ser visitado de 
terças a sextas-feiras das 14 às 21 
horas, e aos sábados e domingos 
das 14 às 18 horas. O M A M fica no 
Parque Ibirapuera, tel. 71-9818 e 
70-3774. 

Manoel Martins — Realiza a 
sua segunda exposição individual, 
no Centro de Artes Shopping News. 
Fazem parte da mostra 20 óleos 
sobre tela, 11 guaches e 8 gravuras 
— destacando-se as paisagens à 
beira-mar e as cenas de cidade. A 
exposição vai até 31 de dezembro, e 
pode ser vista no seguinte horário: 
dps 12 às 21 horas, e aos sábados 
das 10 às 14 horas. 

Novas Opções — E a segundai 
edição de uma coletiva que reúne 
alguns dos artistas mais representati-
vos da jovem arte brasileira, e que 
está sendo apresentada pela Galeria 
Entreartes em comemoração ao seu 
1° aniversário. Todos os trabalhos 
são' recentes, preparados especial-
mente para essa coletiva, que vai até 
o dia 21 de dezembro, e que reúne 
os seguintes artistas: Takashi Fukushi-
ma, Newton Mesquita, Luis Gregó-
rio, Gilberto Salvador, Marcos Con-
cilio, Jair Glass, Juarez Magno, 
Charbel Hanna, Irene Keller, Odi la 
Mestriner e Kuno Shiefer (de 'São 
Paulo), Antonio Benevento, José Li-
ma, Sérgio Ribeiro e Flávio Ferraz 
Lima (do Rio de Janeiro), Yara Tupi-
nambá, Marina Nazareth (de Belo 
Horizonte) e Arl indo Daibert (de Juiz 
de Fora). A mostra pode ser visitada 
de segunda à sexta-feira das 14 às 
21 horas e aos sábados de 16 às 20 
horas, e a Estreartes fica na Alame-
da Joaquim Eugênio de Lima, 1409. 
Tel: 285-0295. 

I Encontro Internacional de Ví-
deo-Arte de São Paulo 

Será realizado no Museu da 
Imagem e do Som, na avenida Euro-
pa 158, até o dia 20 de dezembro, 
com o patrocínio da Secretaria da 
Cultura, Ciência e Tecnologia. A 
organizadora do encontro é Maríl ia 
Saboya de Albuquerque, assessora-
da por José Roberto Aguilar. 

Leonor Amarante, em seu arti-
go do dia 10 de dezembro no " O 
Estado de São Paulo" diz que a 
mostra visa provar que, apesar do 
sofisticado aparato técnico que a 
vídeo-arte exige, ela não é apenas 
um sinônimo de arte tecnológica. 
"Sua criação é conseqüência da 
união de vários fatores, nos quais a 
tecnologia é apenas mais um. A 
miniaturização do equipamento, e o 
seu fácil manuseio, fazem da vídeo-
arte uma nova linguagem visual, 
permitindo o acesso de um número 
cada vez maior de artistas à criação 
individual num campo antes só aber-
to às grandes empresas", diz ela. 

Estarão presentes grandes no-
mes nacionais e internacionais, entre 
eles o alemão Wolf Vostell, o japo-
nês Katsuhiro Yamaguchi, e o pionei-
ro da vídeo-arte latino-americana, o 
argentino Jorge Glusberg. 

A programação é a seguinte: 
dia 15, sexta-feira, às 20 horas, o 
trabalho de .Kaziro Yamaguchi, com 
palestra e apresentação dos vídeos 
do artista por ele mesmo. Dia 16, 
sábado, às 20 horas, vídeo e perfor-
mance de José Roberto Aguilar. Dia 
17, domingo, às 20 horas, vídeo e 
performance de Gabriel Borba. Dia 
19, terça-feira, às 20 horas, vídeos 
de Ana Bella Geiger e palestra sobre 
" A vídeo-arte nacional" pio prof. 
Walter Zanini. Dia 20, quarta-feira, 
às 20 horas, palestra sobre " A 
criatividade dentro de um veículo de 
comunicação de massa", pelo grupo 
da TV Cultura, Canal 2, de São 
Paulo, e o encerramento do encon-
tro. 

Diariamente, durante o encon-
tro, serão apresentados das 16h30 
às 20 horas, vários trabalhos de 
vídeo-arte realizados pelos convi-
dados. 

Livros e álbuns 

Dimas Schittini - — Lança seu 
livro Fotografias. Dimas faz das 
mulheres o seu tema principal. Sobre 
sua obra, Júlio Bartolo diz:" 
Dimas me parece um pintor que 
substitui os pincéis e a tela pela 
câmara fotográfica... Elas (as mu 
lheres) estão ligadas por um senti 
rnento nostálgico, quase triste, mas 
em algumas, acontece o oposto e 
surgem feministas, sensuais, de um 
erotismo pronto a se revelar... O 
livro/testemunho de Dimas represen 
ta muito mais do que a divulgação 
de um trabalho sério e persistente do 
artista, o posicionamento da arte 
fotográfica entre nós." 

Ouro Preto — lllustrdtions on a 
Brazilian Colonial Town — A Com-
panhia Editora Nacional lança essa 
obra, em edição bilingüe portuguê-
s/inglês que tem Vila Rica, no traço 
de Anna Fischer e no poema introdu-
tório de Paulo Mendes Campos 
presente em corpo e alma. É um 
álbum especial com quarenta gravu-
ras emolduráveis onde o traço da 
artista (bicos-de-pena) e a palavra 
do poeta são, acima de tudo, um 
apelo à preservação de Vila Rica, 
hoje Ouro Preto-passado-presente. 
As gravuras têm 32 x 46,5 cm. 

A Fotografia como Cartão Pos-
tal — A Galeria Augôsto Augusta se 
torna pioneira no Brasil, ao editar, 
pela primeira vez em conjunto, três 
mil cartões-postais de cada um dos 
doze fotógrafos escolhidos para a 
primeira edição da série que preten 
de reunir e divulgar a obra de todos 
os fotógrafos brasileiros atuantes nas 
diferentes áreas da fotografia. A 
fotografia já não é, no Brasil, uma 
arte "menor" e " fác i l " — ela se 
impôs como uma forma de expres-
são independente. Essa série é para 
fotos em branco e preto, impressas 
pelos Gráficos Brunner, e será lan-
çada junto com o á lbum Brasi l 
Ano/70, de fotos originais e diferen-
tes dos mesmos artistas, numeradas e 
assinadas. Esses artistas são: Améris 
M. Paolini, Boris Kossoy, Claudia 
Andujar, Cristiano Mascaro, Geral 
do Guimarães, Leonid Strel iaev 
Maureen Bissilat, Olney Kruse, Regi 
na Vater, Romulo Fialdini, Sérgio 
Polignano e Stefania Bril. O trabalho 
do ólbum foi realizado manualmente 
por Romulo Fialdini. Cada postal 
custa Cr$ 10,00 e o álbum Cr$ 
7 .500,00 e a Augôsto Augusta fica 
na Rua Augusta, 2161. Tel: 282 
1830. 


