
jornal da tarde 14-4-81 \oraai Alfredo VISUAIS Volpi, 85 anos. Suas obras, até amanhã, estão em uma exposição obrigatória. 
Alfredo Volpi, nosso mais famoso pintor |vivo, faz hoje 85 anos de idade. A única galeria de arte de São Paulo que vai cele-Ibrar o acontecimento é a Cosme Velho (al. l,orena, 1579 - tel. 81-2808) com a prorroga-ção, até amanhã, de uma importantíssima exposição com os primeiros trabalhos do artista. Mostra original e inédita, ela foi ^naugurada há poucos dias, reverenciando i pintor italiano e diante de muitos pedidos [foi prorrogada até amanhã. São obras de colecionadores particulares e como a expo-sição tem, também, objetivos culturais nada está à venda. Trata-se de uma visita obriga-tória. 

Semana do índio 

Ó Museu da Imagem e do Som (av. uropa, 158) começa hoje e termina no próximo dia 22 a Semana do índio. Organi-ada por Boris Kossoy, diretor do MIS, e "obue Myakazi, do Museu Paulista da USP Museu do Ipiranga), a Semana começa às Í15h30 com uma mesa-redonda de especialis-tas falando sobre culturas pré-históricas. Ainda hoje, às 19 horas, projeção do filme documentário Mehináku, de Tom Gregor, sequida de outra mesa-redonda. Informa-ções com Lozzy, no telefone 853-1498. 
Bárbara e Ismônia 

Bárbara Schubert Spanoudis e Ismênia oaracy, duas pintoras de estilo, técnicas e ntenções estéticas opostas, expõem juntas oje, às 19 horas, no Museu de Arte Contem-porânea da USP (Ibirapuera), suas últimas obras. O crítico de arte Antonio Zago diz no convite, sobre o trabalho de Bárbara Schu-bert Spanoudis: "Trata-se de um trabalho forte, onde cores e formas saltam de manei-ra dançante, propondo um jogo de reflexão e emoção, marcantemente intelectual, como em toda arte verdadeira". A pintura de Bárbara é especial, e ela prefere chamá-la de montagem. Numa cai-xa de fundo branco a artista superpõe lâmi-nas de alumínio pintadas em cores sóbrias e, mesmo sendo uma pintura geométrica, ela sugere (e a artista confirma isso), folhas secas, outono, poesia, romantismo. Diz ela: Minha pintura é muito musical, livre. Sinto um enorme prazer em criar. Quando pinto sou muito livre!". Feitas no período entre 1973/81, essas obras de Bárbara custam entre cr$ 20 mil e cr$ 60 mil. Já o trabalho de Ismênia Coaracy, uma artista que teve participação muito ativa na vida cultural de São Paulo e do Brasil há dez anos, e ultimamente se retraiu, é marca-damente figurativa. 
Certamente sabendo que, recentemen-te, a revista Time, num belo e minucioso estudo, provou que Hanç Christian Ander-sen, que era escritor e n ao artista plástico foi, com as cartas que escrevia à sua bem amada, um pioneiro da colagem, Ismênia o homenageia com uma pintura do ano passa-do. Ismênia, como se sabe, é uma das mais famosas pintoras do Brasil e há anos utiliza colagem misturada com suas tintas ou coLa-gens puras que fizeram muito sucesso no Salão da Pesquisa Operacional. 

O trabalho de Volpi 
pode ser visto na Cosme Velho, 
e há muitas outras mostras 
na cidade. Além da pintura, 
a fotografia também 
merece destaque. No Museu da 

I • Imagem e do Som, começa a 
Semana do índio, com filmes e 
mesas-redondas. E a Bienal 
paulista abre inscrições para 

' os artistas interessados em 
criar o seu cartaz para este ano. 

Tarsila, em leilão na Tableau. ismênia Coaracy, no MAC. 
Bárbara Schubert Spanoudis e Ismênia Coaracy expõem até 7/5. 

