
A i pinturas de Charoux, em in 
vidual, estão na galeria Bonfiglioli. 

OBERDAN FACONTI - A pri-
meira exposição individual de Ober-
dan Faconti abre-se às 20b3ü de hoje 
na galeria de arte da Prodesan. na 
praça dos Expedicionários. 10. em 
Santos. Ele apresentará trinta telas. 

HELEN FRANKENTHALER NO 
MASP — Começa amanhã, no Museu 
de Arte de São Paulo, á exposição da 
norte-americana Helen Franken-
thaler. com uma panorâmica de 25 
anos de seu trabalho na pintura. Sua 
retrospectiva terá 59 obras, todas de 
grandes dimensões. 

Patrocinada pela Agência de 
Comunicação Internacional dos 
EUA. a mostra reúne trabalhos de 
1949 até 1977. predominando a te-
mática abstracionista. As obras per-
tencem a colecionadores e galerias 
norte-americanos e poderão ser vis-
tas até dia 28 de setembro, de terça a 
domingo das 13 às 17 horas. 

ROTATIVARTE — Sob essa de-
nominação. cinco artistas de São 
Paulo apresentam a partir de 
amanhã, no anfiteatro Cacilda Bec-
ker, em São Bernardo, suas obras 
recentes. São eles: Agenor. Charbel. 
Elias Luiz, Juliana e Salvador Ro-
drigues Júnior. Após ser vista na-
quele local, a mostra ficará uma 
semana a partir de 12 de setembro, 
nos Hotéis Binder. Holliday-Inn e 
Pampas Palace. na Sub-Prefeitura 
de Rudge Ramos e no VW Clube. Até 
31 de outubro. 

SEGALL PELO INTERIOR -
Trinta desenhos, aquarelas e gra-
vuras de Lasar Segall ficarão expos-
tas em 8 cidades do interior de São 

Os representantes das Ilhas Vir-
gens Britânicas e Curaçáo (Antilhas 
Holandesas) serão, respectivamen-
te. William Edward Hook e Hubert 
Marcolino Kiringdongo 

MOSTRA DA AIAP NO PAÇO -
Hoje é o último dia da exposição or-
ganizada pela AIAP no Paeo das Ar-
tes i av. Europa. 158). Os três an-
dares do prédio estão ocupados com 
trabalhos de Volpi .João p — " » ' . - . .^a. 
Pennacchi ReK ',dlu , z a r Berlinck. 

-- tos . Leopoldo Raimo -\I-
dem.r. Durval Pereira. Cbartota 
Adlerova. Cezira Carpanes: Guilher 
me Faria. Eduardo e Aloisio Rocha 
Leão. Stori. J. c. Moura. Odil ' M e 

Ü á g L e outros. Bom o nlft l" 1 "rr 
posiçao. de modo geral, sobretudo os 
trabalhos de Cezira. Raimo. r ..: 
Leão. Stori. Rossi e Mestaner So 
mente hoje. das 15 às 22 homs ~ i '/ 


