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Um dos desenhos que Granato mostra a 

CARLOTA E MENASE - Tam-
bém hoje. individuais de Carlota, 
com pinturas de flores e paisagens, 
no Clube Protuguês irua Turiassu. 
59, Perdizes), a partir das 21 horas, e 
de Menase Vaidergorn, também com 
pinturas figurativas, em A Hebraica 
irua Hungria. 1.000). Carlota expõe 
desde 1977 e sua mostra de agora 
poderá ser vista até o fim do mês. in-
clusive sábados e domingos, das 14 
às 22 horas. A individual de Vaider-
gorn estará aberta até dia 20. 

ODILA MESTRINER - Pintora 
de méritos. Odila é igualmente de-
senhista e gravadora. Nesta última 
técnica enveredou para a litografia, 
aprendendo e ampliando seus co-
nhecimentos. E uma série recente do 
que fez ela vai mostrar a partir de 
hoje numa nova galeria de arte em 
Ribeirão Preto (onde a artista nas-
ceu e vive): a Itaú. Fica na rua 
Duque de Caxias. 827. 

Participante de muitos salões, 
coletivas e que realizou algumas in-
dividuais, Odila Mestriner surge no 
grupo daqueles que têm uma marca 
definitiva de trabalho. Uma artista 
séria, ativa e em constante evolução. 
J á conquistou diversos prêmios. Seus 
trabalhos de agora poderão ser vis-
tos na Itaú de Ribeirão até dia 28. de 
segunda a sexta das 10 às 18 horas. 

ARTE RUPESTRE DO PIAUÍ -
Considerado "importante documen-
tação de vestígios arqueológicos de 
arte", desde hoje e até o fim do mês 
poderão ser vistas, no Museu da 
Imagem e do Som de São Paulo (av. 
Europa, 158), Pinturas e Gravuras 
Pré-históricas de São Raimundo 
Nonato, Estado do Piaui. 

partir de hoje no MAC • 

Os trabalhos de pesquisa foram 
orientados pela equipe chefiada por 
Niède Guidon, da • Missão Ar-
queológica Franco-Brasileira. Pa-
trocínio do Museu Paulista da USP, 
Unicamp e Museu da Imagem e do 
Som de São Paulo. 

De terça a domingo, das 15h30 às 
22h30. 

LEILÃO RENOT - Ainda nesta 
terça le amanhã também), a partir 
das 21 horas: leilão a cargo de Irineu 
Angulo no Ateliê Renòt, al. Ministro 
Rocha Azevedo, 1.337. Serão oferec-
dias. todas em lance livre, obras de 
Pancetti, Djanira, Mecatti, Dacosta, 
Campão, Marysia, Bonadei, Renot, 
Manoel Santiago, Cuoco. Pedro 
Alexandrino, Anita Malfatti. Volpi, 
Visconti, Guignard. Bandeira.Scliar, 
Jenner Augusto e outros. 

FOTOS ANTIGAS DE SALTO -
Até dia l(í continuará aberta a ex-
posição fotográfica que enfoca a 
cidade de Salto no final do século 20. 
Iniciativa de Hércules Florence Foto 
Clube. A mostra denomina-se 
"Cidade de Ontem e de Hoje" e a 
promoção é de Ferrari. Monteiro 
Empreend imentos Imobi l iár ios. 
Diariamente das 8 às 22 horas, na rua 
Monsenhor Couto, 198. 

SALÃO DE SAO JOSÉ DOS CAM-
POS — Quem quiser inscrever-se ao 
Salão de Arte Contemporânea de São 
José dos Campos encontrará fichas 
no MAM do Ibirapuera. de terça a 
sexta, das 1-1 às 21 horas e sábados e 
domingos das 14 às 18. As fichas 
devem ser entregues no Departa-
mento de Cultura daquele município 
de 1 a 20 de outubro - I.Z. 