Bienal de SP Vários países já confirmaram sua parti-cipação na Bienal paulista deste ano, entre eles Estados Unidos, México, Venezuela, França, Itália, Bélgica, Portugal, Alemanha Ocidental, Espanha, Iugoslávia e Checoslo-váquia. Agora, a Bienal abre inscrições aos artistas gráficos brasileiros, além de pinto-res e publicitários interessados em criar o cartaz para essa Bienal. O prêmio: Cr$ 150 mil. Cada obra deve ter quatro cores no máximo e medir 95x65 cms. O prazo de entrega termina no dia 23 de maio. Informa-ções pelo tel. 71-9200. 
Fotografia 

Cada vez mais atuante e abrindo, real-mente, um leque de opções sem preconcei-to, a Foto Galeria (rua Bela Cintra, 1465) está expondo um forte e curioso ensaio de Pierre Verger, fotógrafo que escolheu os Deuses Africanos (título de sua mostra) pa-ra expor até o dia 24 deste mês. Pierre tem 77 anos e prepara um livro de fotos com esse mesmo tema a ser impresso pela Editora Corrupio com o título de Orixás na África e no Mundo. O artista é, também, etnólogo e nasceu em Paris. 
Tarsila do Amaral 

São raros os quadros de Tarsila ainda disponíveis no mercado, pois seus colecio-nadores raramente trocam de mãos as obras que adquiriram. Uma das exceções disponí-veis, atualmente, em São Paulo é a tela A Fazenda de Santa Tereza do Alto, óleo sobre tela de 1952, um período ainda signifi-cativo dessa extraordinária pintora paulis-ta. Essa tela , com casinhas, palmeiras, 

crianças e uma lavadeira à beira do lago (elementos clássicos do repertório de Tarsi-la) está avaliada entre Cr$ 6 milhões e Cr$ 9 milhões e será vendida no leilão do dia 27 deste mês na Tableau (rua Inácio Pereira da Rocha, 520). No verso dessa obra pintada em tons de rosa, azul e verde há uma dedicatória da artista a um seu parente, datada no ano em que foi pintada. Medidas da tela: 43x63. 
Belas Artes 

Arcangelo Ianelli, que hoje é pintor abstrato, começou como artista figurativo estudando na Associação Paulista de Belas WArtes (rua Conselheiro Crispiniano, 53 -13° tel. 32-5701). Atualmente presidida por Nes-tor Schnetzler, a APBA promove vários cur-sos de pintura, desenho e propaganda para iniciantes ou não. Informações pelo tel. 35-1660. 
Mulas e mulatas 

Cenas de bom humor onde não faltam, na mesma tela, mulas e mulatas, fazem parte dos elementos da pintura de Zé Cor-deiro, artista que nasceu em São Bernardo do Campo e agora expõe, até 17 de maio, no Paço Municipal de sua cidade. Cordeiro mostra trabalhos feitos nos últimos três anos em seu estúdio na praia José Menino, Santos. São óleos sobre telas a preços entre Cr$ 10 mil e Cr$ 120 mil. 
Fotografia 

Até o dia 19 deste mês, das 14 às 22 horas, podem ser vistas as fotos acadêmicas e surrealistas dos artistas participantes do IV Salão Internacional de Fotografia de Santo André, montado no salão de exposi-ções do Centro Cívico daquela cidade. Par-ticipam fotógrafos de 37 países. 

Barbara Schubert, no MAC. 
Curitiba 

Muito famoso em Curitiba e pouco co-nhecido em São Paulo, o pintor Alfredo Andersen, falecido, é o assunto de um Con-curso de Ensaio promovido pelo governo paranaense. O trabalho deve versar sobre vida e obra do artista e pode ser feito em equipe ou individualmente. Há vários prê-mios, o maior deles de Cr$ 50 mil. Informa-ções à rua Mateus Leme, 336 — CEP 80.000 — Curitiba, Paraná. Prazo final: 15/7/81. 
Bronze e pedra sabão 

