
O Museu de Arte Contem-

Porânea da Universidade de São 
'aulo, inaugura no próximo dia 14 

de abril (até 7 de maio), as expo-
sições de pinturas de Ismenia 
Coaracy e de montagens de Bár-
bara Schubert Spanoudis. 

A exposição de Ismenia Coaracy 
constitui-se de 70 pinturas, exe-
cutadas entre 1965 e 1980, numa 
retrospectiva em pequena escala. 

Sobre suas pesquisas, diz Mário 
Schenberg: "Ismenia teve uma 
atividade marcante nas três últi-
mas décadas e adquiriu uma im-
portância especial pelo fato de ser 
um dos raros artistas brasileiros de 
tendência expressionista autên-
tica." 

A mostra de Bárbara Schubert 
Spanoudis, constituiu-se de 30 mon-
tagens, executadas entre ,1973 e 
1981, suas mais recentes pesquisas 
em alumínio pintado. 

Antônio Zago define estas obras 
como "um construtivismo abs-
trado, espacial, onde as formas 
sugerem desenhos, que definem 
movimentos, que podem lembrar 
plantas, revoadas de pássaros, 
queda de águas, luz se difundindo a 
partir de um prisma. Um trabalho 
forte, onde cores e formas saltam 
de maneira dançante, propondo um 
jogo de reflexão e emoção, mar-
cantemente intelectual, como em 
toda arte verdadeira". 

* 
"Primeira Mão", o 8.° Salão 

Jovem do CCBEU de Santos, de-
dicado exclusivamente ao desenho, 
está com inscrições abertas e a en-
trega dos trabalhos se encerra a 15 
de maio próximo. A inauguração 
está prevista para 4 de junho, com 
prêmios superiores a 100 mil 
cruzeiros. Maiores informações à 
ruaAzeveao Sodré, 101 (Santos) ou 
pelo telefone 34-9967 (DDD 0132). 

Será realizada, de 4 a 29 de maio, 
no Centro Municipalde Cultura, em 
Porto Alegre, a 1." mostra do Cen-
tro Gaúcho de Tapeçaria Contem-
porânea. 

Foram selecionados 23 trabalhos, 
que participarão da mostra. Carla 
Obino exporá na qualidade de "hors 
concours". 

São os seguintes os tapeceiros 
selecionados: Arlinda Volpato, 
Licie Hunsche, Heloisa Grocco, 
Renata Rubim, Joana Azevedo 
Moura, Erica Turk, Maria Helena 
Cavalcanti, Anemarie Ritter, 
Lelita Araújo Santos, Fanny 
Meimes, Telma Cardematori, As-
trea Amaral, Jussara Cirno de 
Sousa, Sila Jeckel, Laura Lautert, 
Zorávia Bettiol, Inge Spieker, 
Maria da Graça P. Gomes, Rachela 
Glaiser, Iara Babot, Sônia Moeller, 
e o trabalho coletivo assinado pelas 
tapeceiras Ronete Magrisso, Maria 
José Martins, Ledy Schmitt, Silvia 
Maria Voggeli, Maria da Graça 

Schmitt e Vera Dexheimer. 
* 

O Centro Campestre do Sesc 
"Brasilio Machado Neto" e o Masp 
inauguram hoje à av. das Jaboti-
cabeiras, 1100 (Rio Bonito, Santo 
Amaro) a exposição "Arte -6 no 
Centro Campestre". 

Participam desta mostra, que vai 
até 3 de maio, os artistas Alcindo 

Moreira Filho, Cristina Parisi, 
Darei Valença Lins, Glauco Pinto 
de Morais, Gustavo Rosa e Valdir 
Sarubbi. 

* 

Até 6 de maio, a Galeria de Arte 
Senac/MAM (av. Francisco Ma-
tarazzo, 249) estará expondo a tela 
"Eva, Terra", da pintora radicada 
no Rio de Janeiro Pietrina Chec-
cacci. A obra pertence ao acervo do 
Museu de Arte Moderna de São 
Paulo. 

Em sua obra "Eva, Terra", exis-
te uma simbiose entre corpo e 
terra, na qual as partes represen-
tadas daquele parecem corno se 
fossem ondulações desta. O tra-
tamento técnico é feito com mi-
núcias fotográficas. 
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} Odila Mestriner estará expondo 
| 28 pinturas a partir de 4." feira, dia 
I 15, na Galeria Sesc Paulista (av. 

Paulista, 119). Odila trabalha com 
acrílico sobre tela e todos os tra-
balhos, sob o tema "paisagem", 
foram realizados no segundo 
semestre do ano passado e neste 
começo de 1981- A mostra vai até 7 
de maio. 

A solução da pintura obedece a 
uma construção geométrica na es-

S trutura. "Meu trabalho — disse 
| Odila Mestriner — se desenvolveu 

sempre por um desenho racional 
muito elaborado, quase mono-
cromático. Nesta fase a emoção 
libertou a cor e a pintura se tornou 
mais aberta e livre." 

Tem início amanhã, às 19 horas, o 
curso de gravura em metal, a ser 
ministrado pelo artista Márcio 
Périgo, no Jogo Estúdio, à rua 
Inocencio Unhaté, 120, Perdizes. 
Maiores informações pelo telefone 
62-4057. 

À rua Cardoso de Almeida, 2.289 
terá lugar o primeiro de uma série 
de eventos ligados à linguagem do' 
VT. Está programado para este dia 
um conjunto de vídeos-teipes de 
Regina Silveira, Renata Barros, 
Mary Dritschel e Bené Fonteles. 

A exibição terá início às 21 horas 
com o lançamento do livro "The Art 
of Drawing", de Regina Silveira. 

Acrílico de Odila Mestriner, 


