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Ser Vegetal", uma das pinturas de Odilla Mestriner 

co de Patrick A l tmann, fotógrafo 
francês que nessa sua pr imeira 
exposição no Brasil, apresenta 
uma série retratando sua vida do 
metrô de Paris, enfocando a dete-
rioração dos cartazes e outo-
doors. Os trabalhos poderão ser 
vistos até 3 de maio, de terça o 
sexta-feira, das 13 às 17 horas e, 
aos sábados e domingos, das 14 
às 18 horas. 

J. VERMER — No Museu de Ar te 
de São Paulo, a exposição 
didát ico-documentária sobre a 
obra do pintor holandês, Johan-
nes Vermeer (1632-1675), consi-
derado um dos expoentes máxi-
mos do Século de Ouro da pintura 
holandesa. A mostra se compõe 
de 20 painéis divididos em 14 tópi-
cos, i lustrados por reproduções 
de obras originais (30 ao todo) de 
Vermeer e de documentos refe-
rentes â história da Holanda no 
século XVII. A exposição, promo-
vida pelo Consulado Geral dos 
Países Baixos, poderá ser vista 
s té 25 de abr i l , de terça a sexta-
feira, das 13 às 17 horas, e, aos 
sábados e domingos, das 14 às 18 
horas. 

MAURÍCIO KAMEL — O santista 
Maurício Kamel expõe na galer ia 
de ar te do YES, â al. Ministro Ro-
cha Azevedo, 1052. São retratos e 
nus, realizados com guaches, eco-
i ine e crayôn. Maurício tem 19 
anos e esta é a pr imeira vez que 
ele mostra seus trabalhos ao pú-
blico. A exposição permanecerá 
aberta ao público até 30 de abri l , 
de terça a domingo,a part i r das 15 
horas. 

NA PINACOTECA — A Pinaco-

teca do Estado (av. Tiradentes, 
141) está apresentando duas no-
vas exposições: a de xerograf ias 
a cores do art ista Niobe Xandó e 
a coletiva de hel igraf ias de artis-
tas de São Paulo do Rio de Janei-
ro com trabalhos de Leon Ferrari, 
Júlio Plaza, Regina Silveira, Hud-
nilson Jr., Rafael França, Marcelo 
Nitsche, Carmela Gross, Wagner 
Garcia, Maurício Fridman, Márcia 
Rothstein, A lexa Flemming, Bené 
Ponteies, Genilson Soares, Agui-
lar, Bernardo Krasniansky, Gerty 
Sauré, Liza Praga, Már io Ramiro, 
Gabr ie l Borba, A lber to Cedron 
(São Paulo) e Anna Bella Geiger, 
Evandro Salles, Ana Mar ia Maiol i -
no, Mar ia do Carmo Secco e Os-
mar Fonseca do Rio de Janeiro. 
As exposições permanecerão 
abertas ao público, de terça a 
sexta-feira, das 14 às 22 horas e 
domingos, das 14 às 18 horas. 

ALEX FLEMMING — A lex Flem-
ming mostra suas obras recentes, 
no Paulo Figueiredo Galer ia de 
A r t e (rua Bela Cintra, 1677). São 
21 peças únicas de esmalte, r e a l i / 
zadas em cima de chapas de co-
bre a alfas temperaturas, e colo-
cadas sobre suporte em madeira 
crua que funcióna também como 
moldura. A l inha temática destes 
trabalhos é uma evolução da 
abordagem da beleza do corpo do 
homem e da mulher, iniciada o 
ano passado pelo art ista. A expo-
sição permanecerá aberta ao pú-, 
bl ico até 25 de abr i l , de segunda a 
sexta-feira, das 10 às 21 horas e 
aos sábados, das 10 às 13 horas. 

MARY DRITSCHELL — Mary 

D r i t í c f i e l l , a r t i s t a n ó r t e -
americana que reside há três 
anos em São Paulo, expõe seus 
trabalhos na Galer ia Luis Srrina, à 
rua Pe. João ' Manoel , 974-A. 
Trata-se da série "Reflexos Inte-
r iores", composto de 14 caixas 
pequenas, madeira cujo inter ior é 
t rabalhado com palha de aço pin-
tado ou não, e folha de chumbo. 
A exposição permanecerá aberta 
ao público, durante um mês de 
segunda a sexta-feira, das 10 às 
20 horas e aos sábados, das 10 às 
13 horas. 

HERMAN GRAESER — No 
Museu Lasar Segall, a exposição 
"Fotograf ia e Documentação", 
Herman Graeser, fo tógrafo fale-
cido, em 1960, e que foi durante 
mais de 20 anos, per i to e conser-
vador do Patr imônio Histórico e 
Artíst ico, t rabalhando ao lado de 
Mar io de Andrade. Seus trabalhos 
poderão ser vistos no MLS (r. 
Afonso Celso, 3623288), até 26 de 
abr i l de terça a sexta-feira e do-
mingo, das 14h30 às 18h30 e aos 
sábados, das 14h30às20h30. 

PINTURAS E GRAVURAS - - No 
Kate Gal lery (rua Augusta, 2969), 
mostra de acervo com pinturas de 
Henrique Amara l Gláucio Pinto 
de Moraes, Fulvio Pennachi, An-
tonio Maia, Tomie Ohtake e Lo-
thar Charroux, entre outros e gra-
vuras de Isabel Pons, Fang, Mar-
celo Grassman, l i v io Aoramo, 
Mi l ton da Costa, Carmem Bardi, 
Evandro Carlos j a r d i m e Edith 
Behring, entre outros. Durante 
este mês, de segunda a sexta-
feira, das 20 às 22 horas, e aos sá-
bados das 10 às 14 horas. 