A Galeria Seta (rua Antonio Carlos, 282 — tel. 288-6860) expõe, até o dia 30 deste mês, as obras de Gloria Pecego e Clara van de Water. As duas nasceram em 1954; Glória no Rio de Janeiro e Clara na Holanda. A primeira trabalha com bronze, poliester e pedra sabão, e Clara apenas com bronze. As duas são escultoras figurativas. 
Natu reza-morta 

Terminam dia 16 deste mês as inscri-ções para o curso A História da Pintura Ocidental através da Natureza-Morta, que a Casa de Cultura de Israel promove a partir do dia 30 com a supervisão de Maria Silvei-ra Nunes Galvão. Informações à rua Bela Cintra, 1233 — tel. 881-8185. 
Persona 

Máscaras de todos os tipos (astecas, egípcias, indígenas) feitas por Pyang, e de-senhos geométricos, de Pyin, estão expostos no bar Persona (rua 13 de maio, 90) até o dia 20. Preços entre Cr$ 1 mil e Cr$ 10 mil. 
Colagem 

O Centro Campestre do Sesc (av. das Jabuticabeiras, 1100) está expondo, até o fim do mês, de quarta a domingo, das 9 às 17 

horas, 33 obras de seis artistas que fazem colagem, pintura, desenho e gravura: Glau-co Pinto de Moraes, Darei, Sarubbi, Alcindo Moreira Filho, Cristina Parisi e Gustavo Rosa. 
Estados Unidos 

Termina dia 16 deste mês a mostra de fotografias de Joênio Alves, fotógrafo brasi-leiro que viveu sete anos nos EUA. Sua exposição de 80 obras se chama Alguns Momentos Americanos. Rua Cunha Gago, 430 - Pinheiros. 
índio brasileiro 

A Sutaco, dentro da Semana do índio, expõe e vende na Feira de Artesanato Indí-gena (rua Santo Amaro, 34 - praça da Ban-deira) obras de índios brasileiros de várias tribos: colares, arcos, f lechas , sa ias de penas. 
Para jovens 

O Centro Cultural Brasil-EUA (rua Aze-vedo Sodré, 101 - Santos) inaugura dia 4 de junho um salão apenas para artistas jovens, chamado "Primeira Mão". Idade limite: 30 anos. Fichas de inscrições no endereço aci-ma. Há prêmios acima de Cr$ 100 mil. Entre-ga das obras até 15/5. 
Cerâmica 

A Oficina Tuna, da qual participa Megu-mi Yuasa, um dos mais importantes e criati-vos ceramistas do Brasil, promove este mês cursos de cerâmica para principiantes ou não. Informações com Marisa Monteiro pelo telefone 523-3132 ou à rua Conde Moreira Lima, 245 no Jabaquara. 
Cylene e Ramakamar 

Cylene Bittencourt, pintora figurativa carioca, está expondo, até o dia 20, na Galeria Cades (rua Júlio Conceição, 197-Santos), suas delicadas pinturas preocupa-das com o cotidiano das mulheres. No Clube Português (rua Turiassu, 59 — Perdizes) Ramakamar mostra suas obras até o dia 3/5. 
Vídeo-teipos 

Amanhã, às 21 horas, na rua Cardoso de Almeida, 2289, abertura de uma coletiva de vídeo-teipes de Regina Silveira, Rena ta Barros, Mary Dritschel e Benê Fonteles. No mesmo local, Regina Silveira lança seu li-vro The Art of Drawing. Quem promove tudo é Roberto Sandoval. 
Odilla Mestriner 

Uma artista admirada pelos críticos e várias vezes premiada, Odilla Mestriner es-colheu a Galeria do Sesc (av. Paulista, 119), para mostrar sua romântica, geométrica e sonhadora exposição de pinturas reunidas sob o título de Paisagens — Tempos Simul-tâneos. A abertura é amanhã, às 20 horas, e o encerramento dia 7 de maio. A pintora, fazendo o elogio da vida no interior, onde trabalha e mora, afirma: — Meu momento agora é de reflexão e indagação com a realidade da paisagem atual. 
Olney Krüse 


