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ESTER GRISPUN - A caligrafia é õ en-

foque central nos novos trabalhos de Ester 
Gnspun, que abre sua individual às 21 horas 
de hoje no Atelier Geringonça, rua Capote 
Valente, 175, Pinheiros. Nessas obras, a ex-
positora registra paisagens urbanas, ins-
crições rupestres e garatujas infantis. Cus-
tam entre 5 e 8 mil e podem ser vistos até fins 
de dezembro, de segunda a sábado das 9 às 
18 horas. Ester toma parte de salões e 
coletivas desde 1977. 

GALERIATELIER - Começou ontem a 
feira de arte da Galeriatelier (rua Oscar 
Freite, 2.549), que reúne pinturas de Astarté 
Giesbresht, Bárbara Spanoudi, Circe Fava, 
Cleide Marese, Fang, João Susuki e outros, 
gravuras de Volpi, Odila Mestriner. Leon 
Ferrari, Renina Katz, CBtyàJàrá Ribeiro etc. 
e desenhos deFiexor, Marília Campanário, 
Sara Goldman, Carlos Takaoka, Lia Amaral 
e outros. Das 14 às 21 horas. 

NEWTON MESQUITA - Na Casa das Ar-
tes, em Sâo José dos Campos, inaugura-se às 
21 horas de hoje a mostra de desenhos e pin-
turas de Newton Mesquita. Esse artista na 
próxima quinta-feira fará individual na 
galeria Paulo Prado, com tema único: na-
vios no Porto de Santos. 

3 NA SOL — Também em São José dos 
Campos abre-se a mostra conjunta de 
Krausz, Hadva Megged e Vicente Kutka, na 
galeria do Sol. Os três expositores partici-
pam de salões e coletivos ha algum tempo. 

ACERVO DE SÃO BERNARDO - A mais 
nova Pinacoteca Municipal, a São Bernardo 
do Campo, inaugurada anteontem pelo 
prefeito Tito Costa, já possui um acervo com 
dezenas de obras. Entre estas estão as de 

Giancarlo Zorlini e Zechetto. 
DESIGN UTILITÁRIO EM SP - Mais de 

30 trabalhos compõem a 1.» Mostra Paulista 
de Designpara tecidos, a inaugurar-se dia 1.° 
no show-room da rua Frei Caneca, 577, onde 
funcionará de segunda a sexta das 9 às 19 e 
sábados das 9 às 13 horas, até dia 23. Todas 
as peças a serem apresentadas são exclu-
sivas do design italiano Giulio Forti. 

Na Galeriatelier começa a feira de Natal. 

HORIZONTES — Desenhos, pinturas e 
textos de Rolando Bertaco, Ricardo Martins 
e Carlos Alberto Pucca formam a exposição 
"Horizontes Naturalmente", que poderão 
ser vistos e lidos a partir das 21 horas de hoje 
na galeria do Sesc da rua Dr. Vila Nova, 245. 
Até dia 7. 

CARTAZ: CONCURSO AIAP - "Cultura 
Privilégio de Todos" é o tema do concurso 
para Cartaz/Calendário Unesco, 1982, ins-
tituído pela AIAP. No Brasil serão es-
colhidos, 3 trabalhos. No final, o vencedor 
ganhará 3 mil dólares de prêmio. Os artistas 
aevem entregar os projetos até dia 22 na rua 
Pedroso Alvarenga, 1079, Itaim. Regulamen-
tos estão na galeria Paulo Prado, rua Eng. 
/dcides Barbosa, 53.1.Z. 