SANTANA — Wander ley Santa-
na mostra suas obras no Clube 
dos Art is tas e Amigos da A r te de 
São Paulo, o Clubinho, à rua Ben-
to Freitas, 362. São pinturas de 
óleo, que poderão ser vistas até 
24 de abr i l , a par t i r das 18 horas. 

FOTOGRAFIAS — "Duas Cida-
des: Paranapiacaba" é o tema da 
expos ição ap resen tada pe la 
"Zoom", à rua Tutóia, 1.092. São 
fotograf ias de autor ia do Grupo 
Tema Livre, composto por Guy 
Yves Argoud, Júl io César T. Taka-
yama e Roberto Bilevic. A mostra 
poderá ser vista até 30 deste mês, 
de segunda até sábado, das 9 às 
17 horas. 

H. HOSENTHAL — Hi ldegard 
Rosenthal expõe no Salão Fuit Ar-
te Fotográfica (r. Maior Diogo, 
670), parcela expressiva de seu 
trabalho pioneiro como repórter 
fotográf ico da agência Press In-
format ion entre os anos 37 é 56. A 
mostra estará aberta ao público 
até 24 de abr i l , das 14 às 22 horas, 
de segunda-feira a sábado, re.u-
ne uma centena de fotograf ias em 
preto e branco e registradas no 
Estado de Sâo Paulo, especial-
mente na Capital, com as séries 
"Cidade de São Paulo" e "Flagran-
tes de São Paulo". 

FOTOGRAFIAS — "Viagem ao 
Sul", é o nome da exposição de 
fotograf ias que Manuel Reis apre-
senta no Gabinete Fotográfico da 
Pinacoteca do Estado, à av. Tira-
dentes, 141. São quinze fotos. 
24.30, em preto e branco, sobre 
paisagens dos Estados do Sul, 
através das quais o autor apre-

senta sua re f lexão pessoal sobre 
aquela região. A mostra perma-
necerá aberta até 3 de maio, de 
terça a domingo, das 14 às 18 ho-
ras. 

ODILLA MESTRINER — Mostra 
suaL produção m5Ts^e 'ce r t |gno" 
campo da pintura na Gâíonc.Sgsc * 
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" 'CINCÕ"ARTISTAS — Na Lácio 
Galer ia de Ar te (av. Faria Lima, 
1684 — s/ loja), uma exposição de 
desenhos e pinturas de cinco artis-
tas: Cirton, J. Zanellato; Maggie 
Hering, Sérgio Nuculitcheff e Wal-
ter Munhoz. Amostra permanecerá 
aber ta ao público até 24 de abri l , 
de terça a sexta-feira, das 10 às 22 
horas. 

GISELDA LEIRNER — Giselda 
Leirner mostra desenhos recentes, 
na Mônica Filgueiras de Almeida 
Galer ia de Ar te, à rua Haddock 
Lobo, 1568. A mostra permanecerá 
aberta ao público até 24 de abri l , 
de segunda a sexta-feira, das 14 às 
20 horas. 

QUATRO GEOMETRICOS — 
Obras de quatro artistas geo-
métricos, dois do Brasil e dois do 
Urugua i , estão expostos na 
Galer ia Bafisud, à avenida Paulis-
ta, 967. Os brasileiros são: Odetto 
Guersoni e Lothar Charoux e os 
uruguaios José Pedro Castigliolo e 
Mar ia Rreire. Cada artista mostra 
sete obras: Guersoni —- xilo-
gravuras: Charoux, desenhos e 
p inturas: Castigl iolo e Mar ia 
Freire, pinturas. A mostra per-
manecerá aberta ao público até 11 
de maio, de segunda a sexta-feira, 
das 13 às 20 horas. 

BERNARD CID — Bernardo Cid 
há bom tempo afastado das mos-
tras individuais apresenta agoro 
i i tograf ias e desenhos na Galeria 
Suzana Sassoun, à al. Lorena, 
1981. A mostra permanecerá aber-
ta ao público até 24 de abri l , às 
segundas, quartas e sextas-feiras, 
das 13 às 19 horas, e às terças e 
quintas, das 13 às 22 horas. 

TITO DE ALLENCASTRO - Tito 
de Al lencastro mostra a nova fase 
de sua pintura em exposição 
apresentada pelo Ars Art is (rua 
Diogo Moreira, 312). São 40 óleos 
sobre tela, que surgem agora 
depois de seus anos de pesquisa a 
part i r da arte feita por criança, a 
do chamado al ienado mental e das 
pr imeiras tentativas do homem em 
expressar-se pictorictoriamente. Â 
exposição, permanecerá aberta ao 
público até 24 de abri l . 

ACERVO — Até dia 20 de maio, 
a André Galer ia de Ar te (al. Jau, 
1795) apresenta parte de seu acer-
vo, com obras de Rebolo, Pennac-
chi, Iglesias, Hiroo Kabe, Scliar e 
Már io Gruber, entre outros. No 
segundo andar, exposição per-
manente de tapetes orientais. De 
segunda a sexta-feira, das 10 às 21 
horas e, aos sábados, das 10 às 13 
horas. 


