
FOLHA DE S. PAULO 

Nas gravuras de Izar Berlinck, uma preocupaçao com a derrubada indiscriminada das nossas reservas florestais. 

Artes 
Individual de 
Izar Berlinck 
no Gua^rujá 

Izar do Amaral Berlinck inaugura 
nova individual de suas gravuras, 
amanhã, no Guarujá. Mostrará 34 
trabalhos que datam de 1976 para cá, 
sempre presente elementos da na-
tureza, especialmente nossa flora. 

A artista, presidente da Asso-
ciação Internacional de Artes Plás-
ticas — Seção de São Paulo — e do 
Núcleo dos Gravadores de São Paulo 
(NUGRASP), enviou, a convite, 
igualmente cinco trabalhos recentes 
para um certame na Suiça. E infor-
ma qué assumiu compromissos para 
expor, neste ano, ainda, na Galeria 
Piada (da Associação Médica de 
Santos) e no Rio Grande do Sul. 

Izar Berlinck permanece à frente 
do Clube da Gravura de São Paulo, 
em funcionamento há 15 anos. Seus 
100._ sócios recebem mensalmente' 
uma gravura, impressa sob os cui-
dados da própria Izar. Neste ano, os 
associados da entidade receberão 
trabalhos, entre outros, de Clóvis 
Graciano. Odila Mestriner. Daro, 
Izar Berlinck etc. 

A exposição da gravadora paulista 
ficará no Guarujá até o fim do mês, 
aberta diariamente das 10 às 22 
horas. 

JANDEMAR EXPÕE 
O desenhista Jandemar inaugura 

hoje, às 20h30, na Nossa Caixa 
(av.Faria Lima, 619), individual, 
com trabalhos que enfocam pás-
saros, flores e aspectos do verde. 

Desenho de Jondernar, a partir de hoje, na Nossa Caixa, da avenida Faria 
Lima. 

Até dia 8 de fevereiro, no horário comercial. 
CURSOS INTENSIVOS 

Quatro Cursos Intensivos de Arte" 
iniciam-se na próxima segunda-feira 
na "Aster", Centro de Estudos de Ar-
tes Visuais. 

Cada curso terá a duração média 
de uma semana, a cargo de Walter 
Zanini ("A Produção das Novas Lin-

guagens de Arte no Século 20"); 
Donato Ferrari ("Técnicas de Re-
presentação" (desenho e pintura); 
Júlio Plaza (' 'Linguagem Visual''); e 
Regina Silveira ("Litografia e Lito-
Offset"). As aulas serão durante 
toda a semana, inclusive aos sába-
dos. Outras informações na própria 
"Aster", rua Cardoso de Almeida, 
2.289, Perdizes, ou pelo fone 62-8447 
— I.Z. 


