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BERTI, NA CASA DA CULTURA 

Um pouco fora de mão, mas igualmente obrigatória, 
é a exposição póstuma de Leone.lo Berti, na Casa da 
Cultura, a partir das 20 horas de amanhã. São 42 telas, 2 
auto-reievos, 11 desenhos e dois álbuns de esboços. E' 
grande parte do acervo deixado pelo pintor florentino 
ncs dez anos que viveu em nossa cidade, antes de seu 
falecimento a 26 de fevereiro de 1976, e que foi doado 
ao Depfrtamento de Cultura da Prefeitura local pela fa-
mília. Não perca. 

OS DESENHOS DE TREVISAN, NO STREAM PALACE 

• Sem a experiencia dos dois artistas anteriores mas 
digno de atenção por sua originalidade, criatividade e 
vontade de acertar, Benê Trevisan mostra alguns de seus 
desenhos na galeria de arte do hotel Stream Palace, à 
rua General Osório, 850. Este, pelo menos, está dentro 
de seu roteiro de compras. 

MOSTRA COLETIVA, NA DELEGACIA TRIBUTÁRIA 

Aberta às 15 horas de ontem, na Delegacia Regional 
Tributária, esta exposição de fotografias, cartuns, dese-
nhos e pirogravuras reúne artistas de maior e menor ex-
periência. E, claro, de maior ou menor talento. Comece 
pelas obras de Leopoldo Lima e Paulinho Camargo. De-
pois, se scbrar tempo (as compras, não se esqueça das 
compras!) passe os olhos pelos trabalhos de Washing-
ton, Flávio Gonçalves, Paulo Marques e Balducci Lima. 

ODILLA 
VENDE 

HA BARLAEUS. 
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Se depender desta programação, 
até seus 
inimigos 

receberão 

Pcrém, unindo o útil ao agradável (compras e enri-
quecimento visual), convém, ao descer a inevitável Ba-
rão do Amazonas, que você gaste parte de seu tempo na 
livraria Barlaeus, no número 568, loja 5, Lá, a artista plás-
tica Odilla- Mestriner, que não precisa do aval do públi-
co local para ser uma grande criadora, estará vendendo 
algumas de suas gravuras, até a véspera de Natal. 

ODILLA, NA BARLAEUS, COM SUAS GRAVURAS 

LEOPOLDO LIMA, 
• NA DELEGACIA 

TRIBUTÁRIA. 

Não será hoje, ainda, que a "programação especial" 
prcmetida pelas três emissoras captadas em nossa ci-
dade, impedirá que você faça, tranqüilamente, suas 
compras de Natal. E, se depender também das ativida-
des desenvolvidas aqui na cidade, no setor cultural, para 
que você não se esqueça de nenhum amigo ou parente, 
pode se tranqüilizar. Haverá tempo para compras de pre-
sentes ate mesmo para seus inimigos. 


